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DO CZYTELNIKÓW

Opóźnienia w ukazywaniu się naszego czasopisma, spowodowane 
koniecznością zmiany drukarni i długim cyklem produkcyjnym każde
go z numerów, sprawiły, że postanowiliśmy wydać podwójny numer 
obejmujący drugie półrocze 1985 r. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda 
nam się, przynajmniej częściowo, nadrobić powstałe zaległości.

W 1985 r. przypadają trzy ważne rocznice i każdej z nich poświęca
my osobną uwagę. Dwadzieścia lat temu zakończyły się obrady II Sobo
ru Watykańskiego, który nie tylko przeprowadził wewnętrzną odnowę 
Kościoła Rzymskokatolickiego, ale również wprowadził go w szeroki 
dialog z chrześcijanami innych wyznań, z wyznawcami religii niechrze
ścijańskich i niewierzącymi. O zaangażowaniu ekumenicznym Kościoła 
Rzymskokatolickiego w 20 lat po Soborze pisze w bieżącym numerze 
Heinrich Fries, profesor teologii fundamentalnej na Uniwersytecie w 
Monachium, jeden z najbardziej zaangażowanych po stronie rzymsko
katolickiej ekumenistów. W artykule, który ukazał się pierwotnie na ła
mach wydawanego przez jezuitów miesięcznika „Stimmen der Zeit” 
(Freiburg i.B. 1985 nr 3), Fries mówi kolejno o stanie świadomości eku
menicznej, sytuacji w ekumenizmie z perspektywy katolickiej, trudno
ściach i nadziejach. W roku ubiegłym opublikowaliśmy na naszych ła
mach (1984 nr 3) Dekret „O ekumenizmie” Vaticanum n, obecnie dru
kujemy ekumeniczne wypowiedzi zawarte w innych dokumentach so
borowych. Sobór zainspirował także pracę nad nowym Kodeksem Pra
wa Kanonicznego, które zostały ukończone w 1983 r. Polski przekład 
Kodeksu, który stanowi obszerną książkę, ukazał się drukiem, my udo
stępniamy naszym Czytelnikom te jego fragmenty, które dotyczą in
nych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich.

Dwadzieścia lat temu, jeszcze w okresie trwania obrad soboro
wych, doszło do nawiązania oficjalnych stosunków między Kościołem 
Rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów, co znalazło widzialny 
wyraz w utworzeniu Wspólnej Grupy Roboczej, do której wnet przy
lgnęła nazwa: Grupa Watykan-Genewa. Autor artykułu, zamieszczone
go w bieżącym numerze, wykorzystując tę okrągłą rocznicę, próbuje 
prześledzić poszczególne etapy wspólnie przebytej przez obu partnerów 
drogi. Stara się on wykazać, że Wspólna Grupa Robocza odnotowała 
wiele sukcesów, ale nie brakowało również kryzysów i zahamowań we 
wzajemnych stosunkach. W tym miejscu wypada też wspomnieć, że sta
raniem naszej Redakcji ukaże się wkrótce w ramach „Biblioteki ekumeni
cznej” specjalny tomik zawierający wszystkie najważniejsze dokumenty 
powstałe w okresie 20-letniej współpracy między Watykanem a Genewą.



Trzecia rocznica, która znalazła odbicie na łamach bieżącego nu
meru, to 1100 rocznica śmierci św. Metodego, który wraz ze swym bra
tem Cyrylem podjął się dzieła pozyskania Słowian dla chrześcijaństwa. 
W związku z tą rocznicą rok 1985 został ogłoszony Rokiem Cyryla i Me
todego, wychodzono bowiem ze słusznego założenia, że dzieła obu tych 
mężów Kościoła nie da się oddzielić od siebie. Publikowany przez nas 
artykuł Emilianosa Timiadisa, prawosławnego metropolity Sylivrii, 
wieloletniego reprezentanta Patriarchatu Konstantynopola przy Świa
towej Radzie Kościołów, jest próbą ukazania nieprzemijających warto
ści dzieła obu misjonarzy Słowian. Jest to tłumaczenie artykułu zamie
szczonego w „ International Review of Mission” (1985 nr 2), kwartalni
ka wydawanego prze ŚRK w Genewie. Zamieszczamy także sprawoz
danie ze specjalnego nabożeństwa ekumenicznego, którym Instytut 
Ekumeniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego zainaugurował 
Rok Cyryla i Metodego. W następnym numerze postaramy się podsumo
wać obchody tej rocznicy w kraju i za granicą. Zamieścimy także ency
klikę papieża Jana Pawła II „Slavorum apostoli” poświęconą życiu i 
dziełu obu apostołów Słowian. Jest to bowiem dokument zawierający 
wiele akcentów ekumenicznych, tekst o dużym znaczeniu dla obecnych 
i przyszłych stosunków katolicko-prawosławnych.

W epoce, w której żyjemy, niewiele jest słów, które zrobiły tak za
wrotną karierę jak słowo „dialog”. Istnieje jednak dość duże zamiesza
nie w rozumieniu podstawowych zasad, których trzeba przestrzegać, 
jeśli dialog między przedstawicielami różnych tradycji chrześcijań
skich, między chrześcijanami a reprezentantami innych religii lub mię
dzy wierzącymi a niewierzącymi, ma się faktycznie toczyć. Zamieszczo
ny przez nas tekst Leonarda Swidlera jest próbą usystematyzowania 
zasad prowadzenia dialogu. Warto się z tym tekstem zapoznać, gdyż 
jego autor, który jest redaktorem naczelnym wartościowego kwartalni
ka ekumenicznego „Journal of Ecumenical Studies” oraz profesorem 
myśli katolickiej i dialogu międzyreligijnego na Uniwersytecie Tempie 
w Filadelfii (Pensylwania, USA), ma bogate doświadczenie w opisywa
nym przez siebie temacie.

Kwartalnik nasz, jak Czytelnicy zapewne zdołali zauważyć, stara 
się rejestrować na bieżąco wszystkie ważniejsze dialogi międzywyzna
niowe. Także w bieżącym numerze zamieszczamy kilka tekstów na ten 
temat. Publikujemy obszerną relację z obrad Komitetu Koordynacyjne
go Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicz
nego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosław
nym, które odbyły się w Opolu na początku czerwca 1985 r. na zapro
szenie bp. Alfonsa Nossola, przewodniczącego Komisji Episkopatu do 
Spraw Ekumenizmu, człowieka, który już wielokrotnie dowiódł, jak 
bardzo leży mu na sercu zbliżenie między chrześcijanami różnych wyz
nań zarówno w skali naszego kraju jak i całego świata. W 1984 r. za
kończyła się kolejna faza dialogu na płaszczyźnie światowej między 
prawosławnymi a anglikanami. Mikołaj Kozłowski, teolog z Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego a zarazem członek naszego 
komitetu redakcyjnego, brał udział w tych rozmowach. Przełożony 
przez niego na język polski dokument Wspólnej Komisji Doktrynalnej 
Anglikańsko-Prawosławnej, tzw. Uzgodnioną Deklarację Dublińską, 
udostępniamy naszym Czytelnikom. Piszemy też o kolejnym, trzecim 
posiedzeniu Wspólnej Komisji Prawosławno-Luterańskiej oraz o pew
nym wydarzeniu ekumenicznym w RFN, którego znaczenie wykracza 
daleko poza płaszczyznę tego kraju. Chodzi tu o zawarte na początku 
czerwca 1985 r. porozumienie między protestantami a starokatolikami



w sprawie wzajemnego zapraszania się do Stołu Pańskiego. Jest to 
pierwszy przypadek, że na tak śmiały krok zdobyli się przedstawiciele 
dwóch poważnie różniących się od siebie tradycji chrześcijańskich.

Wszystkie dialogi, o których wspomnieliśmy wyżej, są przykładami 
dialogów dwustronnych, których uczestnikami są przedstawiciele 
dwóch wyznań chrześcijańskich. Obok tej formy dialogu istnieje też 
dialog wielostronny, w którym biorą udział reprezentanci kilku lub na
wet kilkunastu Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Najlepszą pła
szczyznę do prowadzenia takiego dialogu stwarza Światowa Rada Koś
ciołów, a zwłaszcza podległa jej Komisja „Wiara i Ustrój”. Najwybit
niejszym osiągnięciem tej Komisji, której pełnoprawnymi członkami są 
także teologowie rzymskokatoliccy, jest dokument w sprawie „Chrztu, 
Eucharystii i Urzędu duchownego”, uchwalony na posiedzeniu w Limie 
(Peru) w 1982 r. Dwaj przedstawiciele Komisji „Wiara i Ustrój”, Gün
ther Gassman i Max Thurian, podsumowali aktualny stan dyskusji nad 
dokumentem z Limy. Warto zapoznać się z ich sprawozdaniem, gdyż 
dokument ten spotyka się z coraz większym zainteresowaniem także w 
naszym kraju. W procesie budzenia tego zainteresowania ma swój 
wkład i nasz kwartalnik. Właśnie na naszych łamach wydrukowaliśmy 
polski przekład dokumentu z Limy (1983 nr 1—3), opublikowaliśmy 
także artykuł M. Thuriana pt. „Jak powstawał i czym jest dokument z 
Limy” oraz Liturgię eucharystyczną „Święto życia” będące swego ro
dzaju manifestacją zgodności lub zbliżenia poglądów w sprawie chrztu, 
eucharystii i urzędu duchownego (1984 nr 3). W bieżącym numerze za
mieszczamy sprawozdanie z Sympozjum otwartego na temat dokumen
tu z Limy zorganizowanego w styczniu 1985 r. przez Instytut Ekumeni
czny KUL. Z dużym zainteresowaniem będziemy też oczekiwać opubli
kowania materiałów z tej sesji, na które złożą się referaty i głosy w dys
kusji przedstawicieli różnych Kościołów. W następnym numerze nasze
go kwartalnika ukaże się tekst wybitnego teologa Witalija Borowoja, w 
którym dokonuje on oceny dokumentu z Limy z punktu widzenia Ro
syjskiego Kościoła Prawosławnego.

Kościoły chrześcijańskie uświadamiają sobie coraz bardziej, że we 
współczesnym świecie, targanym tyloma sprzecznościami i konflikta
mi, potrzebna jest zgodna współpraca nie tylko wszystkich chrześcijan, 
lecz ludzi wierzących w ogóle. Na naszych łamach drukowaliśmy już 
krótkie teksty poświęcone wspólnemu zaangażowaniu przedstawicieli 
różnych religii na rzecz pokoju, rozbrojenia i uchronienia świata przed 
katastrofą nuklearną. Opublikowaliśmy także artykuł znanego prote
stanckiego teologa indyjskiego J.R. Chandrana poświęcony teologicznej 
refleksji nad dyskusją na temat stosunku chrześcijaństwa do różnych 
religii świata w ramach współczesnego ruchu ekumenicznego (1984 nr 
1). W bieżącym numerze zamieszczamy dwa dokumenty katolickie do
tyczące dialogu z niechrześcijanami. Są to: uchwalona przed 20 laty 
Deklaracja II Soboru Watykańskiego „O stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich” oraz ogłoszony w 1984 r. dokument watykańskie
go Sekretariatu dla Niechrześcijan pt. „Postawa Kościoła wobec wy
znawców innych religii”. W najbliższej przyszłości będziemy też chcieli 
zapoznać naszych Czytelników z dokumentami Światowej Rady Koś
ciołów dotyczącymi tego samego zagadnienia. Postaramy się także o to, 
aby na temat dialogu międzyreligijnego wypowiadali się na naszych ła
mach wybitni znawcy tego zagadnienia, w tym także przedstawiciele 
religii niechrześcijańskich.

W cyklu prezentującym rodziny wyznaniowe pisaliśmy dotychczas 
o prawosławiu, baptyzmie i metodyzmie. Kontynuując ten cykl przed



stawiamy w bieżącym numerze starokatolicyzm. Temat ten został opra
cowany w oparciu o materiały opublikowane w najnowszym roczniku 
Kościoła Starokatolickiego w RFN (Alt-Katholisches Jahrbuch 1985). 
Trzymamy się bowiem zasady, że o danej tradycji wyznaniowej w spo
sób najbardziej kompetentny potrafią się wypowiedzieć te osoby, które 
z tradycji tej się wywodzą i żyją jej życiem.

Staramy się o to, aby uwadze naszej nie uszło żadne krajowe wyda
rzenie ekumeniczne. Ostatnio na pierwsze miejsce w aktywności eku
menicznej wysunął się istniejący zaledwie od dwóch lat Instytut Eku
meniczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W poprzednim nu
merze zamieściliśmy obszerny zestaw materiałów z Sympozjum po
święconego Dekretowi „O ekumenizmie” po 20 latach, zorganizowane
go przez Instytut w listopadzie 1984 r. W bieżącym numerze, o czym 
wspomnieliśmy już wyżej, zamieszczamy sprawozdania z dwóch dal
szych imprez zorganizowanych przez Instytut: Sympozjum na temat 
dokumentu z Limy i nabożeństwa inaugurującego Rok Cyryla i Meto
dego. Na początku czerwca 1985 r., z inicjatywy Instytutu, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski nadał doktoraty honorowe dwom wybitnym 
przedstawicielom ruchu ekumenicznego: kardynałowi Janowi Wille- 
brandsowi, przewodniczącemu watykańskiego Sekretariatu do Spraw 
Jedności Chrześcijan i prawosławnemu metropolicie Australii Stylia- 
nosowi. Obaj, jako współprzewodniczący Międzynarodowej Komisji 
Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzym
skokatolickim a Kościołem Prawosławnym, uczestniczyli w obradach 
jej Komitetu Koordynacyjnego w Opolu. Warto wspomnieć, że metro
polita Stylianos jest pierwszym niekatolikiem, który otrzymał tak wy
sokie wyróżnienie KUL. Obszerne sprawozdanie z tej uroczystości znaj
dzie Czytelnik w bieżącym numerze.

Również inna uczelnia katolicka, Akademia Teologii Katolickiej w 
Warszawie, okazuje coraz większe zainteresowanie różnymi aspektami 
życia innych Kościołów chrześcijańskich. Najnowszym tego przykła
dem było zorganizowane w ATK przez Sekcję Homiletów Polskich 
sympozjum naukowe poświęcone teorii i praktyce kaznodziejskiej Koś
ciołów niekatolickich. W charakterze referentów zaproszono teologów 
prawosławnych, luterańskich i metodystycznych. Wydarzeniu temu po
święcamy osobny materiał.

Piszemy też o Drugim Młodzieżowym Zjeździe Ekumenicznym w 
Kodniu, który może służyć za przykład oddolnego realizowania idei 
ekumenicznej w naszym kraju. Okazuje się, że dzięki zapałowi i zaan
gażowaniu kilku ludzi możliwe jest zorganizowanie w odległym zakąt
ku Polski międzywyznaniowego spotkania z udziałem kilkuset osób z 
całego kraju. Fakt ten musi napawać optymizmem.

Wydaje się, że wprowadzone przez nas niedawno w formie ekspe
rymentu dwa nowe działy — „Ekumenizm w różnych krajach” i „Sy
lwetki ekumenistów” — przekształcą się w trwałą pozycję naszego 
kwartalnika. Numer zamykamy, jak zwykle, kroniką, przeglądem pra
sy, bibliografią i recenzjami.



A R T Y K U Ł Y

HEINRICH FRIES

EKUMENIZM W 20 LAT PO SOBORZE

Tem at: ekum enizm  w 20 la t po Soborze jest identyczny z tem atem : ekum enizm  dziś. 
Ale i ten  drugi tem at jest ta k  zróżnicow any, że trudno  go sprow adzić do jednego pojęcia. 
D latego też należy chyba najp ierw  podjąć próbę opisu zjaw iska, jak im  jest ekum enizm  
dziś, a potem  zbadać jego przyczyny i motywy.

Świadomość ekumeniczna

Na pierwszym miejscu trzeba wymienić świadomość, jak pilną 
sprawą jest ekumenizm, świadomość., rozumianą jako zakłopotanie z 
powodu rozbicia chrześcijaństwa i zaangażowanie w działania zmie
rzające do przezwyciężenia tego podziału. Świadomość, że ekumenizm 
jest sprawą pilną, opiera się przede wszystkim na intensywnym uświa
damianiu sobie prośby zawartej w testamencie Jezusa, by wszyscy, któ
rzy weń wierzą, stali się jedno, jak On ze swoim Ojcem, a Ojciec z Nim, 
aby świat uwierzył /J 17, 20-26/. Jak wiadomo w toku historii różne 
słowa Biblii przeżywały swój kairos, tj. okres szczególnej aktualności. 
Obecnie odnosi się to do tych słów Jezusa. Można wprawdzie powie
dzieć, że to, co jest zawsze słuszne, jest także zawsze aktualne, ale w 
szczególnych okolicznościach możemy tę prawdę uświadomić sobie bar
dziej wyraziście.

Jeanym z warunków wiarygodności wiary chrześcijańskiej jest 
zgoda panująca między chrześcijanami. Dlatego też brak jedności, po
dział i rozbicie chrześcijaństwa na wzajemnie dystansujące się od sie
bie, a nawet odrzucające się wzajemnie wyznania osłabia tę wiarygod
ność. Jeśli dobrze oceniam, to problemem i nakazem chwili są nie tylko 
roszczenia wiary chrześcijańskiej i jej głoszenie, lecz także dająca się w 
zasadzie ustalić wiarygodność tej wiary. Jak można być — jak się słusz
nie zarzuca — przekonanym o prawdziwości wiary chrześcijańskiej, je
śli na oczach świata chrześcijanie w imię właśnie tej prawdziwości 
wzajemnie się zwalczają, wykluczają i odrzucają?

Dlatego utrzymujący się podział chrześcijaństwa to ciągłe zgorsze
nie, które nie może pozostawiać obojętnym żadnego chrześcijanina, 
niezależnie od wyznania. Nie wolno się przyzwyczajać do tego podziału 
i nie wolno się nań godzić. Podziały wśród chrześcijan osłabiają także 
samą wiarę chrześcijańską, blednie ona jako symbol nadziei, maleje uf
ność w jej odkupicielską i wyzwalającą siłę.
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Świadomość, jak pilną sprawą jest ekumenizm, nasila się w obliczu 
sekularyzacji na całym swiecie, sekularyzacji, karmiącej się taką świa
domością własną, świadomością historyczną i świadomością świata, jak 
gdyby nie było Boga (e t s i  n o n  d a r e t u r  D eu s ) \  także w obliczu ateizmu, 
który nie jest obojętny wobec problemu Boga, lecz spycha go na margi
nes i zwalcza go; a wreszcie także w obliczu wszystko relatywizującego 
sceptycyzmu, nie znającego żadnego innego dogmatu, jak ten, że wszy
stko jest względne. Reprezentanci wszystkich tych postaw próbują, z 
pozycji krytyki religii, kwestionować, zastępować czymś innym lub 
zwalczać podstawowe treści wiary chrześcijańskiej. Dlatego treściom 
tym trzeba dawać wspólne świadectwo, przy czym wspólnota nie ozna
cza uniformizmu. lecz wielość i pojednaną różnorodność.

Świadomość, że ekumenizm jest pilną sprawą, wynika jednak również 
ze źródeł pozytywnyeh.To do wiary chrześcijańskiej jako całości, a nie do 
poszczególnych wyznań, kieruje się pytanie o wnoszenie wkładu w zapew
nienie i utrzymanie sprawiedliwości i pokoju, w przezwyciężanie napięć na 
świecie między narodami biednymi a bogatymi, w pokonywanie głodu i 
związanych z nim różnorakich trudnych sytuacji, w likwidację podziałów 
rasowych, w położenie kresu szaleństwu zbrojeń, w tworzenie zaufania mię
dzy mocarstwami światowymi jako nowej podstawy wszelkiej polityki.

W tym pytaniu tkwi zarówno wyzwanie dla chrześcijaństwa, jak i 
jego szansa. Odrębne projekty, przestudiowane przez poszczególne wy
znania, nie będą tutaj właściwą odpowiedzią; potrzebna jest konwergen
cja i zgoda, oparta na przekonywającej wspólnocie w stawianiu pytań i 
udzielaniu odpowiedzi. Przy tym pozytywną i produktywną rolę może 
pełnić wiedza i doświadczenia Kościołów, wyniesione z ich historii. 
Przeszłość wyznaniowa nabiera przez to nowej wartości.

Świadomość tego, że ekumenizm jest sprawą pilną, tkwi w końcu 
także w tym, że odnajdujemy dziś w ludzkości na różnych płaszczy
znach wielkie dążenie do jedności. Wola osiągnięcia tego celu jest sil
niejsza niż przeżywana często daremność tego dążenia. Wola ta wyrasta 
ze świadomości wspólnego zobowiązania i nieuchronnych wzajemnych 
związków ludzkości, tak w życiu, jak i w zagładzie; wyrasta też z za
grożenia całego świata przez apokaliptyczny koszmar atomowy.

Czy nie mogłoby i nie powinno tak być, że jedność chrześcijan, a 
ponadto pokój między relgiami staną się przykładem i budzącą nadzie
ję inicjatywą wiodącą ku jedności rodzaju ludzkiego? Czy nie można 
zaapelować do chrześcijan, a także do wszystkich religii: pojednajcie 
się najpierw między sobą, a wtedy wasze wołanie o pojednanie, o pokój 
i o jedność ludzkości będzie wiarygodniejsze, i dopiero wtedy będzie 
widać, że wiara chrześcijańską może stać się podstawą pokoju. Uczest
nicy Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Vancouver 
w 1983 r. mówili o wizji eucharystycznej, zgodnie z którą jedność Koś
ciołów u Stołu Pańskiego mogłaby być dla świata widzialnym znakiem 
zbawienia i pojednania. Wizja wspólnoty eucharystycznej stanowi bo
wiem radykalne wyzwanie dla wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości, 
rasizmu, podziałów i braku wolności.

Nie byłoby jednak uczciwe, gdybyśmy przemilczeli fakt, iż obok 
świadomości, jak pilną sprawą jest ekumenizm, istnieje także pogląd, 
że ekumenizm jest przestarzały. Mówi się, że jedność ludzkości oraz ro
związanie światowych problemów politycznych, gospodarczych i społe
cznych są ważniejsze od jedności chrześcijan czy religii, że ekumenizm 
jest problemem partykularnym, mało dotyczącym świata.
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Uzupełnia się to przypuszczeniem, że w historii chrześcijaństwo 
często bardziej przyczyniło się do rozbicia i skłócenia narodów niż do 
zgody i pokoju między nimi. Zapomina się jednak przy tym łatwo, że 
podstawy naszej cywilizacji i kultury, takie, jak Deklaracja Praw Czło
wieka, hasła wolności, równości i braterstwa mają źródła także chrześ
cijańskie, nawet jeśli zostały one zapomniane, i trzeba zadać pytanie, co 
zostanie, jeśli te korzenie zostaną całkowicie odcięte. W ten sposób na 
nowo może się obudzić świadomość jak pilną sprawą jest ekumenizm.

Reprezentanci jeszcze innego sposobu myślenia głoszą: dla nas pro
blemy ekumenizmu są faktycznie i praktycznie rozwiązane. Nie rozu
miemy minionych rozbieżności i kontrowersji, nie dotyczą nas one. 
Wkroczyliśmy już w „erę postekumeniczną’' i realizujemy ją w prakty
ce. Jest jednak przy tym niejasne, co jest wyznacznikiem tej ery i na 
czym ona bazuje; jej wyznacznikiem i bazą może być pewne minimum, 
w którym prawie już nie ma śladów chrześcijaństwa; może to też ozna
czać „erozję” wiary chrześcijańskiej. Poza tym należy pamiętać, że ten, 
kto odsuwa od siebie historię, będzie zmuszony ją kiedyś powtórzyć. 
Również opisana wyżej sytuacja przekonuje nas o tym, że ekumenizm 
jest pilną sprawą.

Sytuacja w ekumenizmie z perspektywy katolickiej
Zwłaszcza z perspektywy katolickiej, w ciągu minionych dwudzie

stu lat wydarzyło się w dziedzinie ekumenizmu więcej niż przedtem 
przez całe stulecia. To, co dziś uważamy za oczywiste, poprzednio było 
nie do pomyślenia. Wydarzeniem o epokowym znaczeniu był tu Sobór 
Watykański Drugi /1962—1965/. Idea ekumeniczna i ruch ekumeniczny 
zostały tam uwolnione od powodowanych nieufnością podejrzeń, zosta
ły wprowadzone do świadomości Kościoła katolickiego i opisane jako 
oddziaływanie Ducha Bożego. Ponadto opracowano katolickie zasady 
ekumenizmu, oparte na koncepcji Kościoła katolickiego i jego stosunku 
do innych Kościołów chrześcijańskich na Wschodzie i Zachodzie. Wy
darzenia te są już nieodwracalne. W obliczu często słyszanych i zrozu
miałych skarg, że nie osiągnięto jeszcze wszystkiego, nie powinniśmy 
zapominać o tym, co już zostało osiągnięte. Daje to podstawy do dalszej 
nadziei i ufności, że owo „jeszcze nie” w niezbyt odległej przyszłości osią
gnie swój cel i spełnienie, że zatem ekumenizm jest już w zasięgu wzroku.

Elementem sytuacji ekumenicznej w perspektywie katolickiej jest 
udział katolików w dwustronnym i wielostronnym dialogu ekumenicz
nym i w przygotowywaniu będących jego odbiciem dokumentów eku
menicznych o eucharystii, drogach do wspólnoty, urzędzie duchownym 
oraz jedności Kościołów w słowie i sakramencie. Dotychczas kulmina
cyjnym punktem tego dialogu jest dokument z Limy. konwergencyjna 
deklaracja Komisji „Wiara i Ustrój” Kościoła Światowej Rady Kościo
łów (do której to Komisji należą także teologowie katoliccy), w sprawie 
chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. Dokument ten nie przyniósł 
stwierdzenia, pogłębienia czy upowszechnienia kontrowersji, lecz zbli
żenie, konwergencję, która w niektórych punktach staje się konsensem. 
Wszystko to dzieje się nie w wyniku zobojętnienia czy też przez niwelo
wanie problemów, lecz w wyniku pogłębiania i szeroko zakrojonej ref
leksji biblijnej, historycznej i systematycznej w zmienionym kontekście

Również trudna kwestia papiestwa stała się przedmiotem dialogu 
ekumenicznego, najintensywniej zajmowano się nią w dialogu anglika
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ńsko-katolickim. Należy ubolewać, że w Rzymie nie przyjęto z zadowo
leniem rezultatu tego dialogu w postaci „Final Report”, ale nie oznacza 
to ostatecznego fiaska, zwłaszcza że opinia Kongregacji Doktryn Wiary 
jest sprzeczna z zasadami, które jej przewodniczący, kard. Joseph Rat- 
zinger, z myślą o Kościołach wschodnich, tak sformułował w swym wy
stąpieniu w Grazu w 1976 r.: Rzym nie może wymagać od Wschodu w 
zakresie nauki o prymacie więcej, niż nauczano i stosowano w życiu w 
pierwszym tysiącleciu.

Te liczne i sprawiające radość dokumenty nabierają życia i stają się 
skuteczne tylko wówczas, kiedy są przyswajane i stosowane w praktyce 
na wszystkich płaszczyznach życia kościelnego. Dokument z Limy 
przekazano dla zajęcia stanowiska wszystkim Kościołom. Okazuje się 
przy tym, że praca teologiczna stanowi tylko część rzeczywistości koś
cielnej i jej realizowania. Te dwie bowiem rzeczy, to coś więcej niż 
suma teologii, jakkolwiek bardzo się ona stara być teorią żywej prakty
ki. Kard. Koenig apelował w Wiedniu do chrześcijan tymi słowami za
chęty: Dążcie usilnie do tego, by to, co wypracowano już teologicznie 
jako jedność, było przekształcone w czyn.

Dalej, spotykamy sią z tak intensywnym, że intensywniejszy trudno 
sobie wyobrazić, ekumenizmem zaklinających słów. Tak np. papież Jan 
Paweł II przy odjeździe z RFN 19 listopada 1980 r. powiedział: Modli
twa Jezusa o jedność wszystkich, którzy weń wierzą, staje się dla nas 
wszystkich źródłem nowego życia i nowej tęsknoty. Jako biskup Rzymu 
daję się całkowicie porywać nurtowi tej tęsknoty. Rozpoznaję w niej 
słowa Ducha Św. i wolę Chrystusa, którym chcę być posłuszny i wierny 
aż do końca. Chcę służyć jedności, chcę kroczyć wszystkimi drogami, 
którymi Chrystus po doświadczeniach stuleci i tysiącleci prowadzi nas 
do jedności w owej owczarni, w której tylko On jest jedynym i dobrym 
pasterzem.

Z drugiej strony wskazuje się nam na inną, nie dającą się przeoczyć 
tendencję w dzisiejszej sytuacji ekumenicznej z perspektywy katolic
kiej. Obok ekumenizmu zaklinających słów, a nawet w sprzeczności z 
nim, uwidacznia się usilne dążenie, by nie wykraczać poza ramy wyty
czone przez Sobór Watykański Drugi i dyrektoria ekumeniczne, a zwła
szcza poza ustalone tam granice, przede wszystkim w kwestiach urzędu 
duchownego i komunii, a wszelkie próby w tym kierunku przyjmować 
niechętnie albo traktować jako zdradę własnej sprawy. Bardziej się dba 
o strzeżenie homogeniczności wewnętrznej sfery wyznaniowej niż o po
dejmowanie dalszych inicjatyw ekumenicznych. Konfesje chrześcijań
skie zaryzykowały kiedyś rozbicie, aby zachować wewnętrzną jedność; 
chciałoby się powiedzieć, że chcą pozostać w tym stanie, aby utrzymać 
tę wewnętrzną jedność. Niekiedy odnosi się nawet wrażenie, iż coraz 
wyżej ustawia się poprzeczkę dla ekumenizmu. Każdą nowo odkrytą 
różnicę świętuje się jak zwycięstwo. Wygląda to tak, jak by nastawiano 
się obecnie na status quo i uspokajano się tym, że wzajemne stosunki 
Kościołów i wyznań są znacznie lepsze i bardziej przyjazne niż kiedy
kolwiek przedtem: uczyniono przecież wzajemnie krok od klątwy do 
dialogu. Nie da się temu zaprzeczyć; ale nasuwa się pytanie, czy przez 
to rozwiązano już zadanie ekumeniczne i zadośćuczyniono odpowie
dzialności ekumenicznej.

Tendencja do ekumenicznego „dotąd, a dalej już nie” wyraża się 
przede wszystkim w nowym „Kodeksie prawa kanonicznego”. Wpraw
dzie nie można powiedzieć, jak to ktoś określił, że zgładzono w nim du-
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cha Soboru Watykańskiego Drugiego; próbuje się w nim raczej, biorąc 
Sobór za podstawę, a przede wszystkim biorąc za punkt wyjścia pojęcie 
ludu Bożego, ustalić przepisy prawne. Ale nie można też powiedzieć, że 
zachęca on do ekumenizmu. Stwierdza się \y nim wprawdzie wyraźnie, 
że obowiązkiem biskupów jest popieranie ekumenizmu, nie można jed
nak nie dostrzec przedsoborowych, wstecznych tendencji. Tak np. zna
lazły się tam tendencje do centralizmu papieskiego, raczej nie sprzyja
jące ekumenicznemu punktowi widzenia; niezwykle akcentuje się pełną 
władzę papieża, niedostatecznie docenia się sobory ekumeniczne, kon
ferencjom episkopatu przyznaje się tylko funkcje.doradcze, uczestni
ctwo i współpraca świeckich jest nadal ograniczona, utrzymuje się w 
mocy istniejące przepisy lub zakazy, dotyczące wspólnych nabożeństw, 
niemal nie uwzględnia się problemu małżeństw o różnej przynależności 
kościelnej, zaostrzono obowiązek katolickiego wychowania dzieci. 
„Kodeks prawa kanonicznego” oznacza zatem dobitnie „jeszcze nie” w 
sferze ekumenizmu.

Nie można przy tym przemilczeć faktu, że są tacy katoliccy spec
jaliści od prawa kanonicznego, według których nowy kodeks posuwa 
się o wiele za daleko w kwestii ekumenizmu. Twierdzą oni, że nowy ko
deks bezkrytycznie przejmuje tezy Soboru Watykańskiego Drugiego i 
okresu posoborowego. Znacznie gorzej niż kodeks z 1917 r. nadaje się 
do tego,by służyć Kościołowi w jego zbawczym posłannictwie. Nowe 
prawo kościelne utrwala wszystkie te fatalne tendencje i instytucje, 
które od dwudziestu lat pozbawiają Kościół jego siły i atrakcyjności.

Ogólnie należy powiedzieć: prawo jako takie nie może istnieć w 
sprzeczności z Kościołem jako wspólnotą wierzących. Prawo, także 
prawo kościelne, powiada Karl Barth, powinno być gwarancją, że 
wszystko będzie się. dziać praworządnie. Prawo nie może stać w sprze
czności z wolnością, lecz jako przeciwieństwo samowoli powinno stwa
rzać obszar wolności. W każdym razie reguła interpretacji jest następu
jąca: kodeks należy interpretować w duchu Soboru Watykańskiego 
Drugiego, a nie na odwrót. A jedno i drugie, kodeks i Sobór, mają swój 
krytyczny odpowiednik w Ewangelii, jak to jest pierwotnie zaświad
czone w Piśmie Św. Nie można ustawać w refleksjach na ten temat. Da
lej należy stwierdzić: „Kodeks prawa kanonicznego” nie stanowi odbi
cia całej rzeczywistości Kościoła katolickiego, lecz odzwierciedla ją tyl
ko w takim zakresie, w jakim możliwe są w nim, w sferze widzialnej, 
uregulowania prawne.

Kodeks nie jest w końcu dokumentem obowiązującym na wieki, 
lecz etapem na historycznej drodze Kościoła. Jest to mniej lub bardziej 
udane odzwierciedlenie konkretnej sytuacji, która zawsze jest zarazem 
zakończeniem i początkiem. Od Kościoła katolickiego jako całości i od 
wszystkich jego części zależy, czy kodeks stanie się granicą i barierą, 
czy też będzie stanowić etap na drodze do przodu.

Powtarzane często „jeszcze nie” jako opis sytuacji ekumenizmu z 
katolickiego punktu widzenia wspierane jest często zdaniem: nie dosz
liśmy jeszcze tak daleko; czas jeszcze nie dojrzał. Stan określany słowa
mi „jeszcze nie” ma pozostać i do tego stanu trzeba się przyzwyczajać. 
Wynikające stąd napięcie, jak się stwierdza bez cynizmu, trzeba prze
trzymać ze względów rzetelności, a i dlatego, by nie osłabło zaangażo
wanie ekumeniczne. Trzeba przy tym tylko zadać pytanie, kto czy co 
jest tym czasem, o którym się mówi, że jeszcze nie dojrzał. Czy my sami 
nie jesteśmy czasem, jak powiada św. Augustyn? I czy czas nie będzie
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tym, czym my go uczynimy, jak go ukształtujemy? Czy możemy, jak da
wniej, myśleć w kategoriach stuleci? Czy czas przy tym nie ucieka? Czy 
nie zaprzepaszczano już często historycznych szans? Czy znaki czasu 
nie są także rzeczywistością, wymagającą refleksji teologicznej, a więc 
miejscem teologicznym?

Postępowanie w praktyce
Poszczególne grupy i kręgi, gnane niecierpliwością ekumeniczną, 

uprawiają progresizm ekumeniczny na własny rachunek, własne ryzy
ko i własną odpowiedzialność. Liczą się przy tym z ewentualnymi kon
fliktami z oficjalnym kierownictwem Kościoła, powołując się na „wy
biegające naprzód posłuszeństwo”. Już teraz praktykują i antycypują 
to, czego wszyscy sobie życzą, o co wszyscy się modlą i co pewnego dnia 
ma być celem wszystkich. Sądzą, że są do tego uprawnione przez długie 
doświadczenie ekumeniczne, uzyskane np. w małżeństwie mieszanym 
albo w grupie międzywyznaniowej. Niepokój, wywołany w Kościele 
przez takie postępowanie, określają jako zdrowy, potrzebny po to, aby 
w Kościele było życie.

Wyrazem innej reakcji jest rezygnacja i osłabienie zapału w dzie
dzinie ekumenizmu. Porzuca się naazieję, że się coś zmieni w istnieją
cym stanie rzeczy, że zostaną jeszcze dokonane jakieś kroki do przodu. 
Zanika zaangażowanie ekumeniczne, co może prowadzić do bierności, 
obojętności i braku zainteresowania. Inni z zadowoleniem witają takie 
tendencje, stwierdzając, że w ten sposób likwiduje się ognisko niepoko
ju w Kościele, co właśnie służy pokojowi.

Jeszcze inni oświadczają, że sprawa ekumenizmu nie porusza już 
nikogo, wobec dominujących, nieporównanie większych problemów 
światowych: sprawiedliwości, pokoju, wolności i pojednania między 
narodami, przede wszystkim między biednymi i bogatymi.

Wszystkie te postawy nie dają powodu do radości. Jeśli niecierpli
wość ekumeniczna prowadzi do stałego konfliktu w Kościele lub jeśli 
konflikt ten zaczyna żyć własnym życiem, to jest to niepożądane: konflikt 
jako stały stan przynosi także szkody ekumenizmowi. Ekumenizm bo
wiem może osiągnąć swój cel tylko jako ruch całego Kościoła. Wyłania się 
przy tym oczywiście wiele różnic, napięć, ujawnia się odmienna mental
ność, ale wszystko to trzeba tolerować jako oznaki życia i znajdować roz
wiązania wspólnym, opartym na dialogu wysiłkiem, bez strachu.

Rezygnacja ekumeniczna stanowi właściwie sprzeczność samą w 
sobie. Rezygnacja z celu, jaki stawia sobie ekumenizm, wycofanie się z 
zaangażowania ekumenicznego, to uchybienie wobec zadania i posłan
nictwa Kościoła, wyrażonych w prośbie Jezusa: Aby i oni stanowili w 
Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

Odrzucanie ekumenizmu, jako stadium już minionego, na rzecz ro
związywania ważniejszych problemów światowych, oznacza wyrzeka
nie się możliwości, sił i impulsów, z których nie można zrezygnować 
właśnie w wyniku doświadczeń Kościoła w dzisiejszym świecie i tego, 
co Kościół mu daje.

Ten zaś, kto oświadcza że wkroczyliśmy już w stadium postekume- 
niczne, że nie trzeba się troszczyć o tych, którzy pozostali z tyłu, że to, 
co stanowiło niegdyś problem w życiu poszczególnych wyznań chrze
ścijańskich, zostało już przezwyciężone, naraża się na niebezpieczeń
stwo i pokusę stworzenia „trzeciego wyznania”. Dążenie do trzeciego
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wyznania nie oznacza jednak doprowadzenia do pełnej jedności, lecz 
tworzenie nowego podmiotu podziału. Jedności nie można osiągnąć z 
pominięciem Kościołów, musi ona wyrastać z nich jako ich wyższa for
ma. Ekumenizm nie może zastąpić wyznań chrześcijańskich. Wyznania 
te powinny być i stawać się w coraz większym stopniu nosicielami i 
podmiotami ekumenizmu.

Utrudnienia w ekumenizmie
Kiedy pytamy o utrudnienia w ekumenizmie, to na pierwszym 

miejscu trzeba wymienić strach. Istnieje strach przed zmianami. Innych 
uważa się za obcych i niekomunikatywnych. Kościoły zachęcają do dia
logu, ale często boją się jego wyników. Istnieje obawa przed rezygnacją 
z tego, co do tej pory było własne, odrębne, co było dobrze znane i da
wało poczucie zadowolenia; istnieje obawa przed utratą ciągłości, pro
filu i tożsamości, istnieje obawa, że zostanie przerwana tama i nikt już 
nie zdoła powstrzymać zalewu. Obawa ta bierze się także z niemożności 
wyobrażenia sobie, jaką postać i kształt mają przybrać Kościół i Koś
cioły pod znakiem ekumenizmu. Pozostanie na znanym terenie jest o 
wiele bezpieczniejsze niż droga w nieznane, niż droga Abrahama.

Z tą obawą, która nigdy nie jest dobrym doradcą, bardzo łatwo łą
czy się wola władzy. Zapał zachowawczy może się przerodzić w zacięty 
upór, wierność wyznaniu wiary w nieruchome, brutalne trwanie za 
wszelką cenę. Mogą wytworzyć się z tego całe strategie.

Tej obawie i woli władzy można stawić czoło tylko przez zrozumie
nie, że ekumenizm nie oznacza wyrzeczenia się odrębności, utraty toż
samości czy profilu, lecz zysk w nowej i większej postaci: Kościoły po
winny pozostać Kościołami i stać się jednym Kościołem. Dzięki ekume
nizmowi Kościoły wzbogacają się nie tylko ilościowo, lecz także jakoś
ciowo. Ich profile mogą i powinny pozostać jako wyraz różnorodności 
bogactwa Chrystusowego ; dlatego neurozy związane z własnym profi
lem stają się zbędne.

Wiąże się z tym jeszcze jedna sprawa. Powiada się, że Kościół kato
licki, podobnie jak inne Kościoły, ma dość własnych kłopotów, proble
mów i trudności, istniejących w jego własnym łonie: kryzysu tożsamo
ści, kryzysu wiary, kryzysu urzędu duchownego, kryzysu autorytetu, 
spowodowanych licznymi innowacjami we wszystkich dziedzinach i 
głośnym lub cichym odchodzeniem ludzi od Kościołów. Twierdzi się, że 
tu potrzebna jest najpierw pauza i uspokojenie. Dynamikę, którą wpro
wadza ekumenizm, uważa się za dodatkowe brzemię, które jeszcze po
większa istniejącą już niepewność, zamęt, niejasność i zaniepokojenie, 
także dlatego, że ekumeniczne otwarcie i odnowa są jedną z głównych 
przyczyn obecnego kryzysu.

W tej sprawie trzeba stwierdzić co następuje: nie da się zaprzeczyć, 
że Kościoły mają na własnym podwórku dostatecznie wiele kłopotów, 
problemów i trudności. Nie można się jednak zgodzić, że znajdzie się 
lepsze rozwiązanie kryzysu, jeśli będzie się pozostawać we własnym 
gronie, nie dopuszczając do siebie kwestii ekumenicznych.- Już nawet 
abstrahując od tego, że dziś jest to już niemożliwe, trzeba wziąć pod 
uwagę, że ekumenizm, kontakty z innymi Kościołami mogą stanowić 
decydującą, wyzwalającą i wiodącą naprzód pomoc w rozwiązywaniu 
własnego kryzysu. Pauzy, takie pauzy na przemyślenie, nie mogą trwać 
zbyt długo, bo w przeciwnym razie można przestać myśleć w ogóle.
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Poza tym kryzysu nie należy oceniać tylko ujemnie. Trzeba nań pa
trzeć jako na sytuację przełomu i sytuację, w której istnieje konieczność 
podejmowania decyzji, ze wszystkimi zawartymi w tym możliwościami. 
Odnowa Kościoła katolickiego — temat i owoc Soboru Watykańskiego 
Drugiego — nie byłaby możliwa bez ekumenizmu. Zatem pozbawienie 
ekumenizmu znaczenia oznaczałoby również pozwalanie, by wyschło 
źródło i zamarła siła odnowy, pomniejszenie nadziei, jeszcze dalsze 
zmniejszenie wiarygodności Kościoła, oznaczałoby zapomnienie o na
kazie Chrystusowym i nietraktowanie już poważnie modlitwy o jedność 
chrześcijan.

Wielką i poważną przeszkodę na drodze ekumenizmu widzę w zja
wisku, które od pewnego czasu występuje w Kościołach i wywołuje 
ekumenizm szczególnego rodzaju i jakości. Powiada się: całe dotych
czasowe zbliżenie, konwergencja czy wręcz zgodność poglądów to w 
gruncie rzeczy złudzenie, to coś, jak leczenie objawów, pomijające lub 
maskujące korzenie zła. U korzeni bowiem leżą tzw. zasadnicze decyzje 
i zasadnicze różnice poglądów, podstawowe różnice między wyznania
mi, do tej pory nie rozwiązane i nie opracowane, które oznaczają znak 
„minus” przed nawiasem całej energii ekumenicznej i wszystkich osią
gnięć w dziedzinie ekumenizmu.

Odżywają tu nagle i wymieniane są z nazwy wszystkie stare kon
trowersje: reformatorskie „sam”, katolickie „i”, Kościół słowa, Kościół 
sakramentu, teologia krzyża przeciwko teologii wcielenia, problem us
prawiedliwienia i uczynków, kategoria personalna i ontologiczna, sto
sunek między Pismem Św. a Kościołem. Jeśli ta tendencja weźmie górę 
— a we wszystkich wyznaniach ma ona miarodajnych i wpływowych 
przedstawicieli — to będzie można zamknąć księgę ekumenizmu i po
wstanie taka sytuacja, jak gdyby praca ekumeniczna nigdy w ogóle się 
nie zaczęła; wieloletnia praca i zaangażowanie niezliczonych ludzi po
szłyby na marne.

Uważam taką postawę za wielkie i poważne zagrożenie i przeszko
dę dla ekumenizmu. Nie tylko jest ona sprzeczna z powtarzanym wielo
krotnie przez licznych teologów wszystkich wyznań poglądem, że w 
wymienionych wyżej kwestiach istnieją wprawdzie różnice, ale że nie 
stanowią już one antagonizmu dzielącego Kościoły. Odkrycie zasadni
czych różnic poglądów między wyznaniami — na co warto zwrócić 
uwagę — nastąpiło w tym samym czasie kiedy miarodajni przedstawi
ciele najwyższych Władz Kościelnych stwierdzili, iż w kwestiach o fun
damentalnym znaczeniu dla poszczególnych wyznań nie istnieją już 
rozbieżności, które usprawiedliwiałyby dalsze istnienie podziału koś
cielnego. Czyje interesy wchodzą tu zatem w grę?

Podczas uroczystości, związanych z rocznicą Konfesji Augsbur
skiej w 1980 r.,biskupi niemieccy oświadczyli: Cieszymy się, że potrafi
liśmy odkryć nie tylko częściową zgodność poglądów co do niektórych 
praiod, lecz także zgodność co do głównych prawd wiary. Pozwala nam 
to mieć nadzieję na jedność także w tych dziedzinach naszej wiary i ży
cia, w których do tej pory jesteśmy jeszcze podzieleni. Papież oświad
czył z tej samej okazji, że wprawdzie nie wszystkie mosty zostały jesz
cze przerzucone, ale że filary mostów stoją. To samo odnosi się do apro
baty, jaką w 1981 r. wyraziły wszystkie Kościoły dla wyznania wiary 
Soboru Konstantynopolitańskiego.

Potrzebna jest refleksja nad stosunkiem między tzw. zasadniczymi 
decyzjami i zasadniczymi różnicami poglądów a konkretnymi formami
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ich przejawiania się. W tych formach ujawniają się i wyrażają zasadni
cze decyzje. Ukryte korzenie objawiają się w swoich owocach. Oznacza 
to, że jeśli w konkretnych dziedzinach ekumenicznych istnieje porozu
mienie, zbliżenie, konwergencja czy wręcz zgodność poglądów, to leżą
ca u ich podstaw zasadnicza decyzja nie może stać pod znakiem sprze
czności nie do pogodzenia. I na odwrót: zasadnicza rozbieżność poglą
dów, która nie oddziałuje już w sferze poszczególnych problemów, jest 
w gruncie rzeczy przezwyciężona. Poza tym redukowanie Kościołów z 
całym ich bogactwem i różnorodnością, z ich konkretnym bytem jako 
Kościołów do zasadniczej decyzji o ściśle nakreślonych ramach, jest w 
najwyższym stopniu jednostronne. To konstrukcja oderwana od rzeczy
wistości.

Powstaje tu jednak pytanie: czy niezaprzeczalne zasadnicze decyz
je — które, mówiąc nawiasem, zawsze są uwarunkowane również histo
rycznie i wciąż na nowo są podejmowane i wyrażane — powodują po
działy wśród Kościołów, czy przyczyniają się do rozwoju koncepcji róż
norodności, opartej na pojednaniu? Powodują podziały, jeśli ulegają 
absolutyzacji i wykluczają lub odrzucają inne poglądy. Istnieje jednak 
również możliwość, że wzajemnie się będą przenikać i wzbogacać i w 
ten sposób uznawać się obustronnie. Stwarzają wówczas możliwość, by 
elementy chrześcijańskie i katolickie dominowały, co przecież jest wła
śnie celem ekumenizmu.

W swojej krytyce książki napisanej przeze mnie wspólnie z Karlem 
Rahnerem „Einigung der Kirchen — reale Möglichkeit” („Zjednoczenie 
Kościołów realną możliwością”) Fryburg 1984, kard. Joseph Ratzinger 
oświadczył, że jedność Kościołów żywi się jednością zasadniczych de
cyzji i zasadniczych przekonań. Można się pod tym absolutnie podpisać 
i zaaprobować to. Trzeba jednak dodać, że taka jedność jest możliwa, 
bo jest dana z góry, ale nie jest to jedność pojmowana jako uniformizm, 
lecz jedność w wielości, a zatem pojednanych ze sobą odmienności. 
Podstawowym tego modelem jest już Nowy Testament. Model nie może 
więc wyglądać następująco: zasadnicza rozbieżność poglądów i — po
zorna — konwergencja i zgodność poglądów w szczegółach, lecz zasad
nicza zgodność poglądów, podstawowa zgodność poglądów i utrzymu
jące się odmienności, oparte wszakże na zasadniczej zgodności poglą
dów, dzięki czemu można je określić jako odmienności możliwe do po
godzenia i pogodzone.

Wszystkie znane dotychczas dokumenty ekumeniczne skonstruo
wane są następująco: próbuje się w nich, przez formułowanie zasadni
czej zgodności poglądów opartej na Biblii, pokonywać podziały i otwie
rać przed Kościołami realne możliwości jedności z zachowaniem uzasa
dnionej różnorodności. Jeśli tak patrzeć na tę sprawę, to dyskusja o za
sadniczych decyzjach i zasadniczych różnicach poglądów nie musi blo
kować ekumenizmu, lecz może pogłębić jego wysiłki i dodawać nowej 
otuchy.

Odnosi się to również do próby, podjętej przez Eilerta Hermsa, au
tora książki pt. „Einheit der Christen in der Gemeinschaft der Kirchen” 
(„Jedność chrześcijan we wspólnocie Kościołów”, Getynga 1984 r.), bę
dącej repliką na moją i Rahnera publikację, Herms widzi zasadniczą 
sprzeczność między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami wyro
słymi z Reformacji w całkowicie odmiennym rozumieniu Objawienia. 
Można tak mówić tylko zapominając o tym, co w pojęciu katolickim oz
nacza Objawienie, zwłaszcza po klasycznej definicji, przyjętej przez



22 HEINRICH FRIES

Sobór Watykański Drugi. Herms stwarza dzielące Kościoły sprzeczno
ści tam, gdzie w gruncie rzeczy możliwa jest pogodzona różnorodność. 
Hermsowi marzy się jedność Kościoła na takiej podstawie, że ta zasad
nicza sprzeczność zostanie utrzymana i uznana. Przy najlepszej woli 
nie mogę sobie wyobrazić takiej jedności. W ramach poglądów głoszo
nych przez Hermsa nie widzę możliwości zrealizowania proponowanej 
przez niego wspólnoty eucharystycznej, zaś ekumenizm jawi mi się jako 
pozbawione szans przedsięwzięcie.

Nadzieja i zachęta
Przemyśleń tych nie chciałbym zamykać przypominaniem utrud

nień w ekumenizmie, lecz perspektywą nadziei i zachęty. Dziś istnieje 
obiektywnie możliwość stworzenia wkrótce jedności Kościołów w za
dowalającej postaci. Ekumenizm jest już dostrzegalny.

Podstawę tego stanowi to, co do tej pory osiągnięto. Na wszystkich 
płaszczyznach toczą się wielorakie działania ekumeniczne, nie podda
jące się zniechęceniu, teologowie starają się wyjaśnić pozostałe jeszcze 
punkty sporne, np. kwestię papiestwa, które powinno stanowić wielką 
pomoc dla ekumenizmu, ale wciąż jeszcze odczuwane jest jako chyba 
największa przeszkoda. Do tego dochodzą obecnie intensywne prace 
nad wzajemnymi zarzutami, wysuwanymi w przeszłości przez Kościo
ły; za przykład służą tutaj konkretne tematy, aktualne w okresie mię
dzy Soborem Trydenckim a Watykańskim Pierwszym, i tematy zaczer
pnięte z ewangelickich pism wyznaniowych. Wysiłki te pozwalają dziś 
już stwierdzić, że dawne zarzuty są już niesłuszne. Również te prace za
przeczają tezie o rzekomo nie dających się pogodzić decyzjach zasadni
czych.

Dalej trzeba wymienić rozrastanie się ekumenizmu wśród szerego
wych członków Kościołów. Chociaż niemożliwa jest tu uogólniająca 
ocena, istnieją niezaprzeczalne fakty, które wskazują, że ekumenizm na 
płaszczyźnie lokalnej rozwija się gwałtownie; ważna rola przypada tu
taj małżeństwom mieszanym. Całym tym rozwojem nie kieruje ślepa sa
mowola, lecz dynamika, której źródłem jest dobry duch. Wszystko to 
wiąże się z dającym się udowodnić historycznie stwierdzeniem, iż 
wszystkie wielkie ruchy były najpierw ruchami oddolnymi, inspirowa
nymi przez charyzmatyków i proroków. Zacytujmy jeszcze raz kard. 
Koeniga. Podczas jubileuszu Fundacji Pro Oriente jesienią 1984 r. po
wiedział on: Upominajcie tam, gdzie, jak sądzicie, powinniście upomi
nać, nalegajcie tam, gdzie, jak sądzicie, powinniście nalegać. Proście 
swoich biskupów, a także Rzym, by czynili więcej niż dotychczas.

Dalszą oznakę nadziei stanowi powstanie „Trzeciego Kościoła”. 
Nie należy przez to błędnie rozumieć jakiegoś trzeciego wyznania, lecz 
Kościół w Trzecim Świecie. Kościół tamtejszy, który przez długie lata 
był europejskim Kościołem misyjnym, usamodzielnia się. Będzie on, 
wierny swoim początkom i zgodnie ze swoją sytuacją, na gruncie swo
ich warunków historycznych i społeczno-kulturowych, w więzi z inny
mi Kościołami świata, będzie poszukiwać własnego profilu. Ten trzeci 
Kościół może się także stać źródłem nowych impulsów, nadziei i zachę
ty dla Kościołów starego świata, które wprawdzie nie mogą uciec od 
swojej historii, ale też nie mogą być po prostu niewolnikami przeszło
ści. Ponadto dobrze jest patrzeć dalej niż na własne podwórko. Sprzyja 
to nadziei i ufności, a także służy całkowicie wskazanej tu skromności.
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Alfred Delp, który zmarł przed 40 laty jako świadek wiary chrze
ścijańskiej, pisał w swoim więziennym dzienniku: „Jeśli Kościoły jesz
cze raz zmuszą ludzkość do oglądania skłóconego chrześcijaństwa, to 
koniec z nimi. Powinniśmy pogodzić się z tym, żeby znosić rozbicie jako 
dopust historii, a zarazem jako krzyż. Dziś żyjący nie dokonaliby już 
tego rozłamu. Jednocześnie musi to być dla nas ustawiczny wstyd i hań
ba, że nie potrafiliśmy ustrzec od rozbicia dziedzictwa Chrystusowego, 
Jego miłości.

Słowa te można dziś tylko zaakceptować, z wyjątkiem wszakże 
zdania: Powinniśmy pogodzić się z tym, żeby znosić rozbicie jako do
pust historii. Nie, nie wolno się nam z tym godzić. Wydarzeń historycz
nych nie można wprawdzie odwrócić, ale można je zmienić, przede 
wszystkim z pomocą Bożą, ale także dzięki wolności, wierze i odpowie
dzialności ludzi. I trzeba je zmienić, jeśli to, co się stało w historii, było 
niedobre. Tu trzeba się oprzeć na przykazaniu z reguły braci z Taize: 
Nie pogódź się nigdy ze zgorszeniem, jakim jest podział Kościołów. Na
miętnie występuj o jedność Ciała Chrystusowego.

(Przekład za: „Stim m en der Z e it” , F re ibu rg  1985 n r 3)

Tłum. Joanna K ru czyń ska
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ECUMENISM 20 YEARS AFTER THE COUNCIL
(sum m ary)

The au th o r of the  article , H einrich  Fries, professor of fundam en tal theology a t the 
U niversity  in M unich, is one of the  m ost com m itted on the side of Rom an C atholic ecum e
nists. In the  article, w hich w as orig inally  published  in the  Jesu it „Stim m en der Z e it” 
m onthly  (F reiburg  i.B. 1985 No 3), the  au th o r successively discusses the  s ta te  of ecum eni
cal consciousness, the  situa tion  in ecum enism  from  the  C atholic perspective, proceedings 
in practice, im pedim ents in ecum enism  as well as hopes and  incentives. Fries clerly states 
th a t in sp ite  of m any obstacles th e re  is reason for hoping th a t the  C hurches w ill become 
un ited  soon. This hope is based on w h a t has been a tta in ed  so far. M ultifarious ecum enical 
activities, w hich do no t yield to d iscouragem ent, are  carried  out on all p lanes; theologians 
try  to explain the still rem aining points of dispute, e.g. the question of papacy, which should 
constitu te  a g rea t help for ecum enism  b u t is still felt as perhaps the  g rea tes t obstacle. 
Then, m ention should be m ade of the  sp read ing  of ecum enism  am ong ran k -an d -file  m em 
bers of the  Church. There are  unden iab le  facts w hich show th a t ecum enism  develops ra 
pidly  on the local plane. This developm ent is no t guided by b lind  licence b u t dynam ics, 
w hose source is a good sp irit. A fu rth e r sign of hope is the  C hurch in the  T hird  W orld, 
w hich can becom e a source of new im pulses for the Churches of the  old w orld.

ÖKUMENISMUS 20 JAHRE NACH DEM KONZIL
(Zusam m enfassung)

D er A utor des A rtikels, H einrich  Fries, Professor der F undam entaltheo log ie  an der 
U niversitä t M ünchen, gehört zu den am  m eisten fü r die röm ischkatholische Seite enga
g ierten  Ö kum eniker. In dem  A rtikel, der u rsprünglich  in der von Jesu iten  herausgegebe
nen M onatszeitschrift „Stim m en der Z e it” erschienen ist (F reiburg  i.B. 1985 N r 3), bes
prich t der A utor nacheinander den S tand  des ökumenischen Bewusstseins, die S ituation im 
Ö kum enism us aus katho lischer Sicht, p rak tische  H andlungsw eise, S chw ierigkeiten  im 
Ö kum enism us, sowie H offnungen und  Erm utigungen. Fries s te llt deu tlich  fest, dass tro tz  
vieler H indernisse G rund  zur H offnung auf baldige V ereinigung der K irchen besteht. 
G rund  zur H offnung ist das b isher E rreich te. Auf allen Ebenen finden  vielerlei ökum eni
sche T ätigkeiten  s ta tt, die sich n ich t en tm utigen  lassen; die Theologen bem ühen sich, die 
noch verbliebenen S tre itp u n k te  aufzuk lären , z.B. die F rage des Papstum s, das eine grosse 
H ilfe fü r den Ö kum enism us sein sollte, aber im m er noch als w ohl das grösste H indern is 
angesehen w ird. W eiter sollte das A nw achsen des Ö kum enism us u n te r  den gew öhnlichen 
M itgliedern der K irche e rw äh n t w erden. Es g ib t unw iderlegbare  T atsachen, die d a rau f 
hinw eisen, dass sich der Ö kum enism us auf lokaler Ebene gew altig  entw ickelt. D iese gan
ze Entw icklung w ird n ich t von blinder W illkür geleitet, sondern von Dynamik, deren Quelle 
der gute G eist ist. E in w eiteres Zeichen der H offnung ist die K irche in der D ritten  W elt, 
die zu einer Quelle neuer Im pulse fü r die K irchen der a lten  W elt w erden kann.
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DZIAŁALNOŚĆ WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ 
KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 

I ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW 
W LATACH 1965—1985

Dnia 18 lutego 1985 r. minęła 20 rocznica powołania do życia pierwszego wspólnego 
organu Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów (skrót: ŚRK) — 
Wspólnej Grupy Roboczej (skrót: WGR). Spróbujmy więc, wykorzystując tę okrągłą rocz
nicę, prześledzić poszczególne etapy wspólnie przebytej przez obu partnerów drogi. W 
swojej 20-letniej historii WGR odnotowała wiele sukcesów, ale nie brakowało również 
kryzysów i zahamowań we wzajemnych stosunkach.

I. Utworzenie WGR
W ramach przygotowań do II Soboru Watykańskiego papież Jan 

XXIII powołał do życia w czerwcu 1960 r. Sekretariat do Spraw Jedno
ści Chrześcijan. Fakt ten umożliwił nawiązanie i zintensyfikowanie 
kontaktów między przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego i ŚRK. 
Podstawę do podjęcia oficjalnej współpracy stworzył jednak dopiero uchwa
lony w listopadzie 1964 r. przez Vaticanum II Dekret „O ekumenizmie”.

Sekretarz generalny ŚRK, dr Willem A. Visser’t Hooft, przemawia
jąc w styczniu 1965 r. na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w Enugu 
(Nigeria), stwierdził, że przyjęcie Dekretu „O ekumenizmie” stworzyło 
znamienną sytuację: nie można już dłużej poprzestawać na uprzejmej i 
biernej koegzystencji, nadszedł czas rozpoczęcia intensywnego dialogu 
między ŚRK a Kościołem katolickim1. Komitet Naczelny zaaprobował 
wniosek w sprawie powołania do życia Wspólnej Grupy Roboczej. 
Stwierdzono, że jej zadaniem ma być wyjaśnienie zasad i praktycznych 
problemów przyszłej współpracy1 2.

Teraz czekano jeszcze na oficjalną odpowiedź Watykanu. Nadeszła 
ona niebawem i to w formie, która wywarła głębokie wrażenie. Przewo
dniczący Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, kard. Augustyn 
Bea, przyjąwszy zaproszenie ŚRK, 18 lutego 1965 r. złożył wizytę w 
Centrum Ekumenicznym w Genewie. Witali go ks. Marc Boegner — b. 
prezydent ŚRK — i W.A. Visser’t Hooft.

W okolicznościowym przemówieniu kard. Bea podkreślił, że spot-

1 World Council of Churches. Minutes and Reports of the Eighteenth Meeting of the 
Central Committee in Enugu (Nigeria), G eneva 1965, s. 80n.

2 Op. cit. s. 36.
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kanie to, poprzedzone długimi przygotowaniami, ma znaczenie history
czne. Stolica Apostolska — mówił — wita z radością propozycję Komi
tetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów i chętnie wyraża gotowość 
powołania Wspólnej Grupy Roboczej.

Znamienne były słowa wypowiedziane podczas tego spotkania 
przez ks. Boegnera: Gdy myślę o tym, jak całkowicie Kościoły ignoro
wały się przez długie stulecia, jakie minęły od rozłamu, i jak mało oka
zywały sobie zrozumienia (...), a teraz — w Rzymie, czy gdzie indziej — 
wyczuwam zupełnie inny klimat, jaki wytworzył się w ostatnich latach, 
to wówczas na nowo czuję działanie Ducha Świętego i cud łaski Bożej3.

Utworzenie WGR poprzedziły długie i — chwilami — trudne roz
mowy. Opracowano dokument ustalający jej kompetencje. Dokument 
ten podkreślał, że WGR nie jest upoważniona do podejmowania jakich
kolwiek decyzji, lecz może przygotowywać grunt pod decyzje przekazu
jąc odpowiednie propozycje swoim organizmom nadrzędnym. WGR 
winna pamiętać, że Kościół Rzymskokatolicki i ŚRK nie są porówny
walnymi wielkościami, i że z tego faktu wynikają szczególne problemy 
dla wzajemnych stosunków. Ograniczenia ŚRK polegają na tym, że 
może ona działać i przemawiać w imieniu Kościołów członkowskich 
tylko wówczas, gdy zostaje wyraźnie upoważniona do tego przez Ko
ścioły. Musi ona także rozróżniać między zagadnieniami, które można 
omówić wyłącznie w dialogach dwustronnych między przedstawiciela
mi dwóch konkretnych Kościołów, a zagadnieniami, którymi może się 
zająć ŚRK i Kościół Rzymskokatolicki.

Pośród zagadnień właściwych dla WGR dokument wymienił:
a. współpracę praktyczną w dziedzinie diakonii, w sprawach społecz
nych i międzynarodowych;
b. studia teoloqiczne o szczeąólnym znaczeniu dla stosunków ekumeni
cznych;
c. dziedziny będące przyczyną napięć między Kościołami (np. małżeńst
wa mieszane, wolność religijna, prozelityzm);
d. wspólne zagadnienia dotyczące życie i posłannictwa Kościoła (laikat, 
misja zewnętrzna itd) 4.

II. Współpraca w latach 1965—1968

Powołując Wspólną Grupę Roboczą obie strony publicznie zamani
festowały gotowość stałych kontaktów i pogłębiania wspólnoty ekume
nicznej. Trzy miesiące po wizycie kard. Bei w Genewie, WGR zebrała 
się na pierwszym posiedzeniu. Wkrótce przylgnęła do niej nazwa Grupa 
Watykan-Genewa.

WGR odbyła w pierwszych trzech latach swej pracy pięć posiedzeń 
i złożyła dwa oficjalne raporty (luty 1966 i sierpień 1967)5. Jej zadanie 
polegało w pierwszym rzędzie na zbadaniu zasad i metod współpracy. 
Pytanie, na które miała znaleźć odpowiedź, brzmiało: w jaki sposób 
mogą się kształtować w przyszłości stosunki między Kościołem katolic
kim a Światową Radą Kościołów; czy w świetle zmian, jakie nastąpiły

‘ Cyt. za: W. A. V isser’t Hooft: Die Welt war meine Gemeinde. Autobiographie, M ün
chen 1972. s. 400 nn.

* Minutes and Reports..., op. cit., s. 36 nn.
0 Pierw szy O ficjalny R aport w oryginale angielskim  ukaza ł się w: „The Ecum enical 

R eview ”, G eneva 1966 n r 2 s. 243—252; to samo czasopism o zam ieściło też D rugi O ficjal
ny R aport (1967 ^  4 s . 461—467).
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wskutek uchwał soborowych i w związku z powstaniem pewnych pun
któw stycznych, możliwe jest członkostwo Kościoła katolickiego w 
ŚRK? A może istnieją inne drogi współdziałania w tym wszystkim, cze- 
go dzisiaj nie trzeba albo nie można robić oddzielnie? Grupa Watykan- 
-Genewa rozpoczęła badanie tych spraw.

W Drugim Oficjalnym Raporcie znalazło się bardzo istotne sformu
łowanie, że istnieje tylko jeden ruch ekumeniczny, i że zarówno Kościół 
katolicki, jak i ŚRK zobowiązane są mu służyć.

Wkrótce okazało się, że obszarów współpracy jest tyle, iż WGR nie 
jest im w stanie podołać. Powołano zatem nowe grupy, którym powie
rzono rozpracowanie określonych dziedzin współpracy. Kooperacja ro
zwinęła się w kilku dziedzinach, ale nie zawsze była równomierna.

Specjalna komisja teologiczna rozpoczęła badanie zagadnienia 
„katolickości i apostolskości Kościoła”. Osiągnięto porozumienie co do 
wspólnych nabożeństw podczas spotkań ekumenicznych6, a przede 
wszystkim — wspólnego planowania Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan. Ogłoszono też dokument poświęcony charakterowi i for
mom dialogu ekumenicznego oraz warunkom, w jakich powinien być 
prowadzony7 8.

Dobrze rozwinęły się kontakty w dziedzinie służby i zadań świec
kich w Kościele. Przeprowadzono na ten temat szereg spotkań. Zwłasz
cza Kongres Laikatu w Rzymie (październik 1967) stworzył sposobność 
owocnej wymiany myśli.

Najpełniej rozwinęła się współpraca w dziedzinie etyki społecznej. 
Światowa Kęnferencja do Spraw Kościoła i Społeczeństwa, zorganizo
wana przez ŚRK w Genewie, w 1966 r., stała się nie tylko bodźcem dla 
Kościołów członkowskich w ich większym włączeniu się w działalność 
społeczno-ekonomiczną, lecz także podziałała dopingująco w zakresie 
stosunków z Kościołem katolickim. Teolodzy katoliccy odegrali ważną 
rolę na tej konferencji. Stworzenie, w następnym roku, Papieskiej Ko
misji „Sprawiedliwość i Pokój” dało sposobność rozszerzenia współ
pracy. Wiosną 1968 r. powstał Wspólny Komitet Kościoła katolickiego-i 
SRK do Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju (skrót: SODEPAX) z 
siedzibą Sekretariatu w Centrum Ekumenicznym w Genewie. Na jego 
czele stanął jezuita, o. George Dunne. W tym samym roku zorganizowano 
w Bejrucie wielką wspólną konferencję na temat odpowiedzialności Ko
ścioła za problemy rozwoju ekonomicznego. IV Zgromadzenie Ogólne 
ŚRK w Uppsali (1968) podkreśliło wielkie znaczenie tej współpracy .

Pożyteczne kontakty nawiązano w dziedzinie pomocy międzykoś
cielnej. Dzięki konsultacjom doprowadzono do ściślejszej współpracy 
pomiędzy katolickimi organizacjami pomocy, zwłaszcza Caritas Inter- 
nationalis, a odpowiednim wydziałem ŚRK. W lutym 1966 r. wydano 
wspólny apel w sprawie zagrażającego Indiom głodu. Wiosną 1968 r. 
ogłoszono oświadczenie w sprawie przywrócenia pokoju w Nigerii — 
pierwszy wspólny dokument z zakresu problematyki międzynarodowej9.

6 W ypracow any tek st był załącznik iem  do Pierw szego O ficjalnego R aportu  („The 
Ecum enical R eview ”, G eneva 1966 n r  2 s. 252—255).

7 Polski p rzek ład  tego dokum entu  ukazał się w  pracy  zbiorow ej W iara ka to lick a  w  
dia logu , W arszaw a 1970, s. 129— 137.

8 Por. B erich t aus U ppsala. O ffizieller B ericht über die v ierte  V ollversam m lung des 
O ekum enischen Rates der K irchen, U ppsala  4.—20. Ju li 1968, G enf 1968, s. 366 nn, 392.

9 Tekst tego dokum entu  opublikow ano w: L. V ischer: D ie eine ökum enische B ew e
gung, Zürich 1969, s. 112 nn.
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Uppsala oznaczała następny ważny krok naprzód w rozwoju stosun
ków. Sprawa ta była w ogóle jednym z głównych tematów obrad. Ko
ściół katolicki przysłał czternastu obserwatorów, ponadto przybyło wielu 
gości, doradców i dziennikarzy katolickich. Papież Paweł VI i kard. A. 
Bea przysłali listy oficjalne10 11. Dwaj mówcy katoliccy — o. Roberto Tucci i 
Barbara Ward (lady Jackson) — przemawiali na posiedzeniu plenarnym. 
Przed otwarciem Zgromadzenia Ogólnego Watykan wyraził zgodę na 
członkostwo teologów katolickich w Komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK. Zgro
madzenie skorzystało z tej sposobności i przyjęło do tej Komisji dziewię
ciu katolików11.

Przy różnych okazjach wyrażano nadzieję, że wzajemne stosunki roz
winą się także w innych kierunkach. Stale na nowo, zwłaszcza w rozmo
wach prywatnych, podnoszono sprawę członkostwa. R. Tucci poruszył tę 
kwestię w swoim przemówieniu i choć nie ukrywał trudności, to jednak 
stwierdził wyraźnie, że eklezjologia katolicka nie wyklucza możliwości 
przystąpienia Kościoła katolickiego do ŚRK:

Wiem dobrze, że zagadnienie jest delikatne i wnoszące wiele proble
mów. Trudności, które mogłyby być podniesione przez rzymską eklezjolo
gię, nie wydają się, przynajmniej w opinii ekspertów katolickich, i nieka
tolickich, stanowić przeszkody nie do przebycia12.

Uczestnicy obrad żywo wypowiadali się na ten temat. Nie tylko zaak
ceptowali pracę Grupy Watykan-Genewa, lecz również stwierdzili, że 
ŚRK w zasadzie nie widzi żadnych przeszkód w przyjęciu w poczet swych 
członków Kościoła katolickiego. Również po raz pierwszy Zgromadzenie 
Ogólne wyraziło pragnienie, by zasada przewodnia przyszłych wysiłków 
polegała na udzielaniu pomocy temu jednemu ruchowi (ekumenicznemu), 
tak aby mógł w pełni się zamanifestować13.

m. Od Uppsali do Nairobi (1968—1975)
Po IV Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK współpraca pomiędzy Kościołem 

katolickim a ŚRK poważnie się rozszerzyła. O ile w okresie poprzedzają
cym Uppsalę wspólne studia i projekty należały do wyjątków, o tyle obec
nie wspólne planowanie stało się niemal regułą i zaliczane było do zjawisk 
oczywistych. Współpraca stała się tak różnorodna i wielostronna iż nawet 
bacznemu obserwatorowi z trudem udawało się ją dokładnie śledzić.

Najważniejszym wydarzeniem ekumenicznym roku 1969 stała się wi
zyta papieża Pawła VI w siedzibie ŚRK w Genewie. Sekretarz generalny 
Rady, dr Eugene Carson Blake, witając dostojnego gościa, powiedział, że 
jego wizyta w Światowej Radzie Kościołów jest znakiem dalszego rozwo
ju -ruchu ekumenicznego, poprzez który Chrystus w naszym stuleciu zbie
ra swoje Kościoły. Ten dom przypomina nam wprawdzie o podziale, jaki 
ma miejsce wewnątrz chrześcijaństwa, ale i wskazuje na ciągle rosnącą 
potrzebę społeczności między Kościołami14.

Natomiast z mieszanymi uczuciami działacze ŚRK przyjęli pierwsze 
słowa wystąpienia Pawła VI: Jesteśmy zatem wśród was. Imię nasze

10 Polski przekład tych listów  zamieścił miesięcznik „Novum ”, W arszawa 1968, n r 10, s. 
9 nn.

11 Por. Bericht aus Uppsala, op. cit., s. 144.
12 Cyt. za: „Novum ”, op. cit., s. 36.
13 Por. Bericht aus Uppsala, op. cit., s. 185 n.
14 Cyt. za: „Oekum enischer Pressedienst” Genf 1969 n r 21.
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jest Piotr. A Pismo mówi nam, jakie znaczenie chciał Chrysus przypisać 
temu imieniu, jakie narzuca nam obowiązki: odpowiedzialność Aposto
ła i jego następców15.

Z podobną szczerością papież wypowiedział się o dyskutowanym 
od Uppsali problemie ewentualnego przystąpienia Kościoła katolickie
go do SRK: Z powodu tej rosnącej współpracy w jakże licznych dziedzi
nach wspólnego zainteresowania, pada niekiedy pytanie, czy Kościół 
katolicki powinien stać się członkiem Światowej Rady Kościołów? Czy 
moglibyśmy w tej chwili na to pytanie odpowiedzieć? Z całą braterską 
szczerością nie uważamy, by pytanie co do udziału Kościoła katolickie
go w Radzie było do tego stopnia dojrzałe, żeby móc na nie udzielić po
zytywnej odpowiedzi. Mieści ono w sobie poważne sprzeczności teologi
czne i duszpasterskie; w konsekwencji wymaga pogłębionych studiów i 
zobowiązuje do odbycia drogi, która — uczciwie mówiąc — może być 
długa i trudna16.

Gdy Paweł VI wygłaszał powyższe słowa, właśnie rozpoczynała 
działalność specjalna podkomisja, której powierzono zadanie zbadania 
teologicznych, administracyjnych i duszpasterskich konsekwencji człon
kostwa Kościoła katolickiego w ŚRK oraz formy realizacji tego przed
sięwzięcia. Podkomisja ta przedłożyła w 1972 r. wyniki swojej pracy w 
formie obszernego dokumentu. Z trzech form wspólnoty, jakie w ogóle 
były brane pod uwagę, dokument uznawał za krok najbardziej realisty
czny członkostwo charakteryzujące się aktywnym zaangażowaniem 
konferencji episkopalnych. Wśród przeszkód, utrudniających członko
stwo, dokument wymieniał: różną moc obowiązującą oświadczeń wy
dawanych przez obie strony, wyjątkową pozycję papieża, status praw
ny Stolicy Apostolskiej i rolę nuncjuszy, liczebność Kościoła katolickie
go. Członkostwo Rzymu — powiadał dokument — wymaga duszpaster
skiego wyjaśnienia roli i wagi tego kroku, a także odpowiednich przy
gotowań ze strony Kościołów członkowskich ŚRK.

W słowie wstępnym do omawianego dokumentu, nowy przewodni
czący Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, kard. Jan Wille- 
brands, i E.C. Blade stwierdzili, że ustalenie już teraz terminu przystą
pienia Kościoła katolickiego do Rady byłoby posunięciem nierealistycz
nym. Nie należy więc oczekiwać, że taki wniosek zostanie postawiony w 
najbliższym czasie. Obaj dodali jednak: Mimo to, wszyscy są przekona
ni, że współpraca między obu partnerami ma być kontynuowana i po
głębiana .

Chociaż decyzja Watykanu w sprawie nie przystępowania do ŚRK 
była wyrazem realizmu, wywarła ona negatywny wpływ na stosunki i 
atmosferę w łonie WGR. Mimo to współpraca czyniła dalsze postępy, o 
czym świadczył Trzeci Oficjalny Raport ogłoszony w 1971 r. .

Wspólna Komisja Teologiczna, która w 1966 r. przystąpiła do opra
cowania tematu „Katolickości i apostolskości”, zakończyła swą pracę 
w 1970 r. opublikowaniem obszernego dokumentu* 18 I9. Niektóre z podję
tych w tym dokumencie problemów, np. temat wspólnoty soborowej,

10 Cyt. za: „N ovum ”, W arszaw a 1969 n r 7—8 s. 22.
18 Jw. s. 24.
1' P attern s o f R ela tion sh ips be tw een  the R om an C atholic  Church and the W orld Co

uncil o f Churches, w: „The Ecum enical Review ”, G eneva 1972 n r  3 s. 247 nn.
18 Trzeci O ficjalny R aport w oryginale angielskim  ukazał się w: „The Ecum enical 

R eview ”, G eneva 1971 n r  1 s. 44— 51.
19 D okum ent ten  opublikow ano w: „The Ecum enical Review", op. cit., s. 51—69.
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kontynuowała potem Komisja „Wiara i Ustrój”, inne tematy czekają je
szcze na szczegółowe opracowanie.

W interesującym nas okresie zacieśniła się współpraca w dziedzinie 
misyjno-ewangelizacyjnej. Trzech katolików zostało doradcami w Ko
misji do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji ŚRK. Podjęto studia 
nad problemem wspólnego świadectwa i prozelityzmu co zostało uko
ronowane w 1970 r. wydaniem wspólnego dokumentu20. Jedenastu ka
tolików uczestniczyło aktywnie w charakterze obserwatorów-dorad- 
ców, w Światowej Konferencji Misyjnej w Bangkoku (1972—73), zwo
łanej przez ŚRK. Sekretarz generalny SRK, dr Philip Potter, wygłosił 
referat na IV Synodzie Biskupów w Rzymie poświęconym ewangelizacji 
w świecie współczesnym21. Synod Biskupów potwierdził, że zaangażo
wanie ekumeniczne winno znaleźć także swój wyraz we wspólnym 
świadectwie22.

W kontaktach między Watykanem a Genewą, w pierwszych trzech 
latach po IV Zgromadzeniu Ogólnym, największą aktywność wykazy
wał SODEPAX. Z jego inicjatywy, w latach 1969—1970, zorganizowa
no trzy duże konsultacje międzynarodowe na temat teologii rozwoju 
oraz środków informacji w służbie rozwoju i pokoju. Ponadto odbyły 
się mniejsze seminaria.

Nie mniej ważną od konsultacji międzynarodowych, była działal
ność lokalna i regionalna SODEPAX-u. Konferencja ekumeniczna na 
temat roli Kościołów w rozwoju Azji, zorganizowana w 1970 r. pod aus
picjami tej organizacji, dała impuls do utworzenia grupy SODEPAX-u 
w wielu państwach azjatyckich i afrykańskich.

Trzyletni mandat SODEPAX-u wygasł w 1971 r. Zanim to jednak 
nastąpiło, rozgorzała dyskusja, czy organizacja ta ma nadal istnieć, a 
jeśli tak, to w jakiej formie. Znalezienie rozwiązania, które zadowoliło
by obie strony, nie było łatwe. Problem polegał na tym, czy SODEPAX 
ma bezpośrednio inicjować swój program i ponosić zań odpowiedzial
ność, czy raczej spełniać,rolę łącznika między odpowiednimi organami 
Kościoła katolickiego i ŚRK? Ostatecznie opowiedziano się za drugim 
rozwiązaniem. Dokonano poważnej redukcji liczby stałych współpra
cowników i na tyle wzmocniono sztab Papieskiej Komisji „Sprawiedli
wość i Pokój” oraz Komisji do Spraw Kościelnej Służby w Rozwoju 
ŚRK, aby nadal mogły one podejmować wspólne, szeroko zakrojone akcje.

Formy współpracy lokalnej, krajowej i regionalnej między katoli
kami a innymi chrześcijanami były przedmiotem zainteresowania WGR 
od początku jej istnienia. Posiedzenie doroczne w 1972 r. zostało zdo
minowane tą tematyką. Uchwalono opracowanie specjalnego studium, 
które uwzględniałoby aspekty teologiczne, duszpasterskie i organiza
cyjne tej pracy oraz odpowiadałoby na pytanie, w jaki sposób tego ro
dzaju współdziałanie może przyczynić się do rozwoju całego ruchu eku
menicznego.‘Dyskusja nad powyższymi zagadnieniami zainspirowała 
Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan, który w 1975 r. ogłosił wła
sny dokument pt. „Współpraca ekumeniczna na płaszczyźnie regional
nej, krajowej i diecezjalnej” 23.

20 D okum ent ten opublikow ano w: „The Ecum enical R eview ”, op. cit., s. 9—20.
21 P. Potter: E w an gelizacja  w  św iec ie  w spó łczesn ym , w: „Życie i M yśl”, W arszaw a 

1975 n r 2—3 s. 238 nn.
22 Por. D eklaracja  O jców  Synodu, w: „Życie i M yśl” , op. cit., s. 230.
23 Polski p rzek ład  tego dokum entu  zam ieszczono w: S.C. N apiórkow ski (wyd.): Ut 

unum. D okum enty K ościoła katolickiego na tem at ekum enizm u, Lublin 1982, s. 163— 193.
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W V Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Nairobi (1975) wzięła udział 
16-osobowa delegacja obserwatorów z Kościoła katolickiego, której 
przewodniczył o. Pierre Duprey — podsekretarz w Sekretariacie do 
Spraw Jedności Chrześcijan. Poza tym ŚRK zaprosiła kilkunastu kato
lików w charakterze gości oraz dziesięciu doradców. Papież Paweł VI w 
orędziu wystosowanym do Zgromadzenia zapewnił, że dotychczasowe i 
przyszłe kroki Kościoła katolickiego w kierunku popierania ruchu eku
menicznego i — gdzie to możliwe — współpracy z ŚRK będą kontynuo
wane i intensyfikowane. Paweł VI stwierdził: Niech nasze zapewnienie 
o braterskiej solidarności będzie dla was oparciem w nadchodzących la-

Czwarty Oficjalny Raport WGR24 25 26, przedłożony do aprobaty Waty
kanowi i V Zgromadzeniu Ogólnemu, był inaczej skonstruowany niż 
wcześniejsze raporty. Dawał on nie tylko przegląd współpracy w mi
nionym dziesięcioleciu, lecz zajmował się także szczegółowo aktualną 
sytuacją ruchu ekumenicznego oraz tym, co jest wspólną podstawą dla 
wszystkich chrześcijan i Kościołów. Mówił on o istniejącej wspólnocie, 
konieczności dawania wspólnego świadectwa i wezwaniu do odnowy, 
lecz jednocześnie starał się też patrzeć do przodu i wskazywać na po
ważniejsze zagadnienia dotyczące wzajemnych stosunków, które trzeba 
będzie uwzględnić podczas dalszej współpracy.

Zgromadzenie w Nairobi przyjęło dokument dotyczący dalszej 
współpracy z Kościołem katolickim. Stwierdzał on m.in., że tematy, 
których jeszcze przed paru laty nie można było podjąć, stały się w tak 
zwanym międzyczasie przedmiotem wspólnych badań. Rozmowy dwu
stronne Kościoła* Katolickiego z różnymi tradycjami wyznaniowymi 
doprowadziły do istotnych zbliżeń poglądów i można je uznać za pod
stawę do podjęcia głębiej sięgających wysiłków na rzecz jedności. Do
kument podkreśla szczególnie współpracę w dziedzinie przekładu Bi
blii, oraz z radami ekumenicznymi różnych szczebli. Nie przemilcza je
dnak, że są i takie obszary, na których tempo współpracy uległo zwol
nieniu. Główna trudność występuje w zakresie składania wspólnego 
świadectwa jako jedna wspólnota Kościołów. W konkluzji czytamy: 
Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Uppsali postawiono kwestię człon
kostwa Kościoła Rzymskokatolickiego w Światowej Radzie Kościołów. 
W tak zwanym międzyczasie okazało się, że Kościół Rzymskokatolicki 
nie podejmie w najbliższej przyszłości starań o członkostwo. Mimo to 
obecne Zgromadzenie Ogólne wyraża pełną gotowość współpracy z Ko
ściołem Rzymskokatolickim zgodnie z wytycznymi II Soboru Watykań
skiego, które w tak zwanym międzyczasie uległy dalszemu rozwinięciu. 
Ale obstaje ono przy przekonaniu, że jedność Kościoła realizowałaby 
się lepiej przez wspólne działanie wszystkich Kościołów zrzeszonych w 
jednej zorganizowanej wspólnocie ekumenicznej. Model takiej wspól
noty oferuje Światowa Rada Kościołów. Przeto Zgromadzenie Ogólne 
potwierdza pogląd na członkostwo Kościoła Rzymskokatolickiego re- 
prezentowany już na IV Zgromadzeniu Ogólnym .

24 D.M. P aton  (wyd.): B reaking  B arriers. N airobi 1975. The O fficial R eport of the 
F ifth  Assembly of the  W orld Council of Churches, N airobi, 23 N ovem ber — 10 D ecem ber 
1975, London 1976, s. 153 n.

25 Polski p rzek ład  tego dokum entu  ukazał się w: „Biuletyn Ekum eniczny Komisji 
E p iskopatu  ds. E kum enizm u”, W arszaw a 1977 n r  1 s. 38 nn.

26 D ecyzja  w  sp ra w ie  d a lsze j d zia ła ln ośc i W spólnej G ru py R oboczej W atykan-G ene- 
w ą. D oku m en t p r zy ję ty  p r ze z  V Z grom adzen ie  O gólne Ś w ia to w e j R ady  K ościo łów , w: 
„Życie i M yśl”, W arszaw a 1976 n r 4 s. 67 nn.
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IV. Od Nairobi do Vancouver (1975—1983)

Prezentację współpracy między Watykanem a Genewą w wymie
nionym wyżej przedziale czasu trzeba rozpocząć od przypomnienia wa
żnego faktu, że 6 sierpnia 1978 r., po z górą 15-letnim pontyfikacie, 
zszedł z tego świata papież Paweł VI, człowiek wielce zasłużony dla ru
chu ekumenicznego. Jego następca, kard. Albino Luciani, który, czując 
się spadkobiercą dzieła Jana XXIII i Pawła VI, przybrał imię Jana Paw
ła I, zmarł niespodziewanie zaledwie w 33 dni po wyborze. I wreszcie, 
16 października 1978 r., ku zaskoczeniu całego świata, głową Kościoła 
katolickiego obrany został po raz pierwszy Polak i Słowianin, dotych
czasowy metropolita krakowski, kard. Karol Wojtyła. Odtąd występo
wać on będzie pod imieniem papieża Jana Pawła II. I on, wybierając to 
samo jak jego bezpośredni poprzednik imię, pragnął podkreślić, że chce 
kontynuować linię odnowy wewnątrzkościelnej i otwarcia wobec Ko
ściołów innych tradycji, linię, której konsekwentnymi przedstawiciela
mi byli jego poprzednicy.

Przemawiając w dniu 22 października 1978 r. do delegacji Kościo
łów niekatolickich, które wzięły udział w uroczystości rozpoczęcia pon
tyfikatu, Jan Paweł II wypowiedział następujące słowa: W czasie tego 
pierwszego spotkania pragniemy Wam oświadczyć naszą zdecydowaną 
wolę kroczenia naprzód na drodze jedności, w duchu drugiego Soboru 
Watykańskiego, idąc za przykładem naszych poprzedników. Mamy już 
za sobą piękny etap na tej drodze, ale nie wolno nam się zatrzymywać, 
aż nie osiągniemy celu, aż nie zrealizujemy tej jedności, której pragnął 
dla swego Kościoła Chrystus i o którą się modlił27.

W okresie kilkuletniego pontyfikatu Jana Pawła II w życiu Kościo
ła katolickiego dokonały się poważne zmiany. Nie ulega wątpliwości, że 
jest to papież przywiązujący dużą wagę do bezpośrednich kontaktów z 
ludźmi różnych wyznań i światopoglądów. W swoich licznych podró
żach spotyka się z reguły z przedstawicielami Kościołów niekatolickich 
w danym kraju. W swoich wystąpieniach bezustannie podkreśla potrze
bę nawrócenia serca i umysłu, gayż uważa, że jest to pierwszy niezbęd
ny krok w stronę jedności wyrażającej się w składaniu wspólnego świa
dectwa chrześcijańskiego oraz we wspólnej walce o godność człowieka 
ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Publiczne deklaracje, listy, encykliki oraz podróże Jana Pawła II 
po całym świecie sprawiły, że sprawowany przezeń urząd uzyskał 
nowy, uniwersalny profil, który został przeniesiony na cały Kościół ka
tolicki. Jan Paweł II jest daleki od tego, aby przeprowadzić nową inter
pretację prymatu biskupa Rzymu, nieomylności papieskiej, nie waha 
się również przed zaangażowaniem swego autorytetu, aby umocnić i 
potwierdzić historyczną tożsamość Kościoła katolickiego. Eksponuje 
kult i pobożność maryjną, chociaż zdaje sobie sprawę, że przez to kom
plikuje osiągnięcie postępów w dialogu z protestantami różnych kierun
ków. Dbałość o zachowanie historycznej tożsamości Kościoła katolic
kiego była powodem, że przyzwolił na wszczęcie procesów dyscyplinar
nych wobec kilku teologów katolickich, którzy w swoim czasie wywarli 
wybitny wpływ na przebieg i uchwały II Soboru Watykańskiego.

Dla Grupy Watykan-Genewa otuchą był niewątpliwie fakt otrzy

27 Cyt. za: „Biuletyn Ekum eniczny Komisji E p iskopatu  ds. E kum enizm u”, W arszaw a 
1979 n r 2 s. 6.
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mania na początku 1979 r. osobistego poselstwa od papieża. Jan Paweł 
II podkreślał w nim konieczność wzmożenia starań o rychle przywróce
nie jedności między wszystkimi chrześcijanami i poszukiwaniu dróg, 
które umożliwią danie świadectwa wierze, którą już wspólnie wyznaje
my, oraz niedoskonałej, lecz mimo to realnej wspólnocie, która już w 
Chrystusie i w tajemnicy Jego Kościoła wiąże nas ze sobą. W konkluzji 
papież wypowiedział życzenie, aby uczynić wszystko dla zapewnienia 
coraz intensywniejszej współpracy między Kościołem katolickim a 
Światową Radą Kościołów we wszystkich, gdzie jest to możliwe, dzie
dzinach* 2“.

Zgodnie z propozycjami Czwartego Oficjalnego Raportu, przedło
żonymi w 1975 r. V Zgromadzeniu Ogólnemu ŚRK w Nairobi i watykań
skiemu Sekretariatowi do Spraw Jedności Chrześcijan, WGR ustaliła 
dla swojej pracy w latach 1976—1983 następujące trzy punkty ciężko
ści: jedność Kościoła, wspólne świadectwo i współpraca w dziedzinie 
społecznej.

Ponieważ WGR nie jest organem studyjnym, przeto zwróciła się 
ona do Komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK o udzieleniu pomocy w opraco
waniu pierwszego tematu. W 1978 r. odbyła się w Wenecji konsultacja 
na temat jedności w wierze. W jej rezultacie powstał raport, który po 
przepracowaniu przez grupę teologów reprezentujących różne tradycje 
chrześcijańskie został opublikowany w 1980 r. jako dokument studyj
ny: „Ku wyznawaniu wspólnej wiary” 29. W dokumencie tym podkre
ślono następujące punkty: wzrost współpracy ekumenicznej będzie wy
magał porozumienia co do wspólnego wyznania wiary; zasadnicze ele
menty takiego wyznania znane są za pośrednictwem świadectwa wspó
lnoty apostolskiej przekazanego w Piśmie świętym; wyznania wiary 
Kościoła pierwotnego zrodziły się w odpowiedzi na specyficzne wyzwa
nia i napięcia; potrzeby współczesnego świata mogą spowodować, że 
Kościoły zaczną podkreślać na nowo różne aspekty tekstów apostol
skich; różny sposób wyrażania doktryny w podzielonych Kościołach 
jest nie zawsze oznaką podziału w wierze.

Fakt, że teologowie katoliccy są od 1968 r. pełnoprawnymi człon
kami Komisji „Wiara i Ustrój” ŚRK sprawił, że każde przedsięwzięcie o 
charakterze teologicznym realizowane było przy ich udziale. Szczegól
nie cenny był wkład teologów katolickich do powstania dokumentów z 
Akry (1974) i z Limy (1982), tj. kolejnych wersji uzgodnionego tekstu na 
temat pojmowania chrztu, eucharystii i urządu duchownego.

Jak już wspomniano wcześniej, w 1970 r. WGR ogłosiła dokument 
na temat wspólnego świadectwa i prozelityzmu. W drugiej połowie lat 
siedemdziesiątych zaszła potrzeba zaktualizowania tego studium. W 
tak zwanym międzyczasie bowiem zaczęły się mnożyć różne formy 
składania wspólnego świadectwa przez chrześcijan wywodzących się z 
wielu środowisk i zamieszkujących wszystkie bez mała części świata. 
Chodziło więc o opracowanie czegoś w rodzaju przewodnika dla tych 
ludzi. Praca odbywała się początkowo w małych grupach. W 1979 r. 
zwołano większą konsultację w Wenecji, podczas której opracowano 
syntetyczny tekst na temat: „Wspólnego świadectwa”. Po zaaprobowa
niu go, w 1981 r., przez WGR, został opublikowany wraz z aneksem, 
który zawiera liczne przykłady składania wspólnego świadectwa w

28 Por. Deepening Communion. An account of the current work of the Joint Working 
Group, w: „The Ecumenical Review”, Geneva 1980 nr 2 s. 177 nn.

2 8 Faith and Order Paper 100: Towards a Confession of the Common Faith, Geneva 1980.
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wielu krajach30. Nie jest to tekst ostateczny, lecz dokument o charakte
rze roboczym, który ma zainspirować dalsze dyskusje.

Powstaniu powyższego dokumentu patronowali wspólnie Sekreta
riat do spraw Jedności Chrześcijan i Komisja do Spraw Misji Świato
wej i Ewangelizacji ŚRK. Współpraca katolików z tą Komisją dotyczyła 
również innych dziedzin. W omawianym okresie cztery zakony katolic
kie miały w niej status konsultanta. Reprezentanci tych zakonów brali 
udział we wszystkich posiedzeniach Komisji, wygłaszając niekiedy głó
wne referaty. Przedstawiciele Kościoła katolickiego byli nadzwyczaj 
aktywni podczas przygotowywania i przeprowadzania zwołanej przez 
ŚRK w 1980 r. Światowej Konferencji Misyjnej w Melbourne. W miarę 
potrzeby, strona katolicka wspierała też finansowo różne przedsięwzię
cia ŚRK w zakresie misji i ewangelizacji31.

Owocna współpraca rozwijała się między Grupą Roboczą do Spraw 
Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii ŚRK a watykańskim Se
kretariatem do Spraw Niechrześcijan. W omawianym okresie uwaga 
koncentrowała się na dialogu z muzułmanami. Obie strony wyraziły ży
czenie kontynuowania tych stosunków.

Dał się zaobserwować wzrost zainteresowania strony katolickiej 
Instytutem Ekumenicznym ŚRK w Bossey k. Genewy. Systematycznie 
powiększała się liczba katolików studiujących w Bossey, członek tego 
Kościoła wszedł też na stałe w skład kuratorium Instytutu. W drugiej 
połowie lat siedemdziesiątych przyjął się zwyczaj, że po zakończonym 
semestrze zimowym studenci i profesorowie udają się na tydzień do 
Rzymu, gdzie zapoznają się z różnymi aspektami pracy Kurii Rzym
skiej.

SODEPAX zainicjował w 1975 r. nowy program: „W poszukiwaniu 
nowej wspólnoty: współpraca chrześcijańska w tworzeniu nowych sto
sunków między narodami”. Program ten spotkał się z żywą reakcją po 
obu stronach, powstało szereg lokalnych i krajowych grup studyjnych. 
Sekretariat ŚODEPAX-u rozpoczął wydawanie biuletynu „Church 
Alert”, który służył jako istotny łącznik między obu partnerami.

Papieska Komisja „Sprawiedliwość i Pokój” oświadczyła w 1978 r., 
że po raz ostatni przedłuża swoim przedstawicielom 3-letni mandat w 
SODEPAX. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że uda się osiągnąć poro
zumienie co do innej formy współpracy. Wobec niepewnej przyszłości i 
w związku z odejściem obu członków sztabu (jeden z nich, O. Johl Lu- 
cal, był katolikiem), Watykan i Genewa postanowiły, że z końcem 1980 
r. zakończona zostanie działalność SODEPAX-u32.

Na podstawie dyskusji, przeprowadzonej w WGR, a dotyczącej 
współpracy w dziedzinie myśli i działalności społecznej, utworzono 
strukturę przejściową o nazwie Wspólna Grupa Doradcza. Powierzono 
jej odgrywanie roli łącznika między podzespołami Zespołu Programo
wego „Śprawiedliwość i Służba” ŚRK (Komisja Kościołów do Spraw 
Międzynarodowych; Komisja Pomocy Międzykościelnej, Służby dla 
Uchodźców i Świata; Komisja do Spraw Kościelnej Służby w Rozwoju; 
Program Zwalczania Rasizmu; Chrześcijańska Komisja Zdrowia) a od
powiednimi strukturami Kurii Rzymskiej (Papieska Komisja „Spra

30 Common Witness. A study document of the Joint Working Group of the Roman 
Catholic Church and the World Council of Churches (CWME Series 1), Geneva 1981.

31 Por. Nairobi to Vancouver 1975—1983. Report of the Central Committee to the 
Sixth Assembly of the World Council of Churches, Geneva 1983, s. 98.

32 Op. eit. s. 127.
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wiedliwość i Pokój”, Papieska Rada „Cor Unum”, Papieska Rada 
Świeckich, Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan).

W okresie między Nairobi a Vancouver podtrzymywane były stosu
nki między różnymi podzespołami Zespołu Programowego „Sprawie
dliwość i Służba” a odpowiednimi organami Kurii Rzymskiej. Ze 
współpracą tą łączył się wzajemny udział w posiedzeniach, w pracach 
grup roboczych i studyjnych. Wzajemnie przekazywano sobie informa
cje i wiedzę fachową. Wspólne posiedzenia sztabów umożliwiały wyja
śnienie stanowisk zajmowanych w tej lub innej sprawie oraz przyczy
niały się do wzajemnego wzbogacania programów. Np. rezultatem 
wspólnych posiedzeń sztabów Komisji Kościołów do Spraw Międzyna
rodowych ŚRK i Papieskiej Komisji „Sprawiedliwość i Pokój” było 
opublikowanie książki zawierającej oficjalne oświadczenia obu stron 
na temat pokoju i rozbrojenia33.

W VI Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Vancouver, w 1983 r., uczest
niczyła 20-osobowa grupa obserwatorów katolickich. Papież Jan Paweł 
II przysłał specjalne posłanie, w którym zapewnił uczestników o głębo
kim zainteresowaniu pastoralnym obradami i o łączności z nimi w mo
dlitwie. Przedsięwzięcia ekumeniczne takie jak to poświadczają, jak 
niezmiernie wzrasta tęsknota chrześcijan współczesnych za spełnie
niem się modlitwy Chrystusa: „aby stanowili jedno, tak jak my jedno 
stanowimy” ...34.

Zgromadzenie było dobrą okazją, aby podsumować stan stosunków 
między ŚRK a Kościołem katolickim. W liście do sekretarza generalne
go ŚRK, dr Philipa Pottera, przewodniczący Sekretariatu do Spraw Je
dności Chrześcijan, kard. Jan Willebrands wypowiedział oficjalną 
aprobatę katolicką dla opublikowanego kilka miesięcy wcześniej Piąte
go Oficjalnego Raportu WGR35 *. Przy okazji kard. J. Willebrands poczy
nił pewne zasadnicze uwagi odnośnie stosunku Kościoła katolickiego 
do Rady. Przypomniał podjętą przed 10 laty decyzję Watykanu o nie 
przystępowaniu do Rady, jak i o tym, że wpływ na wzajemne stosunki 
ma odmienny charakter obu organizacji. Podkreślił, że decyzja nie sta
rania się o członkostwo nie oznacza bynajmniej, że strona katolicka ne
guje szczególne znaczenie ŚRK dla ruchu ekumenicznego. Obecny sto
sunek Kościoła katolickiego do Rady określił słowami papieża Pawła 
VI jako stosunek solidarności braterskiej, a to oznacza nie tylko współ
pracę, lecz także wspólną refleksję i modlitwę. Inspiracją są tutaj słowa 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, „aby wszyscy byli jedno”. Wyrażają 
one nasze wspólne wołanie o pełną współpracę w wierze i miłości. Prze
wodniczący Śekretariatu zwrócił uwagę na znaczenie współpracy kato
lickiej w Komisji „Wiara i Ustrój”, lecz jednocześnie przyznał, że 
współpraca społeczna jest dziedziną, gdzie nadal działamy powoli, 
mimo że dobra współpraca ekumeniczna na szczeblu lokalnym istnieje 
właśnie na tym polu. .

Szóste Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Vancouver, akceptując wszys
tkie postawione przez WGR zadania, które sprecyzowała ona w swoim

w Peace and Disarmament: Documents of the World Council of Churches presented 
by the Commission of the Churches on International Affairs and the Roman Catholic 
Church presented by Iustitia et Pax, Geneva 1982.

,ł4 Cyt. za: K. Karski, A. Morozowski (red.): Vancouver ’83. Wybór materiałów z VI 
Zgromadzenia Ogólneao Światowej Rady Kościołów, Warszawa 1984, s. 155.

Polski przekład Piątego Oficjalnego Raportu zamieściliśmy na łamach naszego 
czasopisma (1983 nr 4 s.45—69).

Por. Vancouver ’83, op. eit., s. 157 nn.



36 KAROL KARSKI

V Oficjalnym Raporcie, stwierdziło: Duże znaczenie ma już sam fakt 
istnienia Wspólnej Grupy Roboczej, gdyż daje on stosunkom między 
Kościołem Rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów widzialny 
wyraz, stając się przez to symbolem wspólnej odpowiedzialności wobec 
jednego ruchu ekumenicznego. Zgromadzenie postulowało, aby WGR 
obok sprawowania funkcji łącznika między dwiema strukturami świa
towymi stwarzała także ramy dla wymiany doświadczeń na różnych 
poziomach — lokalnym, krajowym lub regionalnym. Vancouver zwró
ciło się zarówno do SRK jak i do Kościoła Rzymskokatolickiego z ape
lem o wzmożenie troski, aby działalność Wspólnej Grupy Roboczej stała 
się bardziej widzialna, a jej osiągnięcia były lepiej przekazywane» zain
teresowanym Kościołom członkowskim i całej społeczności rzymskoka
tolickiej37

V. Współpraca po Vancouver
Dnia 12 czerwca 1984 r., niemal dokładnie w 15 rocznicę wizyty 

papieża Pawła VI w Centrum Ekumenicznym w Genewie, przybył tam 
Jan Paweł II. Wizyta ta była planowana trzy lata wcześniej, lecz za
mach na życie papieża uniemożliwił tę podróż. Przybycie Jana Pawła II 
do Genewy było widocznym znakiem woli jedności i stanowiło nowy 
bodziec dla rozwijania stosunków między Kościołem Rzymskokatolic
kim a ŚRK.

W czasie swojej wizyty Jan Paweł II stwierdził jednoznacznie, że 
współpraca Kościoła katolickiego w ruchu ekumenicznym jest nieod
wołalna, a poszukiwanie jedności jest jednym z jego najważnieszych 
zadań38. Przemówienie sekretarza generalnego ŚRK, dr Philipa Potte
ra 39 oraz ogłoszone z okazji wizyty papieskiej „Wspólne oświadcze
nie” 40 były próbą podsumowania dotychczas przebytej drogi i refleksją 
nad możliwościami dalszej współpracy.

Po każdym Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK Wspólna Grupa Robocza 
Watykan-Genewa konstytuuje się na nowo. Tak stało się również po VI 
Zgromadzeniu Ogólnym w Vancouver. Pierwsze posiedzenie WGR w 
nowym składzie osobowym odbyło się w dniach 8—13 października 
1984 r. w Bossey k. Genewy41. Wśród nowo mianowanych członków 
WGR — po dwunastu z każdej strony — znaleźli się nie tylko stali pra
cownicy ŚRK i Kurii Rzymskiej, ale również przedstawiciele wszyst
kich kontynentów, mający doświadczenie w zakresie lokalnej i regiona
lnej współpracy ekumenicznej. Współprzewodniczymi WGR zostali: 
Alan Clark — rzymskokatolicki biskup z Wielkiej Brytanii i pastor 
Jacques Maury — przewodniczący Francuskiej Federacji Protestanckiej.

Przedmiotem obrad były główne zadania na najbliższe lata, zada
nia, które zostały wyszczególnione w Piątym Oficjalnym Raporcie. Są 
to: 1. droga prowadząca do jedności; 2. wspólne świadectwo; 3. współ
praca w sferze społecznej; 4. kształtowanie postawy ekumenicznej; 5. stała

37 Op. cit. s. 169 n.
3S Tekst tego przem ów ienia zam ieściliśm y na  łam ach naszego czasopism a (1984 n r 4 

s. 83—89). •
39 Tekst tego przem ów ienia zam ieściliśm y na łam ach naszego czasopism a (op. cit. s. 

79—84).
40 Tekst tego dokum entu  zam ieściliśm y na  łam ach naszego czasopism a (op. cit. s. 

89—92).
41 Por. kom unikat z posiedzenia WGR zam ieszczony na łam ach naszego czasopism a

(1985 n r 2). ' *
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współpraca między poszczególnymi zespołami i podzespołami ŚRK a 
instytucjami stanowiącymi ich odpowiedniki w Kościele Rzymskokato
lickim.

Podczas posiedzenia jesienią 1985 r. Wspólna Grupa Robocza bę
dzie chciała skonkretyzować tematy najbliższych prac studyjnych i 
ustalić inicjatywy w sferze działalności społecznej. Przedmiotem stałej 
uwagi i szczególnej troski będzie kształtowanie postawy ekumenicznej.
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ACTIVITY OF THE JOINT WORKING GROUP BETWEEN THE ROMAN CATHOLIC 
CHURCH AND THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES IN THE YEARS 1965—1985

(sum m ary)

F ebruary  18, 1985 m arked  the 20th anniversary  of setting  up the  first jo in t organ of 
the  Rom an Catholic C hurch and  the  W orld Council of Churches — the Jo in t W orking 
G roup. The au th o r of the article, tak ing  the  opportun ity  of th is  round  anniversary , tries 
to follow indiv idual stages of the  road  negotia ted  together by bo th  partners . He successi
vely discusses: circum stances w hich led to the  estab lishm ent of the  Jo in t W orking G roup 
in 1965, cooperation in the  years 1965— 1968, betw een the 4th and  the  5th A ssem bly of 
the  WCC (1968— 1975), betw een the 5th and  the 6th WCC Assembly (1975— 1983) and  af
te r the  6th WCC Assembly (1983— 1985). In th a t period the Jo in t W orking G roup issued 
five official reports (1966, 1967, 1971, 1975, 1983) as well as docum ents concerning the 
following problem s: „Common W itness and  P rosely tism ” (1970), „C atholicity  and  Apo- 
s to lic ity” (1970), „Tow ards a Confession of the  Common F a ith ” (1980), „Common W it
n ess” (1981). The WCC seat in Geneva w as visited by tw o popes: P au l VI (1969) and John 
Paul II (1984), m eeting there  w ith  the leading  represen tatives of non-R om an C atholic 
C hristian ity . The au th o r tries to show th a t in its 20-year-long h isto ry  the Jo in t W orking 
G roup noted m any successes, b u t th a t there  were also crises and im pedim ents in m utual 
re la tions (e.g. abandonm ent of the  p lan  of jo ining the W orld Council of C hurches by the 
Roman C atholic Church, the  d issolution of the  Jo in t Com m ittee on Society, D evelopm ent 
and Peace know n as SODEPAX, existing in the  years 1968— 1980).

TÄTIGKEIT DER GEMEINSAMEN ARBEITSGRUPPE ZWISCHEN 
DER RÖMISCH-KATOLISCHEN KIRCHE UND DEM ÖKUMENISCHEN RAT 

DER KIRCHEN IN DEN JAHREN 1965—1985
(Zusam m enfassung)

Am 18. F eb ru ar 1985 w ar der 20. Jah restag  der G ründung  des ersten  gem einsam en 
O rgans der R öm isch-K atholischen K irche und de Ö kum enischen Rates der K irchen — der 
G em einsam en A rbeitsgruppe. D er A utor des A rtikels benu tz t den runden  Jah restag  und 
versucht, die verschiedenen E tappen  des von beiden P a rtn e rn  zurückgelegten Weges zu 
erforschen. E r besprich t nacheinander: die U m stände, die zur Schaffung der G em einsa
men A rbeitsgruppe in 1965 geführt haben, die Z usam m enarbeit in den Jah ren  1965— 
1968, zw ischen der IV. und  V. V ollversam m lung des ÖRK (1968— 1975), zw ischen der V. 
und VI. V ollversam m lung (1975— 1983), sowie nach der VI. V ollversam m lung in V ancou
ver (1983— 1985). In d ieser Zeit h a t die G em einsam e A rbeitsgruppe fünf offizielle B eri
chte veröffentlich t (1966, 1967, 1971, 1975, 1983), sowie D okum ente über folgende P ro 
bleme: „G em einsam es Zeugnis und  P rosely tism us” (1970), „K atho liz itä t und  A postolizi- 
t ä t ” (1970), „Auf dem Weg zu einem  B ekenntnis des gem einsam en G laubens” (1980), „Ge
m einsam es Z eugnis” (1981). Den Sitz des Ö kum enischen Rates der K irchen in G enf besu
chten zwei Päpste: Paul VI. (1969) und  Johannes Paul II. (1984), und  tra fen  sich d o rt m it 
den obersten  V ertre tern  des n ich t-röm isch-katho lischen  C hristentum s. D er A utor ver
sucht aufzuzeigen, dass in ih re r 20-jährigen G eschichte die G em einsam e A rbeitsgruppe 
viele Erfolge zu verzeichnen hat, es fehlte jedoch auch n ich t an K risen und  S tockungen in 
den gegenseitigen V erhältnissen (z.B. die A ufgabe durch die R öm isch-K atholische K irche 
des Planes, dem ÖRK beizu treten , die A uflösung der in den Jah ren  1968— 1980 bestehen
den Kom m ission fü r G esellschaft, E ntw ick lung  und Frieden, b ek an n t u n te r dem Nam en 
SODEPAX).



METROPOLITA EMILIANOS TIMIADIS

JEDNOŚĆ W WIERZE I PLURALIZM W KULTURZE 
NAUKA WYPŁYWAJĄCA Z DZIAŁALNOŚCI 

MISJONARZY BIZANTYJSKICH

Dziedzictwo patriarchy Focjusza

Jednym z pionierów adaptowania Ewangelii do kultury, języka i 
specyfiki miejscowego narodu lub społeczeństwa był Focjusz, patriar
cha Konstantynopola (810—895). Był on wielkim uczonym, filozofem i 
misjonarzem. Powodowany wizją nawracania całych ludów, inspirował 
i przygotowywał odpowiednich kaznodziejów i ewangelistów, by wysy
łać ich do krajów bałkańskich. To właśnie za jego czasów Cyryl i Meto
dy, obaj urodzeni w Tessalonikach, zostali posłani do Europy środko
wej i wschodniej, by nawracać Słowian — Czechów, Morawian i Polan 
— których nauczali w ich własnym języku. Jest historycznie dowiedzio
ne, że na tych ziemiach Ewangelię głosili po raz pierwszy właśnie ci 
dwaj bracia. W epoce monolitycznej latynizacji Focjusz bronił pluraliz
mu i wolności. W wielu krajach o większych skupiskach prawosław
nych odbywają się sympozja, których celem jest ukazać jak ważne i na 
czasie były poglądy Focjusza dla starań o liczenie się z lokalną kulturą i 
o uwzględnianie miejscowych warunków przy zwiastowaniu wiary.

Focjusz uważał, że posługiwanie się przez poszczególne Kościoły 
różnymi językami żywymi — dialektami, wyrażeniami i idiomami i wy
korzystywanie przez nie różnych kultur, jest przedsięwzięciem bardzo 
słusznym i z tego powodu zasługującym na zdecydowane poparcie.

Wstrząsy historyczne, przemiany społeczne, reformy polityczne i 
migracja ludności wiejskiej były dla Focjusza przede wszystkim po
twierdzeniem, że Kościół, głosząc Ewangelię młodym ludom, winien 
brać pod uwagę wszystkie aspekty życia ludzkiego. Zdawał on sobie 
sprawę, że wiara ortodoksyjna nie może sobie dłużej pozwolić na posta
wę bierną, defensywną, ani nie może być pochłonięta wyłącznie doktry
nalnymi sporami z heretykami. Odrzucał postawę obronną, przekazaną 
światu bizantyjskiemu w dziedzictwie patrystycznym. Kościół nie mógł 
dłużej strzec swojej tożsamości uciekając się do izolacji; społeczności 
Europy wschodniej i środkowej w dziewiątym i dziesiątym wieku stale 
przyspieszały tempo posuwania się ku gwałtownym zmianom i moder
nizacji. Ten wybitny przywódca Kościoła powoli zaczynał dostrzegać 
potrzebę wyjścia poza dotychczasową sferę wpływów. Miał odwagę 
ogłosić światu bałkańskiemu, że to, co jest istotne dla społeczności bi
zantyjskiej, jest równie użyteczne dla niego.
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Niebezpieczeństwo jest wielkie. Manny na pustyni nie da się prze
chowywać, nawet z dnia na dzień (Wj 16, 14 i 35; Pwt 29, 5—6). Izrael 
musi ufać, że dar będzie ponawiany w miarę potrzeby, a ci, którzy sta
rali się przechować ten hojny dar, by móc korzystać zeń później, prze
konywali się, że się psuł przez noc. Było to ostrzeżenie dla Bizancjum, 
które wahało się, czy szerzyć wiarę. Nie wystarczało być strażnikiem 
wiary (phylax pisteos). Próbowano więc śmiało odzyskać nieustraszo
nego, nie bojącego się ryzyka, twórczego ducha wielkich ojców. Takie 
myśli były bodźcem dla planów Focjusza, by szerząc prawosławie uwz
ględniać istniejące realia.

Projekty misyjne Focjusza przenikała także dalekosiężna wizja ge
ograficznego miejsca świata bizantyjskiego, który obejmował ziemie, 
należące niegdyś do „partes Occidentis” Cesarstwa Rzymskiego. Szcze
gólnie ważne oyły dlań sąsiednie terytoria bułgarskie i słowiańskie, 
głęboko przesiąknięte wpływami bizantyjskimi. W ciągu IX i na począ
tku X stulecia Bizancjum utraciło znaczną część Macedonii, Tracji, Te- 
salii, Epiru i Dalmacji, w których panowały plemiona słowiańskie. 
Książę Borys, który sam się ochrzcił i był zdecydowany popierać na
wrócenie się swego ludu na chrześcijaństwo, w 869 r. posłał po misjona
rzy bizantyjskich. W Bułgarii przyjęto w liturgii język słowiański i alfa
bet zwany „głagolicą”, oparty na alfabecie greckim. Sukces w postę
pach prawosławia przypisuje się procesowi jego stapiania się z miejsco
wą kulturą i tradycjami, czego wynikiem był rozwój oryginalnej cywili
zacji, naznaczonej głębokim wpływem Bizancjum. Wpływy sztuki „re
nesansu macedońskiego”, podobnie jak sztuki szóstego wieku, sięgały 
daleko; czerpały z niej Armenia, Ruś, a nawet Włochy, a pisma Michała 
Psellosa ukazują, jak intensywnie studiowano filozofię Platona i innych 
autorów klasycznych, z myślą, by służyła teologii i wykształceniu hu
manistycznemu.

Focjuszowska wizja głoszenia Ewangelii w odległych krajach wy
nika z ludzkiego współczucia i z zasady, że skarbami duchowymi nale
ży się dzielić, a nie zachowywać je tylko dla nielicznych. Znajduje to 
odbicie w jego wysiłkach, by ucywilizować barbarzyńców z Północy. 
Jako pierwszy dotarł do Rusi Skandynawskiej, a przez nią także do 
Rusi Kijowskiej. Jego dalekowzroczne cele natchnęły go myślą utwo
rzenia w Konstantynopolu szkoły studiów słowiańskich — seminarium, 
które miało dostarczać księży dla Słowian. Jako chrześcijański huma
nista, gorliwy pracownik i uniwersalny orędownik popierania kultury, 
był nauczycielem wszystkich ludów w granicach i poza granicami Bizan
cjum. Nawiązał nawet przyjazne stosunki z muzułmanami, i wiadomo, 
że utrzymywał ścisłe kontakty z muzułmańskim emirem Krety, chociaż 
różnice wyznaniowe często stanowiły przeszkodę.

Dwa listy, których nadawcą był patriarcha Mikołaj I Mistyk (912— 
925), następca Focjusza, zasługują na zainteresowanie ze względu na 
światło, jakie rzucają na idee poszanowania wartości islamu i ze wzglę
du na zdecydowanie, by utrzymywać przyjazne stosunki z ludami wyz
nającymi niechrześcijańskie ideologie i religie. Jak wiemy, Mikołaj był 
uczniem Focjusza i przekazuje on myśli swego ojca duchowego, doty
czące stosunków między prawosławnymi a muzułmanami. Listy są ad
resowane do emira Krety:

Dwa suwerenne państwa — państwo Saracenów i państwo Rzym
skie, tzn. Wschodnie Imperium Rzymskie — górują nad wszelkimi inny
mi państwami na ziemi, jak dwie wielkie gwiazdy na firmamencie. Już
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tylko z tego powodu powinny być partnerami i braćmi. Nie powinniśmy 
być podzieleni w ogóle tylko dlatego, że różnimy się sposobem życia, zwy
czajami i wiarą; nie powinniśmy też pozbawiać się możliwości porozumie
nia się na drodze korespondencyjnej, w braku możliwości spotkań osobis
tych. Tak powinniśmy myśleć i postępować, nawet jeśli nie zmusza nas do 
tego żadna inna konieczność, związana z naszymi interesami...

W swej mądrości Wasza Wysokość nie mogła nie zauważyć, że naj
większego spośród arcykapłanów Boga, sławetnego Focjusza, mojego 
ojca w Duchu Św., łączyły więzy przyjaźni z ojcem Waszej Wysokości; i 
to tak silne, że żaden inny człowiek jego wiary i z jego kraju nie był wo
bec was tak przyjaźnie nastawiony. Będąc bowiem człowiekiem Bożym 
i wielce uczonym w sprawach boskich i ludzkich, wiedział, że nawet je
śli wznosi się między nami dzielący rąur wiary, to dary praktycznej 
mądrości, rozwagi, stałości postępowania, wiedzy i wszystkie inne 
dary, które stanowią ozdobę i chwałę ludzkiej natury, budzą w tych, co 
kochają dobro, uczucie przyjaźni do tych, co posiadają przymioty, ce
nione przez nich K ,

Na podstawie tych uwag możemy się zorientować, jak dalece Foc- 
jusz potrafił dostrzegać pozytywne wartości islamu. Jego szerokie hory
zonty i wielki szacunek dla niechrześcijan pozwalały mu wierzyć, że 
ewentualny dialog mógłby usunąć wiele uprzedzeń, istniejących między 
dwiema monoteistycznymi religiami.

Focjusz myślał także o odnowie. Jego szczerym życzeniem było 
umocnienie autentycznej duchowości przez kształcenie ludzi Bożych, 
mężczyzn i kobiet, pod kierunkiem pustelników i zakonników oddają
cych się kontemplacji. Z ziem słowiańskich przybyła grupa kandyda
tów do nowicjatu, aby się osiedlić we wspólnocie prezbitera-ascety Ar- 
seniusza w Konstantynopolu. Focjusz, pisząc do Arseniusza, udziela in
strukcji, że wszystkich ich należy szkolić we właściwym etosie zakon
nym, tak aby po powrocie potrafili szerzyć ascezę w swym społeczeń
stwie. Wydaje się, że Arseniuszowi udało się wyszkolić wielu takich luT 
dzi, i to tłumaczy, dlaczego Bułgarzy uważali go za świętego. Focjusz 
chciał zaspokoić wszelkie potrzeby nowo narodzonego narodu chrześci
jańskiego, przywiązywał więc wielką wagę do życia zakonnego, które 
zawsze oddaje nieocenione usługi odnowie, misji, jedności narodowej, a 
także służy licznym intelektualistom1 2.

Temperament Focjusza sprawiał, że nie zadowalało go nawrócenie 
na chrześcijaństwo mieszkańców tylko nielicznych krajów. Jego 
wzniosłe wizje wywoływały w nim namiętne pragnienie szerzenia 
chrześcijaństwa pośród bardziej odległych ludów i, w miarę możli
wości, na całym zamieszkanym świecie. Historycy poświadczają, że 
posiadał on rozległe kontakty i że wysyłał misjonarzy do Armenii, na 
tereny położone nad Morzem Czarnym. Jednak najbardziej myślał o 
Europie. Dostrzegał wizję Kościoła powszechnego, docierającego do 
wszystkich zakątków ziemi. Zakątki te nie stanowią jednak końco
wej stacji. Stanowią one stale odnawiający się początek nieskończo
nej drogi głoszenia miłości Bożej najbliższej istocie ludzkiej. Na tym 
polega wewnętrzna tajemnica „ecclesiae”, tajemnica, która się speł
nia w nowo nawróconych narodach.

1 P. G., III 28 i 36— 37.
2 E p isto lae  95, s 102, 904— 5. (Szersze in fo rm acje  w tej sp raw ie  czy te ln ik  zn a j-  

dzie: C o n stan tin e  T sirp an lis , S t. P h o tin s  M issionary  an d  T rue E cum en ical F a th e r, The 
P a tr is tic  and  B y zan tin e  Review , n r  3 z 1983 r., N ow y Jork).
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Tak więc Focjusz, broniąc tak szerokich zasad, na lokalnym sobo
rze w latach 879—880 ustanowił zasadę pluralizmu. W wyniku tego 
każdy Kościół lokalny, będąc Kościołem autokefalicznym (przeciwsta
wienie zasady autonomii centralizmowi rzymskiemu), posiadał niezale
żność w formułowaniu i ustalaniu własnych tradycji i zwyczajów, bez 
ingerencji czy nacisków z zewnątrz. Od tamtej pory istnieje rozwiąza
nie drażliwego problemu harmonizowania jedności i różnorodności (je
den Kościół i wiele Kościołów). Jeszcze nawet przed Focjuszem Atana
zy z Aleksandrii stwierdził, że logos Boga ozdobił porządek wszystkich 
rzeczy, kładąc obok siebie przeciwieństwa i budując z nich wszystkich 
harmonię3.

Cyryl z Jerozolimy pozostawił nam wspaniałe porównanie, doty
czące działania Ducha Bożego, który daje nam wodę życia wiecznego 
(J 4, 14). Przenikając do roślin i drzew, woda daje nam biel lilii, czer
wień róży, fiolet fiołków i hiacyntów, jeszcze inne kolory nadaje dakty
lom i liściom winorośli. Duch Święty, chociaż jest Jeden i nie podzielo
ny, udziela łaski wszystkim, tworząc w ten sposób rozmaitość charak
terów oraz uwarunkowań jednostkowych lub etnicznych 4.

Znaczenie języka w działalności misyjnej wśród Słowian
Znaczenie języka można ukazać na przykładzie upartej polityki 

Zachodu, gdzie rzecznicy „trzech języków”, wspomagani przez Rzym, 
odrzucili posługiwanie się w nabożeństwach i modlitwach innym języ
kiem niż jeden z tych, w których Poncjusz Piłat wypisał słowa na krzy
żu, mianowicie hebrajskim, greckim i łacińskim. Zatem wprowadzenie 
przez braci Cyryla i Metodego języka słowiańskiego uznano za zgorsze
nie, za niebezpieczną innowację, profanującą świętość języka liturgicz
nego. Ten ruch integrystyczny udaremniał przez wiele wieków wszelkie 
próby uproszczenia archaicznego języka łacińskiego lub zaakceptowa
nia tych wszystkich nowych języków, jakimi mówiono w wielu nowo 
nawróconych krajach. Takie nieustępliwe stanowisko sprawiało oczy
wiście, że msza odprawiana po łacinie stawała się niezrozumiała — lud 
był obecny w kościele, ale nie mógł uczestniczyć w samej tajemnicy. 
Wywoływało to niezadowolenie, które w jakiś sposób powoli przygoto
wywało Reformację. Tłumaczy to szybki sukces ruchu reformacyjnego, 
który przez wprowadzenie języków narodowych sprawił, że zgroma
dzenia wiernych bez trudu mogły rozumieć modlitwy, język liturgiczny, 
Biblię i wszystkie nauki.

Chrystianizacja Moraw zbiega się w czasie z pokonaniem Awarów 
przez Karola Wielkiego w 796 r. Trudno podać dokładną datę chrystia
nizacji, bowiem istnieją tylko ułamkowe dowody historyczne. Najlepiej 
znany przekaz dotyczy konsekracji kościoła w Nitrze, dokonanej przez 
arcybiskupa Adalrama (około 828 r.), za panowania Pribiny5. Wydaje 
się że, Germanie podejmowali już sporadyczne wysiłki misyjne w Pan
nonii i na Morawach. Niektórzy z tych misjonarzy pisali w liście do 
Rzymu, że terra Sclavorum qui Moravi discuntur podlegała niegdyś 
władcom Bawarii i że za ich pośrednictwem Morawianie e paganis Chri
stiani sunt facti e. Ludność miejscowa, wyraźnie niezadowolona, wysła-

3 C ontra G raec, 42.
* C atechesis 16, s. 33, 932—33.
= M. Kos, „Conversio B agoario rum ”, s. 136.
e G ustavus Friedrich , „Codex d ip lom aticus e t ep isto laris Regni B ohem iae", I, n r 30
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ła za pośrednictwem swego władcy Ratysława poselstwo do Konstanty
nopola, z prośbą o misjonarzy, którzy potrafiliby lepiej zrozumieć jej 
dążenia, charakter i całą kulturę, tak, by można było głosić religię moc
no zakorzenioną wśród miejscowych mieszkańców, misjonarzy ze zna
jomością języka słowiańskiego: Wielu nauczycieli chrześcijańskich 
przybyło do nas z Włoch, Grecji i Niemiec, a każdy nauczał na swój spo
sób (...) Od tamtej pory nasz lud odwrócił się od pogaństwa i przestrze
gał praktyk i prawa chrześcijańskiego, ale nie mamy nauczyciela, który 
by objaśniał nam prawdziwą wiarę chrześcijańską w naszym własnym 
języku7.

Michał III, cesarz Bizancjum, przychylając się do tej prośby powie
rzył tę historyczną misję Cyrylowi (Konstantemu) i Metodemu8. Po ich 
przybyciu nastąpiła szybka ekspansja chrześcijaństwa, a liczba księży 
tak wzrosła, że rozesłano ich do wszystkich miast; poganie zaczęli wie
rzyć w Boga prawdziwego i odeszli od swoich błędów, jak zapisano w 
ważnym dokumencie historycznym9. Aby sprostać różnym potrzebom 
religijnym i liturgicznym księży i wiernych, zaczęto tłumaczyć z orygi
nału greckiego coraz więcej książek do nabożeństwa i ksiąg liturgicz
nych. Cyryl przetłumaczył wkrótce wszystkie przepisy kościelne i uczył 
swych uczniów Jutrzni, Godzinek Kanonicznych, Nieszporów i Liturgii 
eucharystycznej. W ten sposób otwarły się uszy głuchych, jak mówi pro
rok, by słyszeć słowa Ewangelii, i rozwiązał się język jąkającego się.

Historyczny okres ósmego i dziewiątego wieku charakteryzował się 
brakiem jasności co do tego, jakie granice nakłada tradycja i jakie nowe 
warunki historyczne nakazują zmianę. Wielu utożsamiało wierność i 
tradycję z bezruchem. Nic nie powinno się zmieniać. Każdego, kto oś
mielał się wprowadzać nawet proste zmiany, posądzano o zdradę religii 
i o nieprzestrzeganie przepisów i zaleceń Kościoła. W tym więc kontek
ście trzeba patrzeć na trudności związane z akceptowaniem nowych ję
zyków w nabożeństwach i jako instrumentu służącego do wyrażania 
poglądów doktrynalnych. Konserwatyzm rzeczników „trzech języków” 
stał się nie do zniesienia, zwłaszcza na Zachodzie; opierali się oni na 
błędnie interpretowanym komentarzu św. Hieronima (342—420)10 *, któ
ry w rzeczywistości mówił, iż czytający Biblię powinni wielce szanować 
te trzy języki. Sam był zresztą uczonym biblistą. Oponenci powoływali 
się na pewne niezbyt jasne wypowiedzi Izydora, arcybiskupa Sewilli 
(560—636), który także z wielkim szacunkiem odnosił się do tych trzech 
starożytnych języków11.

Rzecznicy trzech języków dobrze zdawali sobie sprawę ze wszyst
kich sprzeciwów wobec ich poglądów. Na soborze, zwołanym przez Ka
rola Wielkiego we Frankfurcie w 794 r., oficjalnie potępiono ich błędy, 
oświadczając publicznie, że Boga można czcić i modlić się do Niego we 
wszystkich językach, jakie są na ziemi. Było oczywiste, że Cyryl i Meto
dy, w pełni świadomi istnienia fanatycznej opozycji, walczyli o swobo
dę posługiwania się językiem w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludom, 
w wielu częściach Europy pogrążonym wówczas w godnej ubolewania 
ignorancji i w całkowitym pogaństwie. W coraz większym stopniu od
czuwano, że jeśli Kościół Chrystusowy chce wypełnić swoją misję gło

7 „Vita M ethod ia”, rozdz. 4.
8 N estor, K ronika.
9 The Life of S t M ethodius X.

10 E pisto la  ad  H eliodorum .
lf „O riginum  lib ri X X ”.
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szenia zbawczej nauki naszego Zbawiciela, to aby dotrzeć do tych lu
dów, trzeba posługiwać się nowymi metodami i żywymi językami miej
scowymi. Nauka Chrystusowa musi stać się zrozumiała, czytelna i do
stępna, ponieważ On sam zstąpił z nieba, by poznać kondycję ludzką, 
jako człowiek między ludźmi, jako słaby między słabymi. Zaczęli zatem 
tłumaczyć teksty liturgiczne i naukę katechizmu na nowy język słowiań
ski, pisany cyrylicą1 . Niestety, łacińscy „filacjanie” uważali tę ich 
wspaniałą inicjatywę, służącą nie tylko jednemu Kościołowi, mianowi
cie bizantyjskiemu, lecz całemu, powszechnemu chrześcijaństwu, za 
nieortodoksyjną. Przy pomocy agentów politycznych zaczęli oskarżać 
braci, że zżera ich arogancka pycha, ponieważ ośmielili się uczynić coś, 
czego nie zrobił nikt przed nimi: ani Apostołowie, ani dostojny papież 
rzymski, Grzegorz, Hieronim czy Augustyn!

Problem językowy zaczął budzić kontrowersje nie tyle z powodu 
języka traktowanego jako instrument słowny: krył się za nim inny 
czynnik, o szerszym zakresie, wpływający na stosunki między Konstan
tynopolem a Rzymem. Znamy główną myśl, jaka dominowała w epoce 
hellenistycznej: że cesarz, jako głowa państwa, jest odpowiedzialny za 
szerzenie właściwej wiary. Zasadę tę należy rozumieć tak, że najwyższy 
władca kraju musi dbać o potrzeby mieszkańców, zapewniając im opie
kę w wielu dziedzinach życia, łącznie z opieką w dziedzinie religii, gdyż 
religia odgrywa przecież tak ważną rolę w kształtowaniu całego życia. 
Zatem Konstantyn Wielki, pierwszy władca chrześcijański, pozostawił 
w dziedzictwie szeroki zakres odpowiedzialności w sprawach religii; 
pod tym względem naśladowali go potem władcy wszystkich krajów 
nawróconych na chrześcijaństwo . Irma zasada, która okazała się bar
dzo pomocna, brzmiała, że organizacja Kościoła powinna odpowia
dać modelowi politycznego podziału państwa; przyczyniło się to do 
stworzenia solidnych podstaw struktury wspólnot wczesnochrześci
jańskich.

Te dwa czynniki znacznie przyspieszyły proces chrystianizacji 
grup, mieszkających w granicach danego królestwa. Korzystały na tym 
dopiero co powstałe narody nie tylko z punktu widzenia akceptowania 
przez nie Ewangelii, lecz także w odniesieniu do jedności narodowej, 
zwartości oraz stabilizacji ich jedności społeczno-politycznej. Dzięki 
temu podwójnemu praktycznemu znaczeniu, służącemu korzyściom 
kulturowym, społecznym i etnicznym, ewangelizacja, zamiast być spra
wą marginesową, elementem peryferyjnym i zawadą, była stopniowo 
akceptowana jako rzecz cenna.

Wszystkie dostępne źródła historyczne są zgodne co do tego, że 
nauka obu braci wywarła ogromny wpływ społeczny na Słowian i Sło
waków. Poziom kulturowy, intelektualny, społeczny, artystyczny i du
chowy całych nawróconych narodów wzrósł znacznie dzięki zapałowi i 
talentowi tych apostołów i ich towarzyszy. Za odnową ludów, do któ
rych dotarła Ewangelia, stwierdzaną we wszystkich dziedzinach życia, 
kryje się głoszona przez nich nowa wiara. W tym świetle musimy oce
niać ich osiągnięcie: genialny pomysł wprowadzenia Biblii słowiańskiej 
i znakomite tłumaczenia ksiąg liturgicznych na języki słowiańskie. 
Chociaż nie brak było przeciwników, dezaprobujących te niezwykłe 
nowe tłumaczenia, musimy przyznać, że papież Jan VIII w różnycn li- 12 13

12 „H istoria  slavorum  C o n stan tin ” .
13 F. D vom ik, De au c to rita te  civili in  conciliis oecum enicis, A cta VI Congressus Ve- 

lehrandensis, Olom ouc 1933.
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stach wyrażał dla nich poparcie i nawet zalecał ich używanie14 15. Jan 
VIII chwali pismo słowiańskie i zatwierdza nowe teksty liturgiczne, 
tłumaczone przez Cyryla i Metodego, zamierzając osłabić wpływ tzw. 
Szkoły Trzech Języków, która otwarcie sprzeciwiała się używaniu w 
nabożeństwach jakiegokolwiek języka słowiańskiego. Jan VIII przypo
mina swoim oponentom, że Bóg stworzył również czwarty język, mia
nowicie słowiański, ku swej chwale i czci. Tak samo stworzył grekę, ła
cinę i hebrajski. Ignorując zacięty opór biskupów bawarskich, błogo
sławi przedsięwzięcie ewangelisty bizantyjskiego:

Wysoko cenimy pismo słowiańskie, opracowane przez filozofa, nie
jakiego Konstantyna, dzięki czemu mogą oni sławić Boga. Nakazujemy 
zatem, by w tym samym języku głoszono chwałę i cuda Pana Jezusa. 
Pouczenie Boże oświeca nas w istocie (Ps 116; Dz 2, 11; Flp 2, 11; Kor 
14, 5), że oddajemy cześć Bogu nie tylko w trzech, lecz we wszystkich 
istniejących językach. Niewątpliwie nie jest przeszkodą dla wiary ani 
doktryny, jeśli odprawiamy mszę eucharystyczną w języku słowiań
skim, lub jeśli czytamy Ewangelię Św. czy nauki Boże z Nowego i Sta
rego Testamentu w tymże języku, pod warunkiem, że zostały one dobrze 
przetłumaczone i objaśnione, a nawet jeśli odprawiamy w nim wszyst
kie inne nabożeństwa przepisane kanonicznie.

Ten, który stworzył te trzy podstawowe języki, hebrajski, grecki i 
łacinę, stworzył z pewnością także wszystkie inne ku swej chwale i bło
gosławieństwu. Nakazujemy zatem, by we wszystkich kościołach tego 
regionu, dla większej czci Bożej, czytano Ewangelię najpierw po łaci
nie, a potem w języku słowiańskim, jak to już jest praktyką w niektó
rych kościołach. Posługiwanie się wersją słowiańską jest ułatwieniem 
dla ludzi, którzy nie rozumieją łaciny. Śą jednak ludzie, którym znacz
nie bardziej odpowiada msza odprawiana po łacinie niż w jakimko
lwiek innym języku; w tym przypadku nakazujemy, by msze św. były 
odprawiane wyłącznie po łacinie .

Odpowiedzialność Kościoła wobec kultury miejscowej
W Kościele Bożym nie ma miejsca dla uniformizmu liturgicznego, 

dominacji kulturowej, kolonializmu, brutalnego konformizmu ani dla 
uniformizmu, siłą narzucającego innym modlitwy i formuły teologicz
ne. To harmonizowanie rozmaitych barw możemy wyobrazić sobie jako 
mozaikę. Tak samo byłoby absurdem potępiać innych chrześcijan, któ
rzy wolą tę czy inną formułę teologiczną, tę formę języka, ów rodzaj 
śpiewu i muzyki liturgicznej. Nie na tym polega wiara prawosławna.

Duchowość można wyrażać w rozmaity sposób i nie powinna ozna
czać stereotypowej formy pobożności; w przeciwnym bowiem wypadku 
przecenia się element ludzki w porównaniu z boskim, kosztem jedności i 
szerzenia Ewangelii. Akcentując nadmiernie marginalne, drugorzędne 
elementy, podnosimy je do rangi elementów absolutnych i zasadniczych, 
podczas gdy w rzeczywistości istnieje tu dialektyczna synteza i harmonia.

W monolitycznej postawie Kościoła łacińskiego, kiedy nieustępli
wie nalegał, by łacina pozostała obowiązkowym językiem liturgii w 
nowo nawróconych krajach, jak Bułgaria i inne, przejawiło się właśnie 
to ignorowanie aspiracji kulturowych i pluralizmu w społeczności ludz

14 List w  „879 Epistl. VII”, n r 200; bulla  „Industriae tu a e ”, w „880 Epistl. VII”, n r 25.
15 List do biskupa Anno z 873 r., A.D., s. 126, 850.
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kiej, powodując w konsekwencji rozłam. Focjusz protestował w encyklice 
z 867 r. i krytykował anachroniczne posunięcia Rzymu. Konflikt pozornie 
dotyczył ewangelizacyjnej metodologii i deontologii, ale kryło się za nim 
roszczenie Rzymu do prymatu w sferze powszechnej jurysdykcji. Podkre
ślał sprzeczność między roszczeniem Rzymu do tego, by być ośrodkiem je
dności chrześcijan, a koncepcją wschodniego prawosławia, zakładającą 
istnienie pięciu patriarchatów o niemal równorzędnym statusie.

Istnieje głębsze i bardziej obiektywne podejście do teologii i' kultury 
jako sposobu życia, zawdzięczającego swe powstanie najwcześniejszym 
Ojcom Kościoła wschodniego. Taka praca ma zarówno charakter lokalny, 
jak też jest owocna. Naszą wiarę i kult musimy wyrażać i interpretować 
za pośrednictwem języka i gestów, obyczajów współczesnych ludzi, roz-
Eroszonych po świecie. Nadzwyczajnym osiągnięciem patriarchy Focjusza 

yło dążenie do zintegrowania różnych zwyczajów słowiańskich w religii 
i życiu liturgicznym. Takie podejście do inkulturacji stanowi stałe zada
nie. Kościół dzisiejszy, szczególnie w diasporze i za oceanem, pilnie poszu
kuje liturgii diachronicznej i synchronicznej, oraz takiej teologii i ducho
wości, które ucieleśniałyby najlepsze tradycje miejscowej kultury.

Owi dwaj bracia pozostawili naszej epoce, zwanej epoką technologicz
ną, elektroniczną, atomową, kosmiczną, rewolucyjną, trwały wzór tego, 
czym powinno być nauczanie i ewangelizacja w każdym okresie przemian 
historycznych. Podczas gdy zasadnicze posłanie pozostaje nienaruszone i 
niezmienne, to jego język, formę, kształt semantyczny i terminologię trze
ba wciąż na nowo rewidować i przystosowywać do nowych potrzeb. Istoty 
ludzkie, będąc w historii ciągle takie same, podlegają jednak znacznym 
zmianom w innych aspektach — kulturowym i intelektualnym — co dla 
duszpasterzy stanowi zachętę do poświęcania większej niż zwykle uwagi 
metodom, jakie stosują, językowi, jakim się posługują, i temu, jak powinni 
przemawiać, by przebudzić apatyczne i uśpione sumienia. Nie absoluty
zując metod nauki o informacji, nie jesteśmy jednak wcale usprawiedli
wieni, jeśli opieramy się wyłącznie na dawnych, przestarzałych wzorach 
naszych ojców, które dziś straciły ważność. Z pewnością były one obowią
zujące w swoim czasie, ale dziś już nie. Musimy stać się elastyczni, współ
cześni. Musimy, i jest to imperatyw, stać jedną nogą w przeszłości, w hi
storii, lecz drugą nogą musimy wkroczyć w teraźniejszość, ze wszystkim, 
co się z tym wiąże i czego to wymaga, aby móc właściwie głosić naszą wia
rę ludziom. Tylko wtedy wyznawanie naszej wiary stanie się skuteczne i 
wiarygodne.

(Przekład za: „International Review oi ivlission”. Genewa vol. 74. n r  294, kwiecień 1985).

Tłum.: Joanna K ruczyńska
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UNITY OF FAITH AND PLURALISM IN CULTURE. A LESSON FROM THE
BYZANTINE MISSIONARIES

(sum m ary)

The article w ritten  by Em ilianos Timiadis, M etropolitan of Sylivria, form er representa
tive of the Ecum enical P a triarchate  to the W orld Council of Churches, w as first published in 
„International Review of M ission” (Geneva, Vol. LXXTV, No. 294, A pril 1985).

The au thor rem inds th a t one of the pioneers in adapting the gospel to the culture, langu
age and particu larities of a given indigenous nation or society was Photius, P atriarch  of Con
stantinople (810—895). It was during  his tim e th a t Cyril and M ethodius w ere sent to central 
and eastern Europe to convert the Slavs whom  they taught in the vernacular. Photius defen
ded pluralism  and liberty in a tim e of a m onolithic latinization. He enum erated and strongly 
recom m ended as a very legitim ate practice the use of different spoken languages and cultu
res in different churches of his time.

All the available sources agree th a t the  teaching of the two brothers had  a trem endous 
social im pact upon the Slavs. The cultural, as well as the intellectual, social, artistic  and  spi
ritua l standard  of whole nations converted was considerably im proved by the zeal and ge
nius of this apostles and  the ir associates. Behind the renew al of the evangelized peoples 
found in all aspects of life, one has to find the new fa ith  proclaim ed by them. In th is light we 
have to see their achievement: the genial invention of the Slavonic Bible, as well as the adm i
rable Slavonic translation  of liturgical books. A lthough there w ere m any adversaries disap
proving these unusual new translations, we m ust adm it the exception of Pope John VIII, 
who, in various letters, sent out support and even recom m ended the ir use. John rem inds his 
opponents th a t God had  also created a fourth  language, namely the Slavonic, for his honour 
and glory. He had  even created the Greek, the L atin  and  the Hebrew.

These two brothers left to our age, called technological, electronic, nuclear, spatial, re
volutionary, an everlasting model of how preaching and evangelism should be in every histo
rical period of change. W hile the central message will rem ain untouched and  unchangeable, 
its language, form, sem antic expression and term inology should alw ays be reviewed, adap
ted to new emerging needs. H um an beings, while rem aining the sam e throughout history, 
from other aspects — cu ltural and intellectual — undergo considerable change, inviting ap
pointed pastors to give m ore atten tion  th an  they usually do to the m ethodos used, to the lan 
guage employed and to how they ought to speak in order to aw aken apathetic  and  sleepy co
nsciences.
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EINHEIT IM GLAUBEN UND PLURALISMUS IN DER KULTUR.
LEHRE DER BYZANTINISCHEN MISSIONARE

(Zusam m enfassung)

D er A rtikel von Em ilianos Timiadis, M etropolit von Silivrien und  ehem aliger Repräsen
tan t des Ökumenischen P atriarchats beim  Ökumenischen R at der Kirchen, w urde zuerst in 
der „International Review of M ission” veröffentlicht (Genf, Vol. LXXIV Nr. 294, A pril 1985).

D er A utor erinnert, dass einer der Pioniere der A daptierung des Evangelium s an die 
K ultur, Sprache und Eigenheiten des lokalen Volkes oder der lokalen Gesellschaft der P a
triarch  von K onstantinopel, Photius (810— 895) war. G erade zu seiner Zeit w urden Kyrill 
und  M ethod nach M ittel- und O steuropa geschickt, um  Slawen zu bekehren, die sie in ihrer 
eigenen Sprache lehrten. In der Epoche einer monolitischen Latin isierung verteidigte Pho
tius den Pluralism us und die Freiheit. E r glaubte, dass die Anw endung verschiedener leben
der Sprachen durch die einzelnen K irchen und die A usnutzung verschiedener K ulturen r i
chtig ist und daher entschiedene Förderung verdient.

Alle zugänglichen historischen Quellen sind sich einig darüber, dass die Lehre beider 
B rüder, Kyrills und Methods, grossen sozialen Einfluss auf die S law e#  ausgeübt hat. Das 
kulturelle, intellektuelle, soziale, künstlerische und geistige Niveau ganzer bekehrter Völker 
verbesserte sich bedeutend durch die Begeisterung und das Talent dieser Apostel und ihrer 
Freunde. H in te r der Erneuerung der Völker, zu denen das Evangelium  gedrungen ist, und 
die auf allen Gebieten des Lebens festgestellt wurde, verbirgt sich der von ihnen verkündete 
neue Glaube. In diesem L icht m üssen w ir ihre Errungenschaften sehen: die geniale Idee, eine 
slawische Bibel und ausgezeichnete Ü bersetzungen liturgischer B ücher in slawische S pra
chen einzuführen. Wenn es auch nicht an Gegnern gefehlt hat, welche diese ungewöhnlichen 
neuen Ü bersetzungen nicht gebilligt haben, müssen w ir zugeben, dass P apst Johannes VIIL 
in verschiedenen Briefen seine U nterstü tzung für sie ausgedrückt und  sogar ihre Benutzung 
em pfohlen hat. Johannes VHI. erinnert seine Gegner, dass G ott auch eine vierte Sprache ge
schaffen hat, die slawische, zu seinem Ruhm  und seiner Ehre. G enau so schuf er die griechi
sche, lateinische und  hebräische Sprache.

Diese zwei B rüder hinterliessen für unsere Epoche, genannt technologische, elektroni
sche, atom are, kosmische und revolutionäre Epoche, ein ständiges M uster dessen, was die 
Lehre und Evangelisierung in jeder Epoche historischer V eränderungen sein sollte. W ährend 
die G rundbotschaft unangetastet und  unverändert bleibt, muss m an ihre Sprache, Form, se
m antische G estalt und Terminologie im m er aufs neue revidieren und an neue Bedürfnisse 
anpassen. M enschliche Wesen, die in der Geschichte im m er die gleichen bleiben, erfahren je
doch bedeutende Veränderungen in anderen Aspekten — kulturellen  und intellektuellen — 
was für die Seelsorger ein A nsporn ist, den von ihnen angew andten M ethoden grössere Auf
m erksam keit als gewöhnlich zu schenken, der Sprache, die sie anwenden, und der Art, wie 
sie sprechen sollten, um apathische und eingeschläferte Gewissen aufzurütteln .



LEONARD SWIDLER

DEKALOG DIALOGU. PODSTAWOWE ZASADY 
DIALOGU MEĘDZYRELIGIJNEGO

Dialog to rozmowa między dwiema lub więcej osobami o odmiennych poglądach, której 
główny cel polega na tym, by jej uczestnicy uczyli się od siebie wzajemnie, tak, by mogli się 
zmieniać i wewnętrznie wzrastać. Już w tej definicji zawarte jest pierwsze przykazanie dia
logu, które zostanie szerzej omówione poniżej.

W przeszłości ludzie o odmiennych poglądach religijnych, np. katoli
cy i protestanci, spotykali się po to, oy pokonać przeciwnika, albo, by do
wiedzieć się czegoś więcej o nim i wykorzystać tę wiedzę dla skuteczniej
szego działania, albo po to, by z nim, w najlepszym wypadku, podjąć per
traktacje. Jeśli w ogóle stawaliśmy twarzą w twarz, to była to konfronta
cja — czasem ostra, czasem subtelna, ale zawsze jej ostatecznym celem 
było pokonanie drugiego, bowiem byliśmy przekonani, że tylko my posia
damy absolutną prawdę.

Ale istota dialogu nie polega na tym. Dialog to nie spór. W dialogu 
każdy partner musi wysłuchać drugiego możliwie jak najprzychylniej i z 
jak największym zrozumieniem, starając się pojąć stanowisko drugiego 
tak dokładnie i w pewnym sensie tak dalece od wewnątrz, jak to tylko 
możliwe. Takie podejście automatycznie zawiera w sobie założenie, że w 
każdej chwili możemy stwierdzić, iż stanowisko partnera jest tak przeko
nujące, że gdybyśmy postępowali uczciwie, to musielibyśmy się zmienić, a 
zmiana może być kłopotliwa.

Mówimy tu oczywiście o specyficznym rodzaju dialogu, o dialogu 
międzyreligijnym. Dla istnienia takiego dialogu nie wystarcza, żeby jego 
uczestnicy dyskutowali na tematy religijne. Muszą oni przystępować do 
dialogu jako osoby, które w sposób istotny identyfikują się z jakąś wspól
notą religijną. Gdybym np. nie był ani Żydem, ani muzułmąninem, ani 
chrześcijaninem, nie mógłbym uczestniczyć jako „partner” w międzyreli
gijnym dialogu żydowsko-chrześcijańsko-muzułmańskim, chociaż mógł
bym się mu przysłuchiwać, zadawać pytania, by się czegoś dowiedzieć, 
i mógłbym nawet robić pewne przydatne komentarze.

Jest oczywiste, że dialog międzyreligijny to coś nowego. W przesz
łości nie mogliśmy go sobie wyobrazić, nie mówiąc już o jego prowadze
niu. Jak więc możemy skutecznie zaangażować się w tę nową sprawę? 
Poniżej podano pewne podstawowe zasady albo „przykazania” dialogu 
międzyreligijnego, których trzeba przestrzegać, jeśli dialog faktycznie ma
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się toczyć. Nie są to zasady teoretyczne ani przykazania dane „z góry”; są 
one raczej rezultatem trudnych doświadczeń.

Pierwsze przykazanie: Głównym celem dialogu jest zmienianie się i 
wzrastanie przez percepcję i zrozumienie rzeczywistości i następnie dzia
łanie stosownie do tego. Już sam fakt, iż dowiaduję się, że mój partner w 
dialogu wierzy raczej w „to” niż „tamto”, odpowiednio zmienia mój sto
sunek do niego; a zmiana mojego stosunku oznacza istotną zmianę zacho
dzącą we mnie. Przystępujemy do dialogu, aby móc się uczyć, zmieniać i 
wzrastać, a nie po to, by zmuszać drugiego, żeby się zmienił, na co ma się 
nadzieję w sporze — nadzieję, która urzeczywistnia się w odwrotnej pro
porcji do częstotliwości i gwałtowności sporów. Z drugiej strony, ponie
waż do dialogu każdy partner przystępuje z intencją uczenia się i zmiany, 
to faktycznie w każdym partnerze dokonuje się zmiana. Zatem domnie
many cel, który chcemy przez spór osiągnąć, a nawet więcej jeszcze, zna
cznie skuteczniej można osiągnąć przez dialog.

Drugie przykazanie: Dialog międzyreligijny musi odbywać się na 
dwóch płaszczyznach — wewnątrz każdej wspólnoty religijnej i między 
wspólnotami religijnymi. Z uwagi na „wspólnotową” naturę dialogu 
międzyreligijnego i ponieważ zasadniczym celem dialogu jest to, aby 
każdy jego partner sam uczył się i zmieniał, trzeba także, by każdy 
uczestnik przystępował do dialogu nie tylko z przedstawicielami innej 
tradycji religijnej — np. luteranin z anglikaninem — lecz także ze swoi
mi współwyznawcami, np. luteranin z luteraninem, aby dzielić z nimi 
owoce dialogu międzyreligijnego. Tylko w ten sposób cała wspólnota 
może w końcu uczyć się i zmieniać, posuwając się ku coraz bardziej 
percepcyjnemu wglądowi w rzeczywistość.

Trzecie przykazanie: Każdy uczestnik musi przystępować do dialo
gu z całkowitą uczciwością i szczerością. Trzeba wyjaśnić, w jakim kie
runku zmierzają główne i poboczne nurty tradycji, jakich przemian 
można spodziewać się w przyszłości i, jeśli to konieczne, jakie trudności 
mają uczestnicy dialogu z własną tradycją. W dialogu nie ma miejsca na 
niewłaściwe przedstawienie swojego stanowiska.

Czwarte przykazanie: Każdy uczestnik musi zakładać taką samą 
całkowitą uczciwość i szczerość u innych partnerów. Przeszkodą dla 
dialogu będzie nie tylko brak szczerości, lecz także brak wiary w szcze
rość partnera. Krótko mówiąc: bez zaufania, nie ma dialogu.

Piąte przykazanie: Każdy uczestnik musi się sam określić. Np., tyl
ko Żyd może od wewnątrz określić, co to znaczy być Żydem. Pozostali 
mogą tylko opisać, jak taka forma życia przejawia się na zewnątrz. Co 
więcej, ponieważ dialog jest dynamicznym środkiem przekazu, przeto 
wzięty tu przez nas za przykład żydowski partner dialogu będzie prze
żywał zmianę, a zatem stale pogłębiał, poszerzał i modyfikował własną 
definicję bycia Żydem, a jednocześnie będzie dbał o to, aby pozostawać 
w ustawicznym dialogu ze swoimi współwyznawcami. Jest więc niezbę
dne, by każdy partner dialogu sam określił, co to znaczy być autentycz
nym członkiem własnej tradycji.

I na odwrót — osoba, której autodefinicja jest interpretowana przez 
innych, musi móc się rozpoznać w tej interpretacji. Jest to złote prawi
dło hermeneutyki międzyreligijnej, jak to wielokrotnie powtarzał „apo
stoł dialogu międzyreligijnego”, Raimundo Panikkar. Dla dobra wzaje
mnego zrozumienia się każdy uczestnik dialogu będzie, oczywiście, sta
rał się wyrazić, jak rozumie autodefinicję partnera; partner z kolei 
musi rozpoznać się w tym opisie. Rzecznik „teologii światowej”, Wilfred
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Cantwell Smith, dodałby, że interpretacja partnera wymaga jeszcze 
weryfikacji ze strony krytycznych, niezaangażowanych obserwato
rów.

Szóste przykazanie: Każdy uczestnik musi przystępować do dialo
gu bez nieustępliwych założeń co do tego, gdzie tkwią punkty niezgody. 
Każdy z partnerów powinien raczej nie tylko słuchać innych otwarcie i 
z chęcią zrozumienia, lecz także starać się zgodzić się z partnerem o 
tyle, o ile to możliwe przy zachowaniu pełnego związku ze swoją trady
cją; rzeczywisty punkt niezgody jest tam, gdzie absolutnie już nie moż
na się zgodzić z partnerem, nie naruszając własnej integralności — i naj
częściej okazuje się, że ten punkt niezgody jest różny od tego, jaki błęd
nie zakładano przedtem.

Siódme przykazanie: Dialog może się toczyć tylko między równy
mi; II Sobór Watykański wyłożył to w słowach: par cum pań. Znaczy 
to, że nie tylko nie może być dialogu między uczonym a zwykłym „zja
daczem kościelnego chleba” (najwyżej może to być zbieranie danych 
przez wypytywanie), lecz że nie może także być dialogu jednostronne
go. Np. dyskusje żydowsko-chrześcijańskie, jakie się zaczęły w latach 
sześćdziesiątych, były głównie tylko wstępem do dialogu międzyreligij- 
nego. Co zrozumiałe i słuszne, Żydzi podjęli tę wymianę poglądów tylko 
po to, by pouczać chrześcijan, chociaż chrześcijanie przybyli głównie 
po to, żeby się uczyć. Jeśli jednak ma nastąpić autentyczny dialog mię- 
dzyreligijny między chrześcijanami a Żydami, to Żydzi muszą doń 
przystępować także głównie po to, żeby się uczyć; tylko wówczas bę
dzie to dialog par cum pari.

Ósme przykazanie: Dialog może się toczyć tylko na bazie wzajem
nego zaufania. Chociaż dialog międzyreligijny musi się toczyć w swego 
rodzaju wymiarze „wspólnotowym”, tzn. jego partnerzy muszą w nim 
uczestniczyć jako członkowie społeczności religijnej — np. jako buddy
ści czy hinduiści — to jest także podstawową prawdą, że dialog mogą 
prowadzić tylko osoby. Ale dialog między osobami można budować tyl
ko na bazie osobistego zaufania. Zatem mądrze jest nie poruszać naj
trudniejszych problemów na początku, lecz raczej podejmować takie 
tematy, które w sposób najbardziej prawdopodobny zapewnią wspólne 
oparcie i w ten sposób stworzą bazę ludzkiego zaufania. Następnie sto
pniowo, w miarę pogłębiania się i poszerzania tego osobistego zaufania, 
można podejmować bardziej złożone tematy. Tak więc, podobnie jak w 
procesie nauczania, przechodzimy od znanego do nieznanego, tak i w 
dialogu przechodzimy od spraw uważanych za wspólne — których peł
ne odkrycie, zważywszy na naszą obopólną ignorancję, wynikającą z 
całych wieków wrogości, zajmie nam sporo czasu — do dyskutowania 
nad sprawami, w których się różnimy.

Dziewiąte przykazanie: Osoby podejmujące dialog międzyreligijny, 
muszą być przynajmniej w minimalnym stopniu samokrytyczne zarów
no wobec siebie samych, jak i wobec swych własnych tradycji religij
nych. Brak takiego samokrytycyzmu implikuje, że własna tradycja ma 
już poprawne odpowiedzi na wszystko. Taka postawa czyni dialog nie 
tylko niepotrzebnym, lecz nawet uniemożliwi go, ponieważ przystępu
jemy do dialogu przede wszystkim po to, by się uczyć — co oczywiście 
jest niemożliwe, jeśli założymy, ż nasza tradycja nigdy się nie myliła, 
że ma słuszne odpowiedzi na wszystko. Niewątpliwie, w dialogu mię- 
dzyreligijnym trzeba trwać przy swej tradycji religijnej integralnie i z 
przekonaniem, lecz taka integralność i przekonanie muszą zawierać w
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sobie — a nie wykluczać — zdrowy samokrytycyzm. Bez tego nie może 
być dialogu — a na dobrą sprawę nie może też być integralności.

Dziesiąte przykazanie: Każdy uczestnik musi ostatecznie starać się 
przeżyć religię partnera „od wewnątrz”; religia bowiem jest nie tylko 
sprawą umysłu, lecz także ducha, serca, „całej istoty”, tak indywidual
nie, jak i zbiorowo. John Donne mówi w tym miejscu o „podłączaniu 
się” do doznań religijnych innych ludzi, przeżyciu, które przyczynia się 
do oświecenia naszego umysłu oraz do pogłębienia i poszerzenia na
szych horyzontów.

Dialog międzyreligijny toczy się w trzech dziedzinach: praktycznej, 
w której współpracujemy, by pomagać ludzkości; poznawczej, w której 
dążymy do zrozumienia i prawdy; i „duchowej”, w której staramy się 
przeżyć religię partnera „od wewnątrz”. Dialog międzyreligijny ma 
także trzy fazy. W pierwszej fazie wyzbywamy się nawzajem błędnych 
informacji o sobie i zaczynamy poznawać się takimi, jakimi naprawdę 
jesteśmy. W drugiej fazie zaczynamy odkrywać wartości w tradycji 
partnera i pragnąć przyswoić je naszej własnej tradycji. Np. w dialogu 
katolicko-protestanckim katolicy nauczyli się kłaść większy nacisk na 
Biblię, a protestanci — cenić sakramentalne podejście do życia chrze
ścijańskiego; obie te wartości tradycyjnie wiązano ze wspólnotą wyzna
niową drugiej strony. Jeśli prowadzimy dialog z dostateczną powagą, 
wytrwałością i wrażliwością, to niekiedy możemy dojść do fazy trzeciej. 
Tu zaczynamy wspólnie badać nowe sfery rzeczywistości, życia, praw
dy, których nikt z nas przedtejn sobie nie uświadomił. Stajemy twarzą 
w twarz z tym nowym, nieznanym nam dotąd wymiarem rzeczywistości 
tylko dzięki temu, że w dialogu zadawaliśmy pytania, starali
śmy się wejrzeć głębiej, sondowaliśmy. Możemy zatem ośmielić się po
wiedzieć, że cierpliwie prowadzony dialog może stać się instrumentem 
nowego „objawienia” dalszego „odsłaniania” rzeczywistości — w któ
rej musimy następnie działać.

(P rzekład za: „Journal of Ecum enical S tu d ie s”, Tem ple U niversity , Ph iladelph ia , PA, 
1983 n r  1 s. 1—4).

Tłum.: Joanna K ru czyń sk a
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THE DIALOGUE DECALOGUE: GROUND RULES FOR INTERRELIGIOUS
DIALOGUE

(sum m ary)

L eonard  Sw idler, E d ito r of the  „Journal of Ecum enical S tu d ies”, is P rofessor of C at
holic T hought and  In terrelig ious D ialogue a t the  Tem ple U niversity  in  P h iladelph ia , PA, 
USA. In his pub lica tion  he m akes an  a ttem p t to form ulate  some basic  g round  rules, or 
„com m andm ents”, of in terre lig ious dialogue th a t m ust be observed if dialogue is actually  
to take  place. The rules reads as follows: „The p rim ary  purpose of d ialogue is to  change 
and  grow  in the percep tion  and  u n d ers tan d in g  of rea lity  and  then  to  ac t accordingly... In 
terre lig ious dialogue m ust be a tw o-sided  pro ject — w ith in  each religious com m unity and  
betw een religious com m unities... E ach  p a rtic ip an t m ust come to the dialogue w ith  com 
plete  honesty  and  sincerity ... Each  p a rtic ip a n t m ust assum e a sim ilar com plete honesty 
and  sincerity  in the  o ther partners... E ach  p a rtic ip an t m ust define him self... E ach  p a rtic i
p a n t m ust come to the  dialogue w ith  no h a rd -a n d -fa s t assum ptions as to w here the  points 
of d isagreem ent are... D ialogue can tak e  place only betw een equals, or p a r cum  p a ri as 
V atican II p u t it... D ialogue can tak e  place only on the basis of m u tua l trust... Persons en
tering  in to  in terrelig ious dialogue m ust be a t least m inim ally  self-critical of bo th  them 
selves and  th e ir own relig ious trad itions... E ach  p a rtic ip an t eventually  m ust a ttem p t to 
experience the  p a r tn e r’s relig ion from  w ith in ”.

DER DIALOG DEKALOG. GRUNDREGELN FÜR DEN INTERRELIGIÖSEN DIALOG
(Zusam m enfassung)

L eonard Sw idler, H erausgeber des „Journal of Ecum enical S tu d ies” , is t P rofessor für 
katholische Theologie und  in terrelig iösen  D ialog an der Tem ple U niversity , Philadelph ia , 
PA, USA. In seiner P u b likation  versuch t e r einige G rundsatzregeln  zu form ulieren, w e
lche beach te t w erden m üssen, w enn der D ialog ta tsäch lich  s ta ttfin d en  soll. D iese G run 
dregeln  haben  folgenden W ortlau t: „D er p rim äre  Zw eck des D ialogs ist zu lernen, das he
isst, sich zu verändern  un d  zu w achsen in  der W ahrnehm ung un d  dem  V erstehen von W ir
k lichkeit und  als K onsequenz dem gem äss zu handeln ... D er in terrelig iöse D ialog m uss als 
zw eiseitiges P ro jek t un ternom m en w erden  — innerha lb  jeder relig iösen G em einschaft 
und  zw ischen den relig iösen G em einschaften  selbst... Jeder Teilnehm er m uss den D ialog 
m it völliger E hrlichkeit und  A ufrich tigkeit beginnen... Jed er T eilnehm er m uss seine Posi
tion  selbst e rläu te rn  un d  k la r  um reissen... Jeder Teilnehm er m uss den D ialog ohne unve
ränderliche  A nnahm en beginnen, w as M einungsverschiedenheiten  betrifft... D ialog kann  
n u r zw ischen G leichgestellten  s ta ttfin d en : p a r cum pari, w ie es V aticanum  II ausd rü k - 
k te...D ialog k ann  n u r auf d e r Basis gegenseitigen V ertrauens s ta ttfinden ... D er Teilneh
m er eines in terrelig iösen  D ialogs m uss zum indest ein M inim um  an  S e lb s tk ritik  und  K ri
tik  an  der eigenen religiösen T rad ition  besitzen... Jeder Teilnehm er m uss schliesslich ver
suchen, die Religion des anderen  von innen  heraus zu e rfa h re n ”.
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EKUMENICZNE WYPOWIEDZI II SOBORU 
WATYKAŃSKIEGO

W ubiegłym roku, z okazji 20 rocznicy przyjęcia przez II Sobór Watykański „Dekretu 
o ekumenizmie”, opublikowaliśmy na naszych lamach (1984 nr 3) pełny tekst tego, o 
szczególnym znaczeniu dla ruchu ekumenicznego, dokumentu. Kontynuując to przed
sięwzięcie drukujemy poniżej ekumeniczne wypowiedzi zawarte w innych dokumentach 
soborowych — konstytucjach, dekretach i deklaracjach. Większość z nich zatwierdzono i 
ogłoszono podczas ostatniej sesji Vaticanum II jesienią 1965 r., tj. dokładnie przed 20 
laty. Przytaczając fragmenty dokumentów soborowych korzystaliśmy z przekładu opu
blikowanego przez miesięcznik „Życie i Myśl” (numer specjalny poświęcony dokumen
tom soborowym, Warszawa 1967). Zachowaliśmy oryginalną numerację przypisów.

(Redakcja)

KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA „O KOŚCIELE” (LUMEN GENTIUM)

Uroczyście zatwierdzona i ogłoszona przez papieża Pawła VI na plenar
nym posiedzeniu zamykającym obrady III Sesji Soboru Watykańskiego 
II w dniu 21 listopada 1964 r.

8. To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w 
symbolu wiary jako jeden, święty, katolicki i apostolski12, który Zba
wiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotro
wi (J 21, 17), zlecając jemu i pozostałym Apostołom, aby go krzewili i 
nim kierowali (por. Mt 28, 18 nn), i który założył na wieki jako filar i 
podwalinę prawdy (1 Tm 3, 15). Kościół ten, ustanowiony i zorganizo
wany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rzą
dzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we 
wspólnocie (communio)13, choć i poza jego organizmem znajdują się li
czne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które jako właściwe dary Koś
cioła Chrystusowego nakłaniają do jedności katolickiej.

13. Do nowego Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie (...) Do tej 
zatem katolickiej jedności Ludu Bożego, która jest znakiem przyszłego 
pokoju powszechnego i do niego się przyczynia, powołani są wszyscy

12 Por. Sym bolum  A posto licum : Denz. 6-9 (10-13); Sym b. Nic. — Const.: Denz. 86 
(150); por. P rof. f id e i Trid.: Denz. 994 i 999 (162 i 1968).

’■ Mówi się „św ięty (katolicki apostolski) Rzymski Kościół: w Prof, f id e i Trid., jw. i 
Sobór W at. I, ses. III, K onstyt. dogm. de fid e  cath.: Denz. 1782 (3001).
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ludzie i w różny sposób do niej należą lub są jej przyporządkowani, za
równo wierni katolicy, jak inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie 
wszyscy w ogóle ludzie, z łaski Bożej powołani do zbawienia.

15. Co się zaś tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą zasz
czytne imię chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują 
jedności wspólnoty (communio) pod zwierzchnictwem następcy Piotra, 
to Kościół wie, że jest z nimi związany z licznych powodów1 . Wielu bo
wiem jest takich, którzy mają we czci Pismo Święte, jako normę wiary i 
życia, i wykazują szczerą gorliwość religijną, z miłością wierzą w Boga 
Ojca wszechmogącego i w Chrystusa Syna Bożego Zbawiciela14 l5 16, nazna
czeni są chrztem, dzięki któremu łączą się z Chrystusem, a także uznają 
i przyjmują inne sakramenty w swoich własnych Kościołach, czy wspól
notach kościelnych. Wielu z nich posiada również episkopat, sprawuje 
świętą Eucharystię i żywi nabożeństwo do Dziewicy Bogarodzicielki . 
Dochodzi do tego łączność (communio) w modlitwie i w innych dobro
dziejstwach duchowych; a co więcej, prawdziwa jakaś więź w Duchu 
Świętym; albowiem Duch Święty przez swe łaski i dary wśród nich tak
że działa swą uświęconą mocą, a niektórym spośród nich dał nawet siłę 
do przelania krwi. Tak oto we wszystkich uczniach Chrystusowych 
Duch wzbudza tęsknotę i działanie, aby wszyscy, w sposób ustanowio
ny przez Chrystusa, w jednej trzodzie i pod jednym pasterzem zjedno
czyli się w pokoju17. Aby zaś to osiągnąć, Kościół-Matka modli się 
ustawicznie i trwa w nadziei i rozwija działalność, a synów swoich za
chęca do oczyszczania się i odnawiania, żeby znamię Chrystusa jeszcze 
mocniej jaśniało na obliczu Kościoła.

DEKRET O KOŚCIOŁACH WSCHODNICH KATOLICKICH 
(ORIENTALIUM ECCLESIARUM)

Uroczyście zatwierdzony i ogłoszony przez papieża Pawła VI w dniu 21 
listopada 1964 r. na plenarnym posiedzeniu zamykającym obrady III 
Sesji Soboru Watykańskiego II.

24. Na Kościołach wschodnich, pozostających w łączności ze Stoli
cą Apostolską, spoczywa szczególny obowiązek popierania jedności 
wszystkich chrześcijan, szczególnie wschodnich, zgodnie z zasadami 
dekretu tegoż świętego Soboru: „O ekumenizmie”. Mają to czynić prze
de wszystkim przez modlitwy, przykładne życie, skrupulatną wierność 
wobec starożytnych tradycji wschodnich, wzajemne lepsze poznanie 
się, współpracę i braterski szacunek dla rzeczy i ludzi29.

25. Od chrześcijan wschodnich odłączonych, dochodzących pod 
tchnieniem łaski Ducha Świętego do jedności katolickiej, nie należy 
wymagać niczego więcej, niż wymaga proste wyznanie wiary katolic-

14 Por. Leon XIII, L ist apostolski Praeclara gra tu la tion is , 20 czerw ca 1984: ASS 26 
(1893—94) s. 707.

15 Por. Leon XIII, E ncyklika Satis cogn itum , 29 czerw ca 1896: ASS 28 (1895—96) s. 
738. Encyklika C arita tis  s tu d iu m , 25 lipca 1898: ASS 31 (1898-99) s. 11. Pius XII, P rze
m ówienie rad iow e N ell’alba, 24 grudn ia  1941: ASS 34 (1942) s. 21.

16 Por. P ius XI, E ncyklika R erum  O rien ta lium , 8 w rześnia 1928: ASS 20 (1928) s. 
287. Pius XII, E ncyklika O rien ta lis  E cclesiae, 9 kw ietn ia  1944: ASS 36 (1944) s. 137.

17 Por. S.S.C.S. Offici, 20 g rudnia  1949: ASS 42 (1950) s. 142.
29 Zgodnie z brzm ieniem  bu li dotyczących jedności poszczególnych Kościołów 

w schodnich, katolickich.
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kiej. A ponieważ u nich kapłaństwo pozostało ważne, duchowni wscho
dni, zgadzający się na jedność katolicką, są upoważnieni do wykony
wania czynności własnego stopnia kapłańskiego, zgodnie z normami 
ustanowionymi przez kompetentną władzę30.

26. Współudział w czynnościach liturgicznych (communicatio in 
sacris), szkodzący jedności Kościoła albo zawierający w sobie formalne 
przylgnięcie do błędu, lub też niebezpieczeństwo zbłądzenia w wierze, 
zgorszenia i indyferentyzmu, jest z prawa Bożego zabroniony31. Prak
tyka jednak duszpasterska wykazuje, że jeśli chodzi o braci wschodnich 
można i powinno się wziąć pod uwagę różne sytuacje poszczególnych 
osób, w których ani jedność Kościoła nie jest zagrożona, ani nie wystę
puje niebezpieczeństwo, lecz przynaglają konieczność zbawienia i do
bro dusz. Dlatego Kościół katolicki, stosownie do okoliczności czasu, 
miejsca i osób, nieraz stosował i stosuje łagodniejszy sposób postępo
wania, udostępniając wszystkim środki zbawienia i świadectwo miłości 
między chrześcijanami przez uczestnictwo w sakramentach i innych 
czynnościach i rzeczach świętych. Biorąc to pod uwagę, abyśmy się nie 
stali przeszkodą do zbawienia z powodu surowości sądu dla tych, któ
rzy się zbawiają32, oraz dla coraz większego popierania jedności z Koś
ciołami wschodnimi, od nas odłączonymi — święty Sobór ustala nastę
pujący sposób postępowania:

27. Zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami można chrześcija
nom wschodnim, którzy w dobrej wierze pozostają odłączeni od Koś
cioła katolickiego, udzielać sakramentów Pokuty, Eucharystii i Nama
szczenia chorych — jeśli dobrowolnie o to poproszą i będą mieli należy
tą dyspozycję. Owszem, również katolikom wolno prosić o te sakramen
ty tych duchownych akatolickich, w których kościele są ważne sakra
menty, ilekroć doradzałaby to konieczność albo rzeczywisty pożytek 
duchowy, a dostęp do kapłana katolickiego fizycznie lub moralnie oka
załby się niemożliwy33.

28. Również, przy założeniu tych samych zasad, zezwala się na 
współudział katolików ze wschodnimi braćmi odłączonymi w świętych 
czynnościach, rzeczach i miejscach, dla słusznej przyczyny34.'

29. Tę łagodniejszą zasadę współudziału w świętych czynnościach 
z braćmi odłączonymi Kościołów wschodnich powierza się czujności i 
kierownictwu miejscowych hierarchów, aby, po wzajemnym naradze
niu się, a nawet gdyby tak wypadło, po wysłuchaniu również hierar
chów Kościołów odłączonych, kierowali obcowaniem chrześcijan mię
dzy sobą za pomocą stosownych i skutecznych wskazań i norm.

30 Obowiązek synodalny odnośnie wschodnich braci odłączonych, i co do wszyst- 
kich święceń jakiegokolwiek stopnia, pochodzącego tak z ustanowienia Bożego, jak i koś
cielnego.

** Posiada to swoją ważność także w Kościołach odłączonych.
32 Św. Bazyli Wielki, Epistula Canonica ad Amphilochium, PG. 32, 669 B.
33 Jako podstawa do złagodzenia brane są pod uwagę: 1 — ważność sakramentów; 2 

— dobra wiara i usposobienie wewnętrzne; 3 — konieczność wiecznego zbawienia; 4 — 
nieobecność właściwego kapłana; 5 — wykluczenie niebezpieczeństw, których należy 
unikać, i formalnego przylgnięcia do błędu.

34 Chodzi o tzw. ^»uczestnictwo pozasakramentalne” w czynnościach świętych. So
bór użycza złagodzenia, przy zachowaniu koniecznych przepisów.
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DEKRET „O PASTERSKICH ZADANIACH BISKUPÓW W KOŚCIELE”
(CHRISTUS DOMINUS)

Uroczyście zatwierdzony i ogłoszony przez papieża Pawła VI podczas 
IV Sesji Soboru Watykańskiego II w dniu 28 października 1965 r.

13. Ponieważ do obowiązków Kościoła należy prowadzenie dialo
gu ze społecznością ludzką, w której łonie on żyje5, dlatego rzeczą bis
kupów jest zbliżać się do ludzi, inicjować i popierać rozmowę z nimi. 
Takie rozmowy wokół kwestii zbawienia wymagają obok jasności wy
rażania się także pokory i łagodności, a to dlatego, by prawda zawsze 
występowała razem z miłosierdziem a rozum — z miłością. Potrzebna 
tu także należyta roztropność, nacechowana wszakże ufnością, która 
gotując grunt dla przyjaźni rodzi jedność umysłów6 * * * * *.

16. Braci odłączonych winni traktować z miłością, polecając także 
i wiernym odnosić się do nich z wielką uprzejmością i miłosierdziem. 
Niech udzielają także poparcia ekumenizmowi, tak jak go rozumie Ko
ściół 14. Niech będą bliscy ich sercu także nieochrzczeni, tak aby im za
jaśniała miłość Jezusa Chrystusa, którego biskupi są świadkami wobec 
wszystkich ludzi.

DEKRET „O PRZYSTOSOWANEJ ODNOWIE ŻYCIA ZAKONNEGO”
(PERFECTAE CARITATIS)

Uroczyście zatwierdzony i ogłoszony przez papieża Pawła VI podczas 
IV Sesji Soboru Watykańskiego II w dniu 28 października 1965 r.

2 c) Wszystkie instytuty powinny brać udział w życiu Kościoła, 
przyswajać sobie — zgodnie z własnym charakterem — iw  miarę sił po
pierać jego inicjatywy i postanowienia w takich dziedzinach, jak biblij
na, liturgiczna, duszpasterska, dogmatyczna, ekumeniczna, misyjna i 
społeczna.

DEKRET „O FORMACJI KAPŁANÓW” (OPTATAM TOTIUS)

Uroczyście zatwierdzony i ogłoszony przez papieża Pawła VI podczas 
IV Sesji Soboru Watykańskiego II w dniu 28 października 1965 r.

16. Biorąc należycie pod uwagę warunki różnych krajów, należy 
doprowadzać alumnów do pełniejszego poznania Kościołów i Wspólnot 
kościelnych od Rzymskiej Stolicy Apostolskiej odłączonych, aby mogli 
przyczyniać się do przywrócenia jedności między wszystkimi chrześci
janami i stosownie do wytycznych obecnego świętego Soboru40.

5 Por. Paweł VI, Encyklika Ecclesiam, suam, 6 sierpnia 1964; AAS 56, 1964, s. 639.
6 Por. Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, 6 sierpnia 1964: AAS 56, 1964, s. 644—

645.
14 Por. Sobór Watyk. II, Dekret O ekumenizmie 21 listopada 1964: AAS 57, 1965,

s. 90—107.
40 Por. Sobór Wat. II, Dekret O ekumenizmie 21 listopada 1964: AAS 57, 1965, s. 90

i 98 n.



58 EKUMENICZNE WYPOWIEDZI II SOBORU WATYKAŃSKIEGO

DEKRET „O POSŁUDZE I ŻYCIU KAPŁAŃSKIM” (PRESBYTERORUM ORDINIS)

Uroczyście zatwierdzony i ogłoszony przez papieża Pawła VI na zakoń
czenie II Soboru Watykańskiego w dniu 7 grudnia 1965.

9. Pomni na przepisy dotyczące ekumenizmu57, (prezbiterzy) mają 
pamiętać o braciach, którzy nie korzystają z pełnej z nami wspólnoty 
kościelnej.

DEKRET „O APOSTOLACIE ŚWIECKICH” (APOSTOLICAM ACTUOSITATEM)

Uroczyście zatwierdzony i ogłoszony przez papieża Pawła VI podczas 
IV Sesji Soboru Watykańskiego II w dniu 18 listopada 1965 r.

27. Wspólne niejako dziedzictwo ewangeliczne i wynikający stąd 
wspólny obowiązek chrześcijańskiego świadczenia zalecają, a często 
wymagają współpracy katolików z chrześcijanami innych wyznań, 
współpracy jednostek i wspólnot Kościoła, bądź w działaniu, bądź w 
formie zorganizowanej na szczeblu narodowym lub międzynarodo
wym* 9.

Wspólne wartości ludzkie wymagają nierzadko od chrześcijan, ma
jących na widoku cele apostolskie, podobnej współpracy także z tymi, 
którzy te wartości uznają, choć nie wyznają chrześcijaństwa.

Tą dynamiczną i roztropną współpracą10 * * *, mającą duże znaczenie w 
działalności doczesnej, świeccy dają świadectwo Chrystusowi, Zbawi
cielowi świata oraz jedności ludzkiej rodziny.

DEKLARACJA „O WYCHOWANIU CHRZEŚCIJAŃSKIM” 
(GRAVISSIMUM EDUCATIONIS)

Uroczyście zatwierdzona i ogłoszona przez papieża Pawła VI w dniu 28 
października 1965 r., podczas IV Sesji Soboru Watykańskiego II.

I. Ponadto trzeba młodzież przystosowywać do udziału w życiu 
społecznym. Niech otrzymują więc niezbędne i przydatne pouczenie, 
pozwalające im na czynne uczestnictwo w rozmaitych organizacjach 
społecznych, na prowadzenie z innymi dialogu, na chętne przykładanie 
pomocnej ręki do wspólnego dobra.

II. Kościół wiele sobie obiecuje po intensywnej pracy fakultetów 
teologicznych34. Im właśnie powierza ogromnej wagi obowiązek przy
gotowania swych słuchaczy nie tylko do posług kapłańskich, lecz szcze
gólnie do wykładania w wyższych seminariach duchownych, do samo
dzielnej pracy naukowej, do podejmowania — wreszcie — trudniej
szych zadań apostolatu intelektualnego. Do wydziałów teologicznych

57 Por. Sobór Wat. II, Dekret O ekumenizmie, 21 listopada 1965: AAS 57, 1965, s. 90 
nn.

9 Por. Jan XXIII, Encyklika Mater et Magistra, 15 V 1961, s. 456—457. Por. Sobór 
Wat. II, Dekret O ekumenizmie nr 12: AAS 57, 1965, s. 99—100.

10 Por. Sobór Wat. II, Dekret O ekumenizmie nr 12: AAS 57, 1965, s. 100. Por. także
Konst, dogm. O kościele, nr 15: AAS 57, 1965, s. 19—20.

34 Por. Pius XI, Konstytucja apostolska Deus Scientiarum Dominus, 24 maja 1931:
AAS 23, 1931, s. 245—247.
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należy również praca badawcza nad pogłębianiem poszczególnych 
dziedzin w zakresie nauk kościelnych, tak aby Objawiona Prawda sta
wała się coraz zrozumialsza, a odziedziczone po przodkach patrimo
nium mądrości chrześcijańskiej — bardziej dla umysłów dostępne, aby 
toczył się naprzód dialog z braćmi odłączonymi i z niechrześcijanami, 
dając odpowiedź na pytania wynikłe z postępu nauk35.

DEKRET „O DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA” (AD GENTES)

Uroczyście zatwierdzony i ogłoszony przez papieża Pawła VI na zakoń
czenie II Soboru Watykańskiego w dniu 7 grudnia 1965.

6. W ten sposób różni się działalność misyjna wśród narodów tak 
od działalności duszpasterskiej wśród wiernych, jak i od przedsięwzięć 
zdążających do przywrócenia jedności wśród chrześcijan. Jednakże te 
dwie ostatnie sprawy ściśle łączą się z działalnością misyjną Kościo
ła * 15; rozdział bowiem między chrześcijanami szkodzi świętej sprawie 
głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu16 i dla wielu zamyka drogę 
do wiary. Dlatego z konieczności dla dobra misji wszyscy ochrzczeni są 
powołani do łączenia się w jednej owczarni, aby wobec narodów dawać 
jednozgodne świadectwo Chrystusowi, swemu Panu. A jeśli jeszcze nie 
są w stanie dawać w pełni świadectwa jednej wierze, to przynajmniej 
powinni darzyć się wzajemnym szacunkiem i miłością.

12. Chrześcijanie (...) niech biorą udział w wysiłkach tych naro
dów, które, zwalczając głód, analfabetyzm i choroby, dążą do stworze
nia lepszych warunków życia i do umacniania pokoju w świecie. W tej 
działalności niech wierni starają się wspomagać roztropnie przedsięw
zięcia, których podejmują się prywatne i publiczne instytucje, rządy, 
organizacje międzynarodowe, różne wspólnoty chrześcijańskie, jak i re- 
ligie niechrześcijańskie.

15. Wśród nowo nawróconych należy również pielęgnować ducha 
ekumenizmu. Powinni oni braci wierzących w Chrystusa uznać szcze
rze za uczniów Chrystusa, którzy odrodzili się przez chrzest i uczestni
czą w przelicznych dobrach Ludu Bożego. Na ile pozwalają warunki re
ligijne, działalność ekumeniczną należy tak rozwijać, aby katolicy po 
bratersku współpracowali z braćmi odłączonymi według norm Dekretu 
„O ekumenizmie” przez wspólne w danym razie wyznawanie wobec na
rodów wiary w Boga i w Jezusa Chrystusa oraz przez współpracę zaró
wno na polu społecznym i technicznym, jak też kulturalnym i religij
nym, z wykluczeniem jednak wszelkiego pozoru indyferentyzmu i po
mieszania pojęć, jak też niezdrowej rywalizacji. Niech współpracują 
przede wszystkim dla Chrystusa, swojego wspólnego Pana: Jego Imię

30 Por. Pius XII, Encyklika Humani Generis, 12 sierpnia 1950: AAS 42, 1950, s. 568 
n, 578. Paweł VI, Encyklika Ecclesiam suam, cz. III, 6 sierpnia 1964: AAS 56, 1964, s. 
637—659. Sobór Wat. II, Dekret O ekumenizmie: AAŚ 57, 1965, s. 90—107.

15 W takim ujęciu działalności misyjnej, jak widać, mieszczą się również treściowo 
te tereny Ameryki Płd. (Łacińskiej), w których nie ma ani własnej hierarchii, ani rozwi
niętego życia chrześcijańskiego, ani w dostatecznej mierze głoszenia Ewangelii. Czy teraz 
te tereny Stolica Apostolska faktycznie uważa za misyjne, nie zależy od Soboru. Dlatego 
w kwestii pojęcia stosunku działalności misyjnej do pewnych terenów umyślnie jest 
mowa, że ta działalność „przeważnie” (plerumque) ma miejsce na pewnych terenach uz
nanych przez Stolicę Apostolską.

16 Por. II Sobór Wat.. Dekret O ekumenizmie nr 1: AAS 57, 1965, s. 90.
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niech ich jednoczy! Tę współpracę należy zaprowadzać nie tylko mię
dzy prywatnymi osobami lecz również, według uznania ordynariusza, 
między Kościołami lub wspólnotami kościelnymi i ich dziełami.

16. Ogólne te wymagania kapłańskiej formacjj, również duszpa
sterskiej i praktycznej, należy uzgodnić, w myśl przepisów Soboru , z 
dążeniem wychodzenia naprzeciw swoistemu sposobowi myślenia i po
stępowania własnego narodu. Umysły alumnów zatem należy otworzyć 
i uwrażliwić na to, aby dobrze poznali i umieli oceniać kulturę swego 
narodu. Przy studiowaniu filozofii i teologii niech dokładnie poznają sty
czne między tradycjami i religią ojczystą a religią chrześcijańską19 20. For
macja kapłańska powinna również uwzględniać duszpasterskie potrzeby 
kraju. Alumni powinni poznać historię, cel i metodę działalności misyjnej 
Kościoła oraz specjalne warunki społeczne, ekonomiczne i kulturalne 
własnego narodu. Trzeba ich wychowywać w duchu ekumenizmu i nale
życie przygotować do braterskiego dialogu z niechrześcijanami21.

29. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary (...) razem z Sekretariatem 
dla Jedności Chrześcijan niech szuka dróg i środków do wytworzenia i 
zorganizowania braterskiej współpracy i zgodności z misyjnymi poczy
naniami innych wspólnot chrześcijańskich, by w miarę możliwości usu
nąć zgorszenie podziału.

36. Dlatego też wszyscy synowie Kościoła winni mieć żywą świa
domość odpowiedzialności swojej za świat, powinni pielęgnować w so
bie ducha prawdziwie katolickiego i poświęcić swe siły dziełu ewange
lizacji. Jednakże niech wszyscy wiedzą, że pierwszą i najważniejszą ich 
powinnością w szerzeniu wiary jest głębokie życie chrześcijańskie. Al
bowiem ich gorliwość w służbie Bożej i miłość wobec bliźniego wniosą 
świeży powiew duchowy do całego Kościoła, który okaże się jako znak 
podniesiony wśród ludów (por. Iz 11, 12), światłość świata (Mt 5, 14) i 
sól ziemi (Mt 5,13). To świadectwo życia będzie skuteczniejsze, jeśli da
wać się je będzie wspólnie z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, w 
myśl przepisów Dekretu „O ekumenizmie” x.

41. (Świeccy na misjach) niech w braterskim usposobieniu współ
pracują z innymi chrześcijanami, z niechrześcijanami, szczególnie z 
członkami stowarzyszeń międzynarodowych, mając stale przed oczyma 
to, aby budowanie społeczności ziemskiej opierało się zawsze na Panu i 
ku Niemu się kierowało12.

KONSTYTUCJA PASTORALNA „O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM”
(GAUDIUM ET SPES)

Uroczyście zatwierdzona i ogłoszona przez papieża Pawła VI na zakoń
czenie II Soboru Watykańskiego w dniu 7 grudnia 1965.

40. W ten sposób Kościół wierzy, że przez poszczególnych swych 
członków i przez swą całą wspólnotę może wydatnie przyczynić się do

19 Por. II Sobór Wat., Dekret O formacji kapłanów, AAS 58, 1966, s. 713.
20 Por. Jan XXIII, Encyklika Princeps Pastorum, 28 listopada 1959: AAS 51, 1959, 

s. 843—844.
21 Por. II Sobór Wat., Dekret O ekumenizmie nr 4: AAS 57, 1965, s. 94—96.
1 Por. II Sobór Wat., Dekret O ekumenizmie, nr 12, AAS 57, 1965, s. 99.
12 Por. II Sobór Wat., Konstytucja dogmatyczna o Kościele nr 46: AAS 57, 1965, s. 52
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bardziej ludzkiego ukształtowania rodziny ludzkiej i jej historii. Koś
ciół katolicki także chętnie docenia to, co dla wypełnienia tego zadania 
wniosły i wnoszą zbiorowym trudem inne Kościoły chrześcijańskie lub 
wspólnoty kościelne. Jednocześnie wyraża swe niezachwiane przekona
nie, że świat, tak poprzez jednostki, jak przez społeczność ludzką, może 
przez swą pomoc materialną oraz działalność okazać wielką i różnoro
dną pomoc w przygotowaniu drogi dla Ewangelii.

90. (Udział chrześcijan w instytucjach międzynarodowych). Nie
wątpliwie wydatną formę działalności międzynarodowej chrześcijan 
stanowi wspólny wysiłek, który, czy to pojedynczo, czy stowarzyszeni 
wkładają w ramach instytucji założonych lub zakładanych dla popiera
nia współpracy międzynarodowej (...) Należy wreszcie życzyć sobie, by 
katolicy dla właściwego wypełnienia swego zadania we wspólnocie 
międzynarodowej starali się czynnie i pozytywnie współpracować czy 
to z braćmi odłączonymi, którzy razem z nimi wyznają miłość ewange
liczną, czy to z wszystkimi ludźmi, pragnącymi prawdziwego pokoju.

92. Myśl zaś nasza obejmuje jednocześnie braci nie żyjących jesz
cze z nami w pełnej łączności oraz ich wspólnoty, z którymi jednakże 
jesteśmy złączeni przez wyznawanie Ojca i Syna i Ducha Świętego oraz 
węzłem miłości, pamiętajmy przy tym oczywiście, że jedności chrześci
jan oczekują i pragną dzisiaj także liczni nie wierzący w Chrystusa. Im 
bardziej bowiem jedność ta, dzięki potężnej mocy Ducha Świętego, bę
dzie rozwijała się w prawdzie i miłości, tym bardziej będzie dla całego 
świata zapowiedzią jedności i pokoju. Dlatego, zjednoczywszy siły i w 
formach coraz bardziej odpowiednich do skutecznego osiągnięcia dzi
siaj tego wspaniałego celu, starajmy się, coraz pełniej ukształtowani 
według Ewangelii, współpracować po bratersku w służeniu rodzinie lu
dzkiej, która w Jezusie Chrystusie powołana jest do rodziny synów Bo
żych.

KONSTYTUCJA DOGMATYCZNA „O OBJAWIENIU BOŻYM” (DEI VERBUM)

Uroczyście ogłoszona i zatwierdzona przez papieża Pawła VI podczas 
IV Sesji Soboru Watykańskiego II w dniu 18 listopada 1965 r. 22

2 2 . Wierni Chrystusowi winni mieć szeroki dostęp do Pisma św. 
(...) A ponieważ słowo Boże powinno być po wszystkie czasy wszystkim 
dostępne, Kościół stara się o to z macierzyńską troskliwością, by opra
cowano odpowiednie i ścisłe przekłady na różne języki, zwłaszcza z 
oryginalnych tekstów ksiąg świętych. Gdy one przy danej sposobności i 
za zezwoleniem władzy Kościoła sporządzane są wspólnym wysiłkiem z 
braćmi odłączonymi, będą mogły być używane przez wszystkich chrze
ścijan.
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NOWY KODEKS PRAWA KANONICZNEGO O INNYCH 
KOŚCIOŁACH I WSPÓLNOTACH CHRZEŚCIJAŃSKICH

Dnia 25 stycznia 1983 r. papież Jan Paweł II promulgował nowy Kodeks Prawa Kanoni
cznego, który wszedł w życie w pierwszą niedzielę Adwentu tegoż roku. Poniżej przyta
czamy te kanony i paragrafy KPK, które dotyczą stosunku Kościoła Rzymskokatolickiego 
do innych Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Korzystamy z przekładu, który został 
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu (Kodeks Prawa Kanonicznego, Pallottinum, 
Poznań 1984)

(Redakcja)

Kanon 204 (wierni) — paragraf 2: Ten Kościół, ukonstytuowany i upo
rządkowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolic
kim, kierowanym przez następcę Piotra i biskupów we wspólnocie z 
nim.

Kan. 256 (kształcenie duchowieństwa) — par. 1: Należy pilnie pouczać 
alumnów w tym, co w szczególny sposób jest związane ze świętym po
sługiwaniem, zwłaszcza w umiejętności katechizowania i głoszenia ho
milii, w kulcie Bożym, szczególnie zaś w sprawowaniu sakramentów, 
kontaktach z ludźmi, również z niekatolikami lub z niewierzącymi, w 
kierowaniu parafią a także w wypełnianiu pozostałych zadań.
Par. 2: Alumnów należy zapoznawać z potrzebami całego Kościoła, tak 
by troszczyli się o popieranie powołań, o sprawy misyjne, ekumeniczne 
oraz inne bardziej palące, w tym także społeczne.

Kan. 364 (legaci biskupa rzymskiego) — Tak więc w odniesieniu do po
wierzonego mu okręgu, do papieskiego legata należy: (...) 6° podejmo
wanie wraz z biskupami odpowiednich kontaktów między Kościołem 
katolickim a innymi Kościołami lub wspólnotami kościelnymi, a nawet 
i religiami niechrześcijańskimi.

Kan. 383 (biskupi diecezjalni) — par. 3: Do braci nie będących w pełnej 
wspólnocie z Kościołem katolickim niech się odnosi życzliwie i z miło
ścią, popierając także ekumenizm, zgodny z myślą Kościoła.

Kan. 463 (synod diecezjalny) — par. 3: Jeśli biskup diecezjalny uzna to za 
wskazane, może zaprosić na synod diecezjalny w charakterze obserwato
rów niektórych pełniących funkcję lub członków Kościołów czy wspólnot 
kościelnych, które nie są w pełnej wspólnocie z Kościołem katolickim.

Kan. 755 (nauczycielskie zadanie Kościoła) — par. 1: Do całego Kole
gium Biskupiego i Stolicy Apostolskiej należy przede wszystkim popie
ranie ruchu ekumenicznego i kierowanie nim wśród katolików. Jego ce
lem jest przywrócenie jedności wśród wszystkich chrześcijan, do czego 
zobowiązany jest Kościół wolą Chrystusa. Par. 2: Również biskupi oraz, 
zgodnie z prawem, Konferencje Episkopatu, mają popierać tę jedność i 
stosownie do różnych potrzeb i pożytku wydawać praktyczne normy, 
przy uwzględnieniu przepisów wydanych w tej sprawie przez najwyż
szą władzę kościelną.
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Kan. 825 (środki społecznego przekazu, w szczególności książki) — par. 2: 
Tłumaczenia Pisma Świętego, zaopatrzone w odpowiednie wyjaśnienia, 
katolicy mogą za zezwoleniem Konferencji Episkopatu przygotowywać 
i wydawać wspólnie z braćmi odłączonymi.

Kan. 844 (uświęcające zadanie Kościoła) — par. 2: Ilekroć domaga się 
tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie za
chodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, 
dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafa
rza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszcze
nia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są waż
ne wymienione sakramenty. Par. 3: Szafarze katoliccy godziwie udzie
lają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych człon
kom Kościołów wschodnich nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem 
katolickim, gdy sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani. Od
nosi się to także do członków innych Kościołów, które według oceny 
Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, są w takiej samej sytuacji, 
co i wspomniane Kościoły wschodnie. Par. 4: Jeśli istnieje niebezpie
czeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność, uznana 
przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu, szafarze ka
toliccy mogą godziwie udzielać wymienionych sakramentów także po
zostałym chrześcijanom, nie mającym pełnej wspólnoty z Kościołem 
katolickim, którzy nie mogą się udać do szafarza swojej wspólnoty i 
sami o nie proszą, jeśli odnośnie do tych sakramentów wyrażają wiarę 
katolicką i do ich przyjęcia są odpowiednio przygotowani.

Kan. 869 (przyjmujący chrzest) — par. 2: Ochrzczeni we wspólnocie ko
ścielnej niekatolickiej nie powinni być chrzczeni warunkowo, chyba że 
po zbadaniu materii i formy zastosowanych przy udzielaniu tego 
chrztu, jak również intencji ochrzczonego jako dorosłego, oraz szafarza 
chrztu, pozostaje uzasadniona wątpliwość co do ważności chrztu.

Kan. 874 (chrzestni) — par. 1: Do przyjęcia zadania chrzestnego może 
być dopuszczony ten, kto: (...) 3° jest katolikiem, bierzmowanym i przy
jął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne 
z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić...
Par. 2: Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, 
może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie 
jako świadek chrztu.

Kan. 908 (szafarz Najświętszej Eucharystii) — Katolickim kapłanom 
jest zabronione koncelebrowanie Eucharystii z kapłanami lub szafarza
mi kościołów lub wspólnot kościelnych nie mających pełnej wspólnoty 
z Kościołem katolickim.

Kan. 933 (czas i miejsce sprawowania Eucharystii) — Dla słusznej 
przyczyny i za wyraźną zgodą ordynariusza miejsca wolno kapłanowi 
sprawować Eucharystię w świątyni jakiegoś Kościoła lub wspólnoty 
kościelnej nie mającej pełnej jedności z Kościołem katolickim, z wyklu
czeniem zgorszenia.

Kan. 1118 (forma zawarcia małżeństwa) — par. 1: Małżeństwo pomię
dzy katolikami lub między stroną katolicką i niekatolicką ochrzczoną,
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winno być zawierane w kościele parafialnym; w innym kościele lub ka
plicy może być zawierane za zezwoleniem ordynariusza miejsca lub 
proboszcza.

Kan. 1124 (małżeństwa mieszane) — Małżeństwo między dwiema oso
bami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele ka
tolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od 
niego się nie odłączyła, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty ko
ścielnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim, jest zabro
nione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy.

Kan. 1125 — Tego rodzaju zezwolenia może udzielić ordynariusz miej
sca, jeśli istnieje słuszna i rozumna przyczyna, nie może go jednak 
udzielić bez spełnienia następujących warunków:

1° strona katolicka winna oświadczyć, że jest gotowa odsunąć od 
siebie niebezpieczeństwo utraty wiary, jak również złożyć szczere przy
rzeczenie, że uczyni wszystko, co w jej mocy, aby wszystkie dzieci zo
stały ochrzczone i wychowane w Kościele katolickim;

2° druga strona winna być powiadomiona w odpowiednim czasie o 
składanych przyrzeczeniach strony katolickiej, tak aby rzeczywiście 
była świadoma treści przyrzeczenia i obowiązku strony katolickiej;

3° Obydwie strony powinny być pouczone o celach oraz istotnych 
przymiotach małżeństwa, których nie może wykluczać żadna ze stron.

Kan. 1126 — Konferencja Episkopatu powinna zarówno określić spo
sób składania tych oświadczeń i przyrzeczeń, które są zawsze wymaga
ne, jak i ustalić, w jaki sposób ma to być stwierdzone w zakresie zew
nętrznym oraz jak ma być o tym powiadomiona strona niekatolicka.

Kan. 1127 —par. 1: Co do formy małżeństwa mieszanego należy zacho
wać przepisy kan. 1108. Jeśli jednak małżeństwo zawiera strona katoli
cka ze stroną niekatolicką obrządku wschodniego, kanoniczna forma 
zawarcia wymagana jest tylko do godziwości; do ważności zaś koniecz
ny jest udział świętego szafarza, z zachowaniem innych wymogów prawa. 
Par. 2: Jeśli poważne trudności nie pozwalają zachować formy kanoni
cznej, ordynariusz miejsca strony katolickiej ma prawo dyspensować 
od niej w poszczególnych przypadkach, po poradzeniu się jednak ordy
nariusza miejsca zawarcia małżeństwa, z zachowaniem — i to do waż
ności — jakiejś publicznej formy zawarcia. Do Konferencji Episkopatu 
należy określić normy, według których byłaby udzielana dyspensa w je
dnolity sposób.
Par. 3: Zabrania się przed lub po kanonicznym zawarciu małżeństwa 
zgodnie z przepisem par. 1, stosować inne religijne zawarcie tegoż mał
żeństwa w celu wyrażenia lub odnowienia zgody małżeńskiej. Zabro
niony jest również taki obrzęd religijny zawarcia małżeństwa, w któ
rym asystujący katolicki i szafarz niekatolicki, stosując równocześnie 
własny obrzęd, pytają o wyrażenie zgody stron.

Kan. 1128 — Ordynariusze miejsca oraz inni duszpasterze winni trosz
czyć się o to, ażeby katolickiemu małżonkowi i dzieciom zrodzonym z 
małżeństwa mieszanego nie zabrakło pomocy duchowej do wypełniania 
ich obowiązków. Mają też wspierać małżonków w utrwalaniu jedności 
życia małżeńskiego i rodzinnego.
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Kan. 1129 — Przepisy kanonów 1127 i 1128 winny być stosowane także 
przy zawieraniu małżeństw, gdy zachodzi przeszkoda różności religii, o 
której mowa w kan. 1086, par. 1.

Kan. 1170 (sakramentalia) — Błogosławieństw, które powinny być 
udzielane przede wszystkim katolikom, można udzielać także katechu
menom, a nawet, jeśli nie ma zakazu Kościoła, również niekatolikom.

Kan. 1183 (osoby, którym należy udzielić lub odmówić pogrzebu koś
cielnego) — par. 3: Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła 
lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb 
kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie 
ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę.

Kan. 1366 (przestępstwa przeciw religii i jedności Kościoła) — Rodzice 
lub ich zastępcy, którzy oddają dzieci do chrztu lub na wychowanie w 
religii niekatolickiej, powinni być ukarani cenzurą lub inną sprawiedli
wą karą.

Kan. 1483 (pełnomocnicy procesowi i adwokaci) — Pełnomocnik i ad
wokat winni być pełnoletni i nienaruszonej sławy. Adwokat ma być po
nadto katolikiem, chyba że biskup diecezjalny zezwoli inaczej, dokto
rem prawa kanonicznego lub skądinąd prawdziwie biegłym i zatwier
dzonym przez tegoż biskupa.

D E K L A R A C J A
O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO RELIGII 

NIECHRZEŚCIJAŃSKICH
(de Ecclesiae habitudine ad Religiones non-Christianas)

Paweł Biskup
sługa sług Bożych wraz z ojcami Świętego Soboru 

na wieczną rzeczy pamiątkę

1. W naszej epoce, w której ludzkość coraz bardziej się jednoczy i 
zwiększają się wzajemne zależności między różnymi narodami, Kościół 
szczególnie pilnie rozważa, w jakim pozostaje on stosunku do religii 
niechrześcijańskich. W swym zadaniu wspierania jedności i miłości 
wśród ludzi, a również wśród narodów, główną uwagę poświęca temu



66 DEKLARACJA O STOSUNKU KOŚCIOŁA DO RELIGII NIECHRZEŚCIJAŃSKICH

co jest ludziom wspólne, i prowadzi ich do dzielenia wspólnego losu.
Jedną bowiem społeczność stanowią wszystkie narody, jeden mają 

początek, ponieważ Bóg uczynił to, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje 
cały obszar ziemi1, jeden także mają cel ostateczny. Boga, którego 
Opatrzność oraz świadectwo dobroci i zbawienne zamysły rozciągają 
się na wszystkich1 2, dopóki wybrani nie zostaną zjednoczeni w Mieście 
Świętym, które oświeci chwała Boga, gdzie narody chodzić będą w Jego 
światłości3.

Ludzie oczekują od różnych religii odpowiedzi na głębokie tajem
nice ludzkiej egzystencji, które, jak niegdyś, tak i teraz do głębi poru
szają ludzkie serca: czym jest człowiek, jaki jest sens i cel naszego ży
cia, co jest dobrem, a co grzechem, jakie jest źródło i jaki jest cel cier
pienia, na jakiej drodze można osiągnąć prawdziwą szczęśliwość, czym 
jest śmierć, sąd i wymiar sprawiedliwości po śmierci, czym wreszcie 
jest owa ostateczna i niewysłowiona tajemnica, która ogarnia naszą eg
zystencję, z której bierzemy początek i ku której dążymy.

2. Od pradawnych czasów aż do naszej epoki znajdujemy u róż
nych narodów jakieś rozpoznanie owej tajemniczej mocy, która obecna 
jest w biegu spraw świata i wydarzeniach ludzkiego życia; nieraz nawet 
uznanie Najwyższego Bóstwa lub też Ojca. Rozpoznanie to i uznanie 
przenika życie owych narodów głębokim zmysłem religijnym. Religie 
zaś, związane z rozwojem kultury, starają się odpowiedzieć na te same 
pytania przy pomocy coraz subtelniejszych pojęć i bardziej wykształco
nego języka. Tak więc w hinduizmie ludzie badają i wyrażają boską ta
jemnicę poprzez niezmierną obfitość mitów i wnikliwe koncepcje filo
zoficzne i szukają wyzwolenia z udręk naszej egzystencji albo w róż
nych formach życia ascetycznego, albo w głębszej medytacji, albo w mi
łującej i ufnej ucieczce do Boga. Buddyzm, w różnych swych formach, 
uznaje zasadniczą niewystarczalność tego zmiennego świata i naucza 
sposobów, którymi ludzie w duchu pobożności i ufności mogliby albo 
osiągnąć stan doskonałego wyzwolenia, albo dojść czy to o własnych 
siłach, czy z wyższą pomocą do najwyższego oświecenia. Podobnie też 
inne religie, istniejące na całym świecie, różnymi sposobami starają 
się wyjść naprzeciw niepokojowi ludzkiego serca, wskazując drogi, a 
mianowicie doktryny oraz nakazy praktyczne, jak również sakralne 
obrzędy.

Kościół katolicki nie odrzuca niczego z tego, co w religiach owych 
prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych 
sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż 
w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i gło
szonych, nierzadko jednak mają w sobie promień owej Prawdy, która 
oświeca wszystkich ludzi. Głosi zaś i obowiązany jest głosić bez przer
wy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem (Jan 14, 6), w którym 
ludzie znajdują pełnię życia religijnego i w którym Bóg wszystko z sobą 
pojednał4.

Przeto wzywa synów swoich, aby z roztropnością i miłością przez 
rozmowy i współpracę z wyznawcami innych religii, dając świadectwo 
wiary i życia chrześcijańskiego, uznawali, przechowywali i wspierali

1 Por. Dz. 17, 26.
2 Por. Mdr. 8,1; Dz. 14,17; Rz. 2, 6—7; Tym. 2, 4.
3 Por. Ap. 21, 23 ins.
4 Por. 2 Kor. 5,18—19.
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owe dobra duchowe i moralne, a także wartości społeczno-kulturalne, 
które u tamtych się znajdują.

3. Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddają
cych cześć Jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i 
wszechmocnemu Stwórcy nieba i ziemi,5 który przemówił do ludzi; 
Jego nawet zakrytym postanowieniom całym sercem usiłują się podpo
rządkować, tak jak podporządkował się Bogu Abraham, do którego 
wiara islamu chętnie nawiązuje. Jezusowi, którego nie uznają wpraw
dzie za Boga, oddają cześć jako prorokowi i czczą dziewiczą Jego Matkę 
Maryję, nieraz pobożnie Ją nawet wzywają. Ponadto oczekują dnia 
sądu, w którym Bóg będzie wymierzał sprawiedliwość wszystkim lu
dziom wskrzeszonym z martwych. Z tego powodu cenią życie moralne i 
oddają Bogu cześć głównie przez modlitwę, jałmużnę i post.

Ponieważ zaś w ciągu wieków wiele powstawało sporów i wrogości 
między chrześcijanami i mahometanami, święty Sobór wzywa wszyst
kich, aby wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zro
zumieniem wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i roz
wijali sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność.

4. Zgłębiając tajemnice Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o 
więzi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemie
niem Abrahama.

Kościół bowiem Chrystusowy uznaje, iż początki jego wiary i wy
brania znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriar
chów, Mojżesza i Proroków. Wyznaje, że w powołaniu Abrahama za
warte jest również powołanie wszystkich wyznawców Chrystusa, sy
nów owego patriarchy według wiapr6, i że wyjście ludu wybranego z 
ziemi niewoli jest mistyczną zapowiedzią i znakiem zbawienia Kościo
ła. Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owe
go ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim po
stanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał Objawienie Starego Te
stamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione zo
stały gałązki dziczki oliwnej Narodów7. Wierzy bowiem Kościół, że 
Chrystus, Pokój Nasz, przez Krzyż pojednał Żydów i Narody i w sobie 
uczynił je jednością8.

Zawsze też ma Kościół przed oczyma słowa Apostoła Pawła odno
szące się do jego ziomków, do których należy przybrane synostwo i 
chwała, przymierze i zakon, służba boża i obietnice; ich przodkami są 
ci, z których pochodzi Chrystus wedle ciała (Rz 9, 4—5), Syn Dziewicy 
Maryi. Pamięta także, iż z narodu żydowskiego pochodzili Apostołowie, 
będący fundamentami i kolumnami Kościoła, oraz bardzo wielu spo
śród owych pierwszych uczniów, którzy ogłosili światu Ewangelię 
Chrystusową.

Według świadectwa Pisma św. Jerozolima nie poznała czasu na
wiedzenia swego9 i Żydzi w wielkiej części nie przyjęli Ewangelii, a na
wet niemało spośród nich przeciwstawiło się jej rozpowszechnieniu10 . 
Niemniej, jak powiada Apostoł, Żydzi nadal ze względu na swych

5 Por. św. Grzegorz VII, List XXI Ad Anzir (Nacir), króla Mauretanii — Patr. Last.. 
148, kol. 450 i ns.

6 Por. Gal. 3, 7.
7 Por. Rz. 11, 17—24.
8 Por. Ef. 2, 14—16.
9 Por. Ek. 19, 14.

10 Por. Rz. 11, 28.
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przodków są bardzo drodzy Bogu, który nigdy nie żałuje darów i powo
łania n . Razem z Prorokami i z tymże Apostołem Kościół oczekuje zna
nego tylko Bogu dnia, w którym wszystkie ludy będą wzywały Pana je
dnym głosem i służyły Mu ramieniem jednym (So 3, 9)11 12.

Skoro więc tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześci
janom i Żydom, święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić wzajemne 
ich poznanie i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez 
studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy.

A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały 
się śmierci Chrystusa13, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, 
nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas 
żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. Chociaż Kościół jest nowym Ludem 
Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako 
przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma św. Niechże więc 
troszczą się wszyscy o to, aby w katechezie i w głoszeniu słowa Bożego 
nie nauczali niczego, co nie zgadzałoby się z prawdą ewangeliczną i z 
duchem Chrystusowym.

Poza tym Kościół, który potępia wszelkie prześladowania przeciw 
jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami dzie
dzictwo, nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miło
ści ewangelicznej opłakuje akty nienawiści, prześladowania, przejawy 
antysemityzmu, które w jakimkolwiek czasie i przez jakichkolwiek lu
dzi kierowane były przeciw Żydom.

Chrystus przy tym, jak to Kościół zawsze utrzymywał i utrzymu
je, mękę swoją i śmierć podjął dobrowolnie, pod wpływem bezmier
nej miłości, za grzechy wszystkich ludzi, aby wszyscy dostąpili zba
wienia. Jest więc zadaniem Kościoła nauczającego głosić krzyż Chry
stusowy jako znak zwróconej ku wszystkim miłości Boga i źródło 
wszelkiej łaski.

5. Nie możemy zwracać się do Boga jako do Ojca wszystkich, jeśli 
nie zgadzamy się traktować po bratersku kogoś z ludzi na obraz Boży 
stworzonych. Postawa człowieka wobec Boga Ojca i postawa człowieka 
wobec ludzi, braci, są do tego stopnia z sobą związane, że Pismo powia
da: Kto nie miłuje, nie zna Boga (1 J 4, 8).

Stąd upada podstawa wszelkiej teorii czy praktyki, które między 
człowiekiem a człowiekiem, między narodem a narodem wprowadzają 
różnicę co do godności ludzkiej i wynikających z niej praw.

Toteż Kościół potępia jako obcą duchowi Chrystusowemu wszelką 
dyskryminację czy prześladowanie stosowane ze względu na rasę czy 
kolor skóry, na pochodzenie społeczne czy religię. Dlatego też Święty 
Sobór, idąc śladami świętych Apostołów Piotra i Pawła, żarliwie zakli
na chrześcijan, aby dobrze postępując wśród narodów (1 P 2, 12), jeśli 
to tylko możliwe i o ile to od nich zależy, zachowywali pokój ze wszyst
kimi ludźmi14 1, tak by prawdziwie byli synami Ojca, który jest w Nie
bie 1 °.

To wszystko, co wyrażone zostało w tej Deklaracji, w całości i w 
szczegółach zyskało uznanie Ojców świętego Soboru. A My, na mocy

11 For. Rz. 11, 28—29, por. Konst. Dogm. Lumen (lentium
'j Por Iz. 66. 23; Ps. 64, 4: Rz. 11—32.
u Por. Jan 19, 6.
' Por Rz. 12, 18.

1S Por. Mt. 5, 45.

AAS 57, 1965, s. 20.



D O K U M E N T  S E K R E T A R IA T U  D L A  N IE C H R Z E Ś C IJ A N  POŚW . Z A G A D N . D IA L O G U  I M IS J I 69

udzielonej Nam przez Chrystusa władzy apostolskiej, wraz z Czcigod
nymi Ojcami, w Duchu Świętym to zatwierdzamy oraz nakazujemy te 
postanowienia soborowe ogłosić na chwałę Bożą.

W Rzymie, u Świętego Piotra, dnia 28 października 1965 
Ja, Paweł Biskup Kościoła Katolickiego

(następują podpisy Ojców)

DOKUMENT SEKRETARIATU DLA NIECHRZEŚCIJAN 
POŚWIĘCONY ZAGADNIENIOM DIALOGU I MISJI

POSTAWA KOŚCIOŁA WOBEC WYZNAWCÓW INNYCH RELIGII

Kościół, nie rezygnując ze swego zaangażowania misyjnego, zacho
wując szacunek dla sumienia i wolności każdego człowieka, wychodzi 
naprzeciw wyznawcom innych religii, ażeby wraz z nimi budować Kró
lestwo Boże i powszechny pokój. Mówi o tym zamieszczony poniżej do
kument, przypominając, że taka postawa obowiązuje każdego chrześci
janina.

Dokument powstał w wyniku prac prowadzonych od roku 1979. 
Pierwszy, roboczy tekst był poddawany czterokrotnej rewizji. Czwarta 
wersja została rozesłana do biskupów, teologów i zakonów; na podsta
wie wniesionych uwag opracowano wersję ostateczną, którą Sekreta
riat zaakceptował podczas posiedzenia plenarnego, odbywającego się w 
dniach 27 lutego i 3 marca 1984 r., a następnie przedstawił Ojcu Świę
temu.

Obecnie, rozesłany do wszystkich biskupów, ma służyć jako mate
riał do duszpasterskiej refleksji. Przede wszystkim jednak jego celem 
jest ukazanie wyznawcom innych religii, jaką postawę Kościół katolic
ki wobec nich zajmuje.

Podstawą zawartego w dokumencie wykładu jest nauka Soboru 
Watykańskiego II. Zajmuje się on problemem misji Kościoła, dialogu, 
poszanowania wolności osoby. Ostatnia część poświęcona jest relacji 
zachodzącej pomiędzy misją i dialogem.

Wstęp

1. Sobór Watykański II wyznaczył nowy etap w relacjach pomię
dzy Kościołem a wyznawcami innych religii. Odwołują się do nich wy
raźnie liczne dokumenty soborowe, a zwłaszcza deklaracja Nostra aeta-
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te, poświęcona w całości stosunkowi Kościoła katolickiego do religii 
niechrześcijańskich.

2. Gwałtowne zmiany zachodzące w świecie oraz głębsze poznanie 
tajemnicy Kościoła, powszechnego sakramentu zbawienia (Lumen gen
tium, 48) \  przyczyniły się do przyjęcia takiej postawy wobec religii 
niechrześcijańskich. Poprzez otwarcie, jakiego dokonał Sobór Wytykań- 
ski II, Kościół i wszyscy chrześcijanie mogli osiągnąć jeszcze pełniejszą 
świadomość tajemnicy Chrystusa (Redemptor hominis, l l ) 1 2.

3. Ta nowa postawa przybrała nazwę dialogu. Owo określenie, bę
dące normą i ideałem, zostało w Kościele dowartościowane przez Pawła 
VI i jego encyklikę Ecclesiam suam (6 sierpnia 1964). Odtąd zaczęło się 
ono często pojawiać podczas Soboru i w języku kościelnym. Oznacza 
ono nie tylko rozmowę, ale także całokształt pozytywnych i konstruk
tywnych stosunków międzywyznaniowych z osobami i wspólnotami in
nych religii, mających na celu wzajemne poznanie i obopólne ubogace
nie.

4. Instytucjonalnym znakiem owej woli rozmowy i spotkania stał 
się utworzony przez Pawła VI w klimacie Soboru Watykańskiego II, w 
dniu Zesłania Ducha Świętego 1964 roku, Sekretariat dla Niechrześci
jan wyłoniony z Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Konstytucja 
„Regimini Ecclesiae” tak określiła zadania Sekretariatu: Winien on po
szukiwać metod i dróg nawiązania stosownego dialogu z niechrześcija
nami. Pracuje on zatem nad tym, aby niechrześcijanie byli poznawani i 
słusznie szanowani przez chrześcijan i by niechrześcijanie ze swej stro
ny mogli w odpowiedni sposób poznać i darzyć szacunkiem chrześcijań
ską doktrynę i chrześcijańskie życie (AAS3 59, 1967, s. 919—920).

5. W dwadzieścia lat po ogłoszeniu „Ecclesiam suam” i założeniu 
Sekretariatu odbyło się zgromadzenie plenarne, na którym Sekretariat 
dokonał oceny doświadczeń na polu dialogu, jakie miały miejsce w ca
łym Kościele oraz zastanawiał się nad postawami Kościoła wobec wie
rzących innych wyznań, przede wszystkim zaś nad relacją pomiędzy 
dialogiem i posłannictwem.

6. Znajdująca w tym dokumencie wyraz wizja teologiczna wynika 
z inspiracji Soboru Watykańskiego II i z posoborowego nauczania Ko
ścioła. Nadal jednak istnieje potrzeba, a nawet konieczność dalszego 
pogłębiania tego tematu przez teologów. Niniejsze refleksje, powstałe z 
doświadczeń i nim wzbogacone, posiadają przede wszystkim charakter 
duszpasterski; mają one ułatwić ewangeliczną postawę wobec innych 
wierzących, z którymi chrześcijanie żyją razem w miastach, w miej
scach pracy i w rodzinach.

7. Dokument niniejszy ma dopomóc wspólnotom chrześcijańskim, 
a szczególnie osobom za nie odpowiedzialnym w życiu wedle wskazań 
Soboru, przynosząc elementy przydatne w rozwiązywaniu trudności 
mogących wyniknąć z tego, że ich misja obejmuje zarówno obowiązki 
ewangelizacji, jak i dialog. Pozwoli on także wyznawcom innych religii 
lepiej zrozumieć to, jak widzi ich Kościół i jak chce się do nich odnosić.

8. Wiele Kościołów chrześcijańskich ma za sobą podobne doświad
czenia z dziedziny stosunków z innymi wierzącymi. Światowa Rada 
Kościołów powołała Grupę Roboczą do spraw Dialogu z Przedstawicie

1 Lumen gentium = Konstytucja dogmatyczna „O Kościele” Soboru Watykańskie
go II. (Red.)

2 Redemptor hominis = encyklika papieża Jana Pawła II z 1979 r. (Red.)
3 AAS = Acta Apostolicae Sedis (urzędowy organ Stolicy Apostolskiej). (Red.)
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lami Religii i Ideologii, która działa w ramach Zespołu Programowego 
„Wiara i Świadectwo”. Sekretariat dla Niechrześcijan utrzymuje z tą 
grupą stałe i braterskie stosunki w zakresie konsultacji i współpracy.

I. Posłannictwo

9 Bóg jest miłością (1 J 4, 8, 16). Jego zbawcza miłość została obja
wiona i przekazana ludziom w Chrystusie; jest ona obecna i działa w 
świecie przez Ducha Świętego. Kościół winien być żywym znakiem tej 
miłości, sprawiając, że stanie się ona normą życia dla wszystkich ludzi. 
Jego posłannictwo jest z woli Chrystusa posłannictwem miłości, gdyż w 
miłości odnajduje on źródło, cel i sposób swego działania (por. Ad gen
tes4 *, 2, 5, 12; Evangelii nuntiandi®, 26). Dlatego każdy aspekt i każda 
działalność Kościoła winny być przepełnione miłością właśnie w duchu 
wierności Chrystusowi, który mu to posłannictwo zlecił, nieustannie je 
ożywia i czyni na przestrzeni dziejów możliwym.

10. Kościół — jak podkreślił Sobór — jest ludem mesjanicznym, 
widzialnym zgromadzeniem, wspólnotą duchową, ludem pielgrzymują
cym wraz z całą ludzkością, z którą dzieli on swoje doświadczenia. Wi
nien być zaczynem i duszą społeczeństwa, aby odnowić je w Chrystusie 
i uczynić zeń rodzinę Bożą (por. Lumen gentium, 9; Gaudium et spes6, 
9, 40). Prawem jego stało się przykazanie nowe miłowania, jak Chrystus 
nas umiłował. Celem jego wreszcie — Królestwo Boże, zapoczątkowane 
na ziemi przez samego Boga (Lumen gentium, 9). Kościół pielgrzymują
cy jest misyjny ze swej natury (Ad gentes, 2; por. 6, 35—36). Postawa 
misyjna stanowi w przypadku każdego chrześcijanina po prostu wyraz 
przeżywanej przez niego wiary.

11. Posłannictwo więc Kościoła tłumaczy się jako działalność, 
przez którą Kościół posłuszny rozkazowi Chrystusa, poruszony łaską i 
miłością Ducha Świętego, staje się w pełni obecny dla wszystkich ludzi 
czy narodów (Ad gentes, 5).

Jest to jedyne w swoim rodzaju zadanie; wypełnia je się jednak na 
wiele różnych sposobów, w zależności od warunków, w jakich rozwija
ne jest posłannictwo. Warunki te zależą bądź to od Kościoła, bądź też 
od ludów, od grup społecznych lub pojedynczych ludzi, do których kie
ruje się posłannictwo.(...) Do każdorazowych warunków lub stanu win
no się stosować właściwe czynności, czyli odpowiednie środki. (...) Wła
ściwym celem tej działalności misyjnej jest przepowiadanie Ewangelii i 
zakładanie Kościoła wśród ludów i grup, gdzie Kościół nie zapuścił je
szcze korzeni (Ad gentes, 6). Inne dokumenty Soboru podkreślają fakt, 
iż posłannictwo Kościoła obejmuje także pracę nad szerzeniem Królest
wa i jego wartości wśród wszystkich ludzi (por. Lumen gentium, 5, 9, 
35; Gaudium et spes, 39, 40—45, 91, 92; Unitatis redintegratio7, 2; Digni

4 Ad gentes = Dekret „O działalności misyjnej Kościoła” Soboru Watykańskiego II. 
(Red.)

* Evangelii nuntiandi = Adhortacja papieża Pawła VI o ewangelizacji w świecie 
współczesnym z 1975 r. (Red.)

6 Gaudium et spes = Konstytucja duszpasterska „O Kościele w świecie współczes
nym” Soboru Watykańskiego II. (Red.)

7 Unitatis Redintegratio = Dekret „O ekumenizmie" Soboru Watykańskiego II. 
(Red.)
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tatis humanae8. 14; Apostolicam actuositatem9, 5).
12. Sobór Watykański II przedstawił ogólny zarys metod wypeł

niania posłannictwa i różnych jego aspektów. Dokonania i dokumenty 
posoborowego Magisterium Kościoła, takie jak Synod Biskupów na te
mat sprawiedliwości społecznej (1971), Synody poświęcone ewangeli
zacji (19^4) i katechezie (1977), liczne wystąpienia Pawła VI i Jana 
Pawła II oraz Konferencji Episkopatów Azji, Afryki i Ameryki Łacińs
kiej, przyczyniły się do rozwinięcia innych aspektów nauczania soboro
wego, wskazując między innymi, że istotne dla posłannictwa Kościoła, 
nierozerwalnie z nim związane (por. Redemptor hominis, 15), jest zaan
gażowanie na rzecz człowieka, sprawiedliwości społecznej, wolności i 
praw ludzkich oraz reforma niesprawiedliwych struktur społecznych.

13. Posłannictwo jawi się w świadomości Kościoła jako jednolita, 
choć złożona i pełna powiązań rzeczywistość. Można tu wymienić jego 
główne elementy. Już sama obecność oraz żywe świadectwo chrześcija
ńskiego życia tworzą posłannictwo (por. Evangelii nuntiandi, 21), na
wet jeśli musimy przyznać, że przechowujemy ten skarb w naczyniach 
glinianych (2 Kor 4, 7), a więc że rozbieżność pomiędzy egzystencjal
nym obrazem chrześcijanina a jego samookreśleniem się pozostaje 
wciąż nie do pokonania. Posłannictwo jest także konkretnym zaanga
żowaniem w służbie człowieka oraz działalnością na rzecz postępu spo
łecznego, walką z nędzą i ze strukturami, które do niej prowadzą.

Są nimi życie liturgiczne, modlitwa i kontemplacja, wymowne 
świadectwo żywotnego i wyzwalającego związku z żywym i prawdzi
wym Bogiem, który wzywa nas do swego Królestwa i swojej chwały 
(por. Dz 2, 42).

Jest nim dialog, w którym chrześcijanie spotykają się z wyznawca
mi innych tradycji religijnych, aby razem z nimi podążać ku prawdzie i 
współpracować dla wspólnego dobra. Jest nim przepowiadanie i kate
cheza, gdy głosi się dobrą nowinę Ewangelii, pogłębiając jej wpływ na 
życie i kulturę. Wszystko to zawiera się w posłannictwie.

14. Na każdym Kościele partykularnym spoczywa odpowiedzial
ność za Całość posłannictwa. Również każdy chrześcijanin, na mocy 
wiary i chrztu, jest wezwany do wypełniania całego niejako posłannic
twa. W zależności od wymogów sytuacji, od miejsca zajmowanego w 
Ludzie Bożym i od osobistego charyzmatu, chrześcijanin ma prawo 
skupić swe wysiłki na jednym z aspektów posłannictwa'.

15. Życie Jezusa zawiera wszystkie elementy posłannictwa. Na 
podstawie Ewangelii jawi się On w milczeniu, w działaniu, na modli
twie, w dialogu i w przepowiadaniu. Jego orędziu nieodłącznie towa
rzyszy działanie; głosi On Boga i Jego Królestwo nie tylko słowem, ale i 
czynem, poprzez dokonywane przez siebie dzieła. Przyjmuje sprzeciwy, 
niepowodzenie i śmierć; droga Jego zwycięstwa przebiega poprzez dar 
życia. Wszystko w Nim jest środkiem i drogą objawienia i zbawienia 
(por. Evangelii nuntiandi, 6—12); wszystko jest wyrazem Jego miłości 
(por. J 3, 16; 13, 1; 1 J 4, 17—19). W taki sam sposób winni postępować 
także chrześcijanie: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, 
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 35).

16. Również Nowy Testament przedstawia złożony i zróżnicowany * II.
11 Dignitatis humanae = Deklaracja „O wolności religijnej” Soboru Watykańskiego

II. (Red.)
Apostolicam actuositatem  = Dekret ..O apostolacie świeckich” Soboru Watykańs

kiego II. (Red.)
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obraz posłannictwa. Istnieje wielość posług i funkcji, wynikająca z roz
maitości charyzmatów (por. 1 Kor 12, 28—30; Ef 4, 11—12; Rz 12, 6—8). 
Sam święty Paweł mówi o szczególnym charakterze swego misyjnego 
powołania: Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił 
Ewangelię (1 Kor 1, 17). I dlatego u boku „apostołów”, „proroków” i 
„ewangelistów” widzimy ludzi wezwanych do dzieł wspólnotowych i 
pomocy cierpiącym; są tam uwzględnione obowiązki rodzin, mężów, 
żon i dzieci; obowiązki panów i sług. Na każdym spoczywa zadanie 
szczególnego świadectwa w społeczeństwie. Wskazówki, których Piotr 
udziela w swym pierwszym Liście chrześcijanom żyjącym w diasporze, 
zaskakują aktualnością. Jan Paweł II określił fragment tego Listu jako 
złotą zasadę w stosunkach chrześcijan z rodakami odmiennych wyz
nań: „Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze 
gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia 
tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowuj
cie czyste sumienie”, (1 P 3, 15—16) (Ankara, 29. 11. 1979).

17. Wśród wielu dostarczonych przez historię przykładów chrze
ścijańskiego posłannictwa, szczególne znaczenie mają normy ustalone 
przez świętego Franciszka w niezatwierdzonej Regule dla braci (1221), 
którzy z Bożego natchnienia zechcą pójść do Saracenów... Znalazłszy 
się pośród nich, mogą oni ustalić swe związki duchowe w dwojaki spo
sób. Pierwszy sposób: niech nie wszczynają kłótni ani sprzeczek, ale z 
miłości do Boga będą ulegli .wobec każdego ludzkiego stworzenia i 
przyznają się do tego, że są chrześcijanami. Drugi sposób: kiedy zoba
czą, że tak się Bogu podoba, niech głoszą Słowo Boże.

W naszym stuleciu powstało i sprawdziło się — przede wszystkim 
w świecie islamu — doświadczenie Karola de Foucauld, który wypełnił 
swoje posłannictwo w postawie pokornego i milczącego zjednoczenia z 
Bogiem, komunii z ubogimi i w duchu powszechnego braterstwa.

18. Posłannictwo zwraca się zawsze do człowieka z pełnym posza
nowaniem jego wolności. Dlatego Sobór Watykański II stwierdził, że 
choć istnieje pilna potrzeba głoszenia Chrystusa, światła żywota, z całą 
odwagą i z całym męstwem apostolskim, aż do wylania krwi (Dignitatis 
humanae, 14), jeśli jest to niezbędne, należy popierać i szanować w każ
dym interlokutorze jego prawdziwą wolność, nieograniczoną żadną 
formą przymusu, zwłaszcza w zakresie religii. Prawdy zaś trzeba szu
kać w sposób zgodny z godnością osoby ludzkiej i z jej naturą społecz
ną, to znaczy przez swobodne badanie, przy pomocy magisterium, czyli 
nauczania, przez wymianę myśli i dialog, przez co jedni drugim wykła
dają prawdę, jaką znaleźli albo sądzą, że znaleźli, aby zawzajem pomóc 
sobie w szukaniu prawdy; skoro zaś prawda została poznana, należy moc
no przy niej trwać osobistym przyświadczeniem (Dignitatis humanae, 3).

W rozpowszechnianiu zaś wiary religijnej i wprowadzaniu praktyk 
trzeba zawsze wystrzegać się wszelkiej działalności, która miałaby pos
mak przymusu albo nieuczciwego czy niedostatecznie usprawiedliwio
nego nakłaniania, zwłaszcza w stosunku do ludzi prostych czy ubogich. 
Taki sposób postępowania należy uznać za nadużycie własnego prawa i 
naruszenie prawa innych (Dignitatis humanae, 4).

19. Działalność misyjna we współczesnym świecie musi odznaczać 
się szacunkiem wobec każdej osoby (por. Ecclesiam suam, 77; AAS 
1964, ss. 642—643; Evangelii nuntiandi, 79—80; Redemptor hominis, 
12). Człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół w 
wypełnianiu swojego posłannictwa (Redemptor hominis, 14).
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Te wartości, których Kościół stale uczy się od Chrystusa, swego mi
strza, winny prowadzić chrześcijanina do miłości i szacunku wobec 
wszystkiego, co dobre w kulturze i w życiu religijnym drugiego czło
wieka. Chodzi o szacunek dla tego, co w każdym człowieku zdziałał ten 
Duch, któiy tchnie tam, gdzie chce (por. Redemptor hominis, 12; Evan- 
gelii nuntiandi, 79). Posłannictwo chrześcijańskie nigdy nie może zbo
czyć z drogi miłości i szacunku wobec innych; dlatego dla nas, chrześci
jan, dialog zajmuje w działalności misyjnej tak ważne miejsce.

n  Dialog

A. Podstawy

20. Dialog nie jest oportunistyczną taktyką danej chwili, ale opiera 
się na racjach, pogłębionych przez doświadczenie, refleksję, a także 
same trudności.

21. Otwartość Kościoła na dialog wynika z jego wierności człowie
kowi. Każdy człowiek i każda grupa ludzi pragnie i wymaga uznania i 
możliwości działania jako odpowiedzialny podmiot, tak jeśli chodzi o 
potrzebę przyjmowania, jak również i przede wszystkim w przypadku 
świadomości, że ma się coś do przekazania innym.

Jak podkreślają nauki humanistyczne, w dialogu pomiędzy osoba
mi człowiek doświadcza własnych ograniczeń, ale także możliwości ich 
przekroczenia; odkrywa, że nie posiada prawdy w sposób doskonały i 
całkowity, ale może ku niej z ufnością podążać wspólnie z innymi lu
dźmi. Wzajemne weryfikowanie się, wzajemne poprawianie błędów, 
braterska wymiana posiadanych darów sprzyjają stałemu wzrostowi 
dojrzałości, z której rodzi się wspólnota osób. W owym procesie kon
frontowania siebie mogą oczyszczać się i ubogacać doświadczenia i po
glądy religijne.

Ta dynamika stosunków pomiędzy ludźmi skłania nas, chrześcijan, 
do słuchania i rozumienia tego, co inni wierzący mogą nam przekazać, 
gdyż w ten sposób możemy czerpać korzyści z hojnych darów Boga.

Przemiany społeczno-kulturalne, którym nieodłącznie towarzyszą 
napięcia i trudności, zwiększenie się współzależności we wszystkich 
sektorach ludzkiego współżycia i postępu, a przede wszystkim potrzeba 
działania na rzecz pokoju sprawiają, że dialogowy charakter stosunków 
międzyludzkich staje się dzisiaj sprawą naglącą.

22. Jednakże Kościół czuje się zobowiązany do dialogu przede 
wszystkim ze względu na swoją wiarę. W tajemnicy trynitamej, dzięki 
objawieniu, dostrzegamy życie w komunii i we wzajemnej wymianie.

W Bogu kontemplujemy miłość uprzedzającą, która nie jest ograni
czona ani przestrzenią, ani czasem. Wszechświat i historia pełne są Jego 
darów. Jego miłość ogarnia każdą rzeczywistość, każde wydarzenie. Po
mimo gwałtownych czasem przejawów zła, w życiu każdego człowieka i 
każdego ludu obecna jest wywyższająca i wyzwalająca moc łaski.

Zadaniem Kościoła jest odkrywanie całego bogactwa, które Ojciec 
ukrył w stworzeniu i w historii, wydobywanie go na światło dzienne, 
troska o to, by ono dojrzewało — to zaś nie tylko po to, by sławić chwa
łę Boga w Jego liturgii, ale również po to, by zapewnić darom Ojca mo
żliwości dotarcia do wszystkich ludzi.

23. W Synu Bożym otrzymaliśmy Słowo i Mądrość, w których



DOKUMENT SEKRETARIATU DLA NIECHRZEŚCIJAN POŚW. ZAGADN. DIALOGU I MISJI 75

wszystko zostało zawarte i istniało jeszcze przed nastaniem czasów. 
Chrystus jest Słowem, które oświeca każdego człowieka, w Nim bo
wiem objawia się Tajemnica Boga a zarazem człowieka (por. Redem
ptor hominis, 8, 10, 11, 13).

On jest Odkupicielem, jest obecny ze swą łaską w każdym ludzkim 
spotkaniu, aby uwolnić nas od naszego egoizmu i sprawić, że będziemy 
się wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował. Jak pisze Jan Paweł II, 
człowiek — każdy bez wyjątku — został odkupiony przez Chrystusa, 
ponieważ z człowiekiem — każdym bez wyjątku — Chrystus jest w jakiś 
sposób zjednoczony, nawet gdyby człowiek nie zdawał sobie z tego 
sprawy: Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może 
człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był 
odpowiedzieć najwyższemu swemu powołaniu (Redemptor hominis, 14).

24. W Duchu Świętym wiara pozwala nam dostrzec ową siłę życia, 
ruchu i wiecznego odradzania się (Lumen gentium, 4), która działa w 
głębi sumienia i towarzyszy sercu w tajemnej drodze ku Prawdzie (por. 
Gaudium et spes, 22). Ten Duch przekracza w swym działaniu widzial
ny obręb Mistycznego Ciała... (Redemptor hominis, 6; por. Lumen gen
tium, 16; Gaudium et spes, 22; Ad gentes, 15); jest przewodnikiem i to
warzyszem na drodze Kościoła, który czuje się w obowiązku rozpozna
wać znaki Jego obecności, iść wszędzie, gdzie On prowadzi i służyć Mu 
swą pokorą i dyskretną współpracą.

25. Królestwo Boże jest ostatecznym celem wszystkich ludzi. Koś
ciół, który jest jego zalążkiem oraz zaczątkiem (por. Lumen gentium, 5, 
9), winien jako pierwszy podążać drogą ku Królestwu i prowadzić do 
niego całą ludzkość.

Zadanie to obejmuje zwycięską walkę ze złem i grzechem. Walkę tę 
trzeba zawsze rozpoczynać od samego siebie, w największej łączności z 
tajemnicą Krzyża. W ten sposób Kościół przygotowuje nadejście Króle
stwa aż do osiągnięcia doskonałego zjednoczenia wszystkich braci w 
Bogu.

Chrystus jest dla Kościoła i świata gwarancją, że czasy ostateczne 
już się rozpoczęły i ustalony został kres historii (por. Lumen gentium, 
48) i że właśnie dlatego Kościół jest uprawniony i zobowiązany do tego, 
by działać na rzecz stopniowego wypełnienia się wszystkiego w Chry
stusie.

26. Opierając się na tej wizji Ojcowie Soboru Watykańskiego II 
stwierdzili, iż w niechrześcijańskich tradycjach religijnych istnieją ele
menty dobre i prawdziwe (Optatam totius10, 16), cenne elementy religij
ne i ludzkie (Gaudium et spes, 92), nasiona kontemplacji (Ad gentes, 
18), elementy prawdy i łaski (Ad gentes, 9), zarodki Słowa (Ad gentes, 
11, 15), zawierają promień owej prawdy, która oświeca wszystkich lu
dzi (Nostra aetate, 2). Sobór wyraźnie wskazuje na fakt, iż wielkie tra
dycje religijne ludzkości skupiają w sobie owe wartości. Dlatego zasłu
gują one na uwagę i szacunek chrześcijan, a ich duchowe dziedzictwo w 
skuteczny sposób skłania do dialogu (por. Nostra aetate, 2, 3; Ad gen
tes, 11), nie tylko wokół punktów zbieżnych, ale także takich, które róż
nią.

27. Na tej podstawie Vaticanum II mógł określić zasady konkret
nego zaangażowania w sposób następujący: chrześcijanie, aby mogli

10 Optatam totius = Dekret „O formacji kapłanów” Soboru Watykańskiego II. 
(Red.)
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dawać skutecznie to świadectwo o Chrystusie, powinni tym ludziom 
okazywać miłość i szacunek, uważać się za członków społeczności lu
dzi, wśród których żyją, i brać udział w życiu kulturalnym i społecznym 
przez różne życiowe kontakty i zajęcia. Powinni też zżyć się z ich naro
dowymi i religijnymi tradycjami; niech z radością i szacunkiem odkry
wają drzemiące w nich zarodki Słowa; równocześnie zaś niech zwraca
ją uwagę na głębokie przemiany dokonujące się wśród narodów i stara
ją się, aby ludzie naszej epoki, zafascynowanej zbytnio nauką i techniką 
dzisiejszego świata, nie zaniedbywali spraw Bożych, lecz owszem, aby 
wzbudzali w sobie gorętsze pragnienie prawdy i miłości objawionej 
przez Boga. Jak Chrystus przenikał serca ludzi i przez prawdziwie lu
dzkie rozmowy doprowadzał ich do światła Bożego, tak niech i Jego 
uczniowie, przejęci głęboko duchem Chrystusowym, poznają ludzi, 
wśród których żyją, i niech tak z nimi przestają, aby się oni przez szcze
ry i cierpliwy dialog dowiedzieli, jakimi bogactwami szczodrobliwy 
Bóg obdarzył narody; równocześnie zaś niech usiłują owe bogactwa ro
zjaśnić światłem Ewangelii, wydobywać na wierzch i oddawać pod wła
dzę Boga Zbawiciela (Ad gentes, 11; por. 41; Apostolicam actuositatem, 
14, 29).

B. Formy dialogu

28. Doświadczenie ostatnich lat wykazało, że istnieje wiele sposo
bów prowadzenia dialogu. Wymienione poniżej główne i typowe formy 
mogą być stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi.

29. Dialog jest przede wszystkim stylem działania, postawą i du
chem, który przyświeca postępowaniu. Zakłada uwagę, szacunek i 
przychylność wobec drugiego człowieka, a także uznanie jego osobo
wej tożsamości, jego sposobów wyrażania siebie, jego wartości. Taki 
właśnie dialog winien być normą i stylem całego chrześcijańskiego 
posłannictwa, a także jego poszczególnych elementów, zarówno gdy 
chodzi o zwyczajną obecność i świadectwo, jak też o służbę czy bez
pośrednie przepowiadanie (Kodeks Prawa Kanonicznego, 787 par. 1). 
Posłannictwo, które nie byłoby przeniknięte duchem dialogu, byłoby 
sprzeczne z wymogami prawdziwego człowieczeństwa i ze wskaza
niami Ewangelii.

30. Każdy wyznawca Chrystusa, na mocy swego ludzkiego i 
chrześcijańskiego powołania, wezwany jest do przeżywania dialogu 
w codziennym życiu, zarówno wtedy, gdy należy do większości, jak i 
wtedy, gdy stanowi mniejszość. Winien on tworzyć ewangeliczną at
mosferę w każdym środowisku, w którym żyje i działa: rodzinnym, 
społecznym, wychowawczym, artystycznym, ekonomicznym, polity
cznym itd. W ten sposób dialog włącza się w wielki dynamizm po
słannictwa Kościoła.

31. Następny stopień to dialog w zakresie dzieł i współpracy, po
dejmowanych na płaszczyźnie humanitarnej, społecznej, ekonomicznej 
i politycznej, których celem jest wyzwolenie i wyniesienie człowieka. 
Taka sytuacja występuje często w łonie organizacji lokalnych, krajo
wych i międzynarodowych, w których chrześcijanie i wyznawcy innych 
religii wspólnie stawiają czoło problemom świata.

32. Pole współpracy może być bardzo rozległe. Mając szczególnie 
na uwadze muzułmanów, Sobór Watykański II wzywa wszystkich, aby 
wymazując z pamięci przeszłość szczerze pracowali nad zrozumieniem
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wzajemnym i w interesie całej ludzkości wspólnie strzegli i rozwijali 
sprawiedliwość społeczną, dobra moralne oraz pokój i wolność (Nostra 
aetate, 3; por. Ad gentes, 11, 12, 15, 21). Taki sam sens posiadają wypo
wiedzi Pawła VI, zawarte przede wszystkim w „Ecclesiam suam” (AAS 
56, 1964, s. 655) oraz wystąpienia Jana Pawła II podczas licznych spot
kań z przywódcami i przedstawicielami różnych religii. Wielkie proble
my, które gnębią ludzkość, stanowią dla chrześcijan wezwanie do 
współpracy z innymi wierzącymi — właśnie na mocy wyznawanej przez 
każdego wiary.

33. Na szczególną uwagę zasługuje dialog ekspertów, pozwalający 
na skonfrontowanie, pogłębienie i ubogacenie religijnego dziedzictwa 
każdej ze stron, a także na wykorzystanie ich bogactwa w rozwiązywa
niu problemów, które w ciągu dziejów stają przed ludzkością.

Taki dialog odbywa się zazwyczaj tam, gdzie rozmówca ma już 
własną wizję świata i wyznaje religię, która pobudza do działania. Jego 
realizacja jest łatwiejsza w społeczeństwach pluralistycznych, w których 
współistnieją, a czasem ścierają się z sobą odmienne tradycje i ideologie.

34. Owa konfrontacja pozwala rozmówcom poznać i docenić wza
jemne duchowe wartości oraz kategorie kulturowe, sprzyjając wspólno
cie i braterstwu wśród ludzi (por. Nostra aetate, 1). Chrześcijanin nato
miast współpracuje w ten sposób w dziele ewangelicznej przemiany 
kultur (por. Evangelii nuntiandi, 18—20, 63).

35. Gdy chodzi o głębszą jeszcze warstwę dialogu, ludzie zakorze
nieni we własnych tradycjach religijnych mogą dzielić się z sobą do
świadczeniami modlitwy, kontemplacji, wiary i uczestnictwa, a także w 
zakresie wyrażania się poszukiwań Absolutu i prowadzących ku niemu 
dróg. Ten rodzaj dialogu prowadzi do obopólnego ubogacenia i owocnej 
współpracy w popieraniu i chronieniu tych wartości i duchowych idea
łów, które są w człowieku najwyższe. Prowadzi on oczywiście do wzaje
mnego przekazywania przesłanek własnej wiary i nie cofa się w obliczu 
głębokich czasem trudności, lecz z pokorą i ufnością zdaje się na Boga, 
który jest większy od naszego serca (1 J 3, 20). Dla chrześcijanina jest to 
okazją do tego, by umożliwić drugiemu egzystencjalne doświadczanie 
wartości Ewangelii. III.

III. Dialog a posłannictwo

36. Pomiędzy dialogiem a posłannictwem zachodzą liczne powią
zania. Zatrzymamy się nad niektórymi aspektami, które w chwili obec
nej zasługują na większą uwagę ze względu na wyzwania i problemy, 
jakie z sobą niosą czy też postawę, jaką wobec nich należy przyjąć.

A. Działalność misyjna a nawrócenie

37. Według Soboru Watykańskiego II, działalność misyjna ma na 
celu nawrócenie: aby niechrześcijanie za przyczyną Ducha Świętego 
uwierzyli i nawrócili się z własnej woli do Pana i szczerze do Niego 
przylgnęli (Ad gentes, 13; Kodeks Prawa Kanonicznego, 787, par. 2). 
W kontekście dialogu pomiędzy ludźmi wyznającymi różne religie nie 
można pominąć refleksji nad duchową drogą nawrócenia.

W języku biblijnym i chrześcijańskim nawrócenie oznacza powrót 
pokornego i skruszonego serca do Boga oraz pragnienie, aby podpo-
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rządkować Mu bez reszty własne życie (por. Ad gentes, 13). Wszyscy są 
nieustannie wzywani do takiego nawrócenia. W procesie tym może zro
dzić się decyzja porzucenia dotychczasowej sytuacji duchowej czy reli
gijnej i skierowania się ku innej. I tak na przykład serce zaangażowane 
w miłość partykularną może się otworzyć na miłość obejmującą wszyst
kich.

Każde autentyczne wezwanie Boga pociąga za sobą przekroczenie 
samego siebie. Dynamika tajemnicy paschalnej ukazuje, że nie ma no
wego życia bez śmierci (por. Gaudium et spes, 22). Nawrócenie (...) jest 
dziełem Łaski, w którym człowiek ma siebie samego w pełni odrodzić 
(Redemptor hominis, 12).

38. W procesie nawrócenia panuje najwyższe prawo sumienia. Czło
wieka nie wolno więc zmuszać, aby postępował wbrew swemu sumieniu. 
Ale nie wolno mu też przeszkadzać w postępowaniu zgodnie z własnym 
sumieniem, zwłaszcza w dziedzinie religijnej (Dignitatis humanae, 3).

39. Z chrześcijańskiego punktu widzenia głównym sprawcą nawró
cenia człowieka nie jest on sam, lecz Duch Święty. On pobudza do przepo
wiadania i przygotowuje serce człowieka do przyjęcia i rozumienia słowa 
zbawienia (Evangelii nuntiandi, 75). On porusza serce i je prowadzi, 
wzbudzając akt wiary w Pana Jezusa (por. 1 Kor 2, 4). Chrześcijanin zaś 
jest po prostu narzędziem i współpracownikiem Boga (por. 1 Kor 3, 9).

40. Prowadząc dialog, chrześcijanin żywi również w sercu prag
nienie, aby z bratem wyznającym inną religię dzielić swoje doświadcze
nie Chrystusa (por. Dz 26, 29; Ecclesiam suam, 46). Jest rzeczą równie 
naturalną, że i druga strona żywi podobne pragnienie.

B. Budowa Królestwa celem dialogu

41. Bóg poprzez Ducha nieustannie jedna z sobą ludzi. Kościół 
wierzy w daną mu przez Chrystusa obietnicę, że Duch będzie prowadził 
go na przestrzeni dziejów ku pełni prawdy (por. J 16, 13). Dlatego wy
chodzi na spotkanie ludziom, narodom i ich kulturom, świadom tego, że 
w każdej ludzkiej wspólnocie kiełkuje dobro i prawda; że Bóg posiada 
swój plan miłości wobec każdego narodu (por. Dz 17, 26—27). Kościół 
pragnie zatem współpracować ze wszystkimi ludźmi w realizowaniu 
tego planu, doceniając w ten sposób całe bogactwo nieskończonej mą
drości Boga i wielość form, w jakich się On wypowiada, wnosząc wkład 
w ewangelizację kultur (por. Evangelii nuntiandi, 18—20).

42. Myśl naszą zwracamy następnie do wszystkich, którzy uznają 
Boga, a w swoich tradycjach zachowują drogocenne elementy religijne i 
ludzkie, pragnąc, by otwarty dialog doprowadził nas wszystkich do 
wiernego przyjęcia natchnień Ducha Świętego i do ochoczego ich urze
czywistnienia.

Pragnienie takiego dialogu, który byłby natchniony tylko miłością 
prawdy, przy zachowaniu odpowiedniej roztropności, nikogo, jeśli cho
dzi o nas, nie wyklucza, ani tych, którzy czczą wspaniałe wartości umy
słu ludzkiego, lecz ich Twórcy jeszcze nie uznają ani tych, którzy prze
ciwstawiają się Kościołowi i zwalczają go na różne sposoby. Ponieważ 
Bóg Ojciec jest początkiem wszystkiego i celem, wszyscy jesteśmy po
wołani, byśmy byli braćmi. Przeto dzieląc to samo powołanie ludzkie i 
Boskie możemy i powinniśmy współpracować bez przymusu i bez pod
stępów w budowaniu świata w prawdziwym pokoju. (Gaudium et spes, 
92; por. Orędzia Pawła VI i Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju).
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43. Dialog staje się w ten sposób źródłem nadziei i prowadzi do 
zjednoczenia we wzajemnej przemianie. Zaś Duch Święty kieruje reali
zacją planu Boga w dziejach pojedynczych osób i całej ludzkości, dopó
ki nie zgromadzi w jedno rozproszone przez grzech dzieci Boże (por. 
J 11, 52).

44. Tylko Bóg zna czasy — On, dla którego nic nie jest niemożliwe; 
On, który w ciszy i w sposób tajemniczy poprzez działanie Ducha 
otwiera przed osobami i ludami drogi dialogu, prowadzące do przeła
mania różnic rasowych, społecznych i religijnych oraz do wzajemnego 
ubogacenia. Oto więc czas Bożej cierpliwości, w którym pracuje Ko
ściół i każda chrześcijańska wspólnota, gdyż nikt nie może zobowiązać 
Boga, by działał szybciej, niż On sam postanowił.

Niech w obliczu nowej ludzkości trzeciego tysiąclecia promieniuje 
z Kościoła cierpliwe oczekiwanie momentu, w którym ziarno rzucone 
we łzach i z ufnością zakiełkuje (por. Jk 5, 7—8; Mk 4, 26—30).

10 czerwca 1984 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

O. Marcello Zago OMI Abp Francis Arinze
sekretarz proprzewodniczący

Sekretariatu dla Niechrześcijan

(Przekład za: L’ Osservatore Romano. W ydanie polskie, Citta dei Vaticano, 1984, nr 7).

DOKUMENT KOMISJI „WIARA I USTRÓJ” 
W SPRAWIE CHRZTU, EUCHARYSTII 

I URZĘDU DUCHOWNEGO

Informacje i refleksje

W Kościołach, będących członkami Światowej Rady Kościołów, a 
także w Kościele Rzymskokatolickim, studiuje się obecnie dokument w 
sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego (angielski skrót 
BEM). Odpowiedzi i komentarze Kościołów powinny wpłynąć do końca 
1985 r. Na spotkaniu, w lipcu 1984 r. Komitet Naczelny Światowej Rady 
Kościołów z uznaniem odnotował, że w Kościołach toczy się ważny pro
ces studiowania tego dokumentu. Komitet zwrócił się do nas, współpra
cowników Komisji „Wiara i Ustrój”, abyśmy jeszcze raz zachęcili Koś
cioły do opracowania odpowiedzi i przesłania ich we właściwym czasie 
do SKR. Niezależnie od tego, jakie będą te odpowiedzi i komentarze, 
dokument z Limy i tak stanowi wydarzenie jedyne w swoim rodzaju.



80 DOKUMENT W SPRAWIE CHRZTU. EUCHARYSTII I URZĘDU DUCHOWNEGO

Jest to bowiem pierwszy wypadek, kiedy zwrócono się do wszyst
kich Kościołów, aby na tak poważnym szczeblu skomentowały doku
ment, dotyczący ich wiary. Sam fakt, że rezonans tego stawiającego ta
kie wymagania tekstu dotyczącego doktryny był tak szybki i powsze
chny, wskazuje, że odpowiedział on na zapotrzebowanie odczuwane 
przez Kościoły. Zachęca je on do refleksji zarówno nad ich własnymi 
formami wyrażania wiary, jak i nad podstawami wiary, wspólnymi 
wszystkim Kościołom. Mimo głosów, które przepowiadały, że doku
ment teologiczny tego rodzaju nie wzbudzi zainteresowania zwykłych 
chrześcijan, dokument w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchow
nego jest obecnie przedmiotem studiów tysięcy parafii, grup ekumeni
cznych, seminariów i wydziałów teologicznych, grup kobiecych, mło
dzieżowych i studenckich oraz kościelnych komisji i gremiów, mogą
cych podejmować decyzje.

Wstępne oddziaływanie dokumentu z Limy

O ile się orientujemy, omawiany dokument został przetłumaczony i 
opublikowany w dwudziestu pięciu językach, w nakładach o niezwy
kłej jak na taki tekst wysokości. Dotychczas wydrukowano przeszło 
300 000 egzemplarzy. Wiele grup na szczeblu parafialnym z żywym za
interesowaniem przystąpiło do studiowania tego dokumentu. Wydano 
komentarze do dokumentu w wielu językach, aby ułatwić jego studio
wanie. Jeśli potrzebny był dowód, że chrześcijanie, zarówno świeccy 
jak i duchowni, są nadal bardzo czujni w kwestiach wiary, dotyczących 
ich życia jako chrześcijan i dążenia do jedności, to zainteresowanie do
kumentem z Limy na pewno go dostarczyło.

Dokument ten jest owocem długich i cierpliwych rozważań w Ko
misji „Wiara i Ustrój” ŚRK. W Limie (Peru), w styczniu 1982 r., przesz
ło stu teologów, reprezentujących wszystkie tradycje chrześcijańskie, 
jednomyślnie uznało, że jest on wystarczająco dojrzały, aby można go 
było przekazać wszystkim Kościołom. W przygotowaniu dokumentu z 
Limy uczestniczyły w sposób reprezentatywny praktycznie wszystkie 
niemal Kościoły świata. W najważniejszym okresie (1974—1982) oficja
lna Komisja „Wiara i Ustrój” składała się z 12 rzymskich katolików, 
14 anglikanów, 24 prawosławnych i 76 protestantów. Od owego histo
rycznego dnia dokument z Limy w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu 
duchownego jest podstawowym dokumentem informacyjnym dla 
wszystkich chrześcijan. W dialogu ekumenicznym nie będzie już można 
mówić o chrzcie, eucharystii i urzędzie duchownym, nie opierając się na 
tym dokumencie jako na punkcie wyjścia do rozważań.

Dokument z Limy udowadnia, że kiedy chrześcijanie spotykają się, 
by w pogłębiony sposób zastanowić się nad swoją wspólną wiarą, z mo
cnym postanowieniem odkrycia na nowo swej widzialnej jedności, to 
dzięki łasce Ducha Św. dzieje się coś niezwykłego. Celem tego wspólne
go wysiłku skierowanego na ponowne odkrywanie naszej jedności w 
wierze jest odnowa życia chrześcijańskiego w Kościołach. Zachęca się 
zatem Kościoły, by dokonały rzeczywistego nawrócenia się ekumenicz
nego, by wzbogaciły własną tradycję duchową korzystając z dziedzi
ctwa innych, by przezwyciężyły lub zmieniły wszystko to, co dzieli je od 
innych, jeśli nie ma to zasadniczego znaczenia dla wiernego posłuszeńs
twa Słowu Bożemu. Wzywa się nas nie do chwalenia dokumentu z
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Limy przede wszystkim w kategoriach naszej własnej tradycji wyzna
niowej, lecz do tego, byśmy chcieli słuchać wszystkiego — i odpowiadać 
na to — co w tym dokumencie przypomina nam wiarę Kościoła w ciągu 
wieków.

Tłumaczenia i odpowiedzi

Do tej pory dokument z Limy został przetłumaczony na następują
ce języki: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański 
(kastylijski i kataloński), holenderski, norweski, szwedzki, fiński, duńs
ki, grecki, rumuński, portugalski, arabski, czeski, chiński, polski, kore
ański, malajalam, hindu, malgaski, islandzki. Przygotowywane są tłu
maczenia na japoński, indonezyjski, tajlandzki i swahili.

Do Genewy dotarły już liczne odpowiedzi w postaci listów, rapor
tów grup parafialnych lub ekumenicznych, artykułów teologów, wnios
ków i uchwał różnych konferencji — ze wszystkich części świata. Jeden 
z pierwszych listów nadszedł od Koreańskiego Kościoła Reformowane
go, który wydał drukiem tłumaczenie dokumentu i rozesłał je do 
wszystkich duszpasterzy i katechetów, jako pomoc w nauczaniu wiary 
chrzęści j ańskie j.

Do tej pory nadeszło dziewięć odpowiedzi oficjalnych, mianowicie 
od:
— Kościoła Prezbiteriańskiego w Rwandzie,
— Kościoła Luterańskiego w Ameryce,
— Wszechzwiązkowej Rady Ewangelickich Chrześcijan Baptystów w 

ZSRR,
— Melanezyjskiego Kościoła Anglikańskiego na Wyspach Salomona,
— Szkockiej Unii Baptystów,
— Kościoła Baptystów w Walii,
— Kościoła Prezbiteriańskiego w Kamerunie,
— Kościoła Ewangelickiego w Berlinie-Brandenburgii (ewangelicko- 

unijny),
— Kościoła Irlandii (anglikański),

Wszystkie odpowiedzi i komentarze są witane z zadowoleniem, po
nieważ pomagają nam ulepszyć i pogłębić nasze porozumienie. Odpo
wiedzi nadesłane przez Kościoły będą miały oczywiście szczególne zna
czenie dla oceny dokumentu.

Problem eklezjologii

Stanowisko eklezjologiczne, tkwiące u podstaw dokumentu z Limy 
głosi, że kiedy kościoły zą pośrednictwem swoich przedstawicieli spoty
kają się pod auspicjami Światowej Rady Kościołów, to włączają się do 
tych rozmów jako Kościoły, chociaż podejmowane tam decyzje nie mają 
dla nich mocy wiążącej.

Kiedy Kościoły są oficjalnie reprezentowane na oficjalnym zgro
madzeniu ekumenicznym, to dzięki wkładowi innych wzbogacają swoją 
tradycję i świadectwo. Kiedy dzielą się prawdą w miłości, ich najgłęb
sza istota znajduje potwierdzenie i wyraz.

To przekonanie eklezjologiczne opiera się na wierze w Ducha Św., 
który jest natchnieniem ruchu ekumenicznego. Postępy w dialogu mię
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dzy Kościołami nigdy w ogóle nie byłyby możliwe bez działania Ducha 
Św., który chce jedności wszystkich w jednym Kościele Chrystusowym 
i stwarza ją, ku chwale Ojca. To ekumeniczne działanie Ducha Św. w 
Kościołach przyspieszyło powstanie tego, co słusznie można nazwać 
„tradycją ekumeniczną”.

Ta tradycja ekumeniczna, którą, jak sądzimy, kierował Duch Św., 
jest owocem wspólnego „czytania” przez Kościoły, jest też owocem Pis
ma Św. i Wielkiej Tradycji, interpretującej Słowo Boże, z perspektywą 
odkrycia na nowo widzialnej jedności, której pragnie Chrystus.

Problem Pisma św. w Kościele

Jasne jest, że dokument z Limy stanowi próbę wyrażenia wiary 
chrześcijańskiej w kwestii chrztu, eucharystii i urzędu duchownego na 
podstawie Słowa Bożego i w zgodności z nim. Dokument zakłada naj
wyższy autorytet Pisma św. w kwestii wiary; nie chodzi tu o autorytet 
jakiegoś pojedynczego świętego dokumentu, zesłanego z nieba kodeksu, 
którego po prostu trzeba się dosłownie trzymać, lecz raczej o autorytet 
Słowa, przyjmowanego w ciągu wieków wciąż na nowo przez wspólno
tę Kościoła uniwersalnego, Śłowa, czytanego stale na nowo, objaśnio
nego i stosowanego w praktyce przez tę żywą wspólnotę chrześcijan 
przy pomocy duszpasterzy.

Rozumienie tekstów Ewangelii i Nowego Testamentu przez Kościół 
pierwotny inspiruje wszystkich chrześcijan; dlatego też dokument z 
Limy zawiera liczne odniesienia do tego pierwszego i oryginalnego 
świadectwa, dawanego Słowu Bożemu przez Kościół Apostołów i Oj
ców. Autorzy dokumentu z Limy starali się, aby był on zakorzeniony w 
Słowie Bożym i opierał się na nim. Dokument zawiera wiele cytatów z 
Biblii, ale nawet tam, gdzie wydaje się, iż brak w nim takich odnośni
ków, sformułowania teologiczne w nim zawarte mają oparcie w Biblii. 
Zasadę najwyższego autorytetu Pisma św. stosuje się świadomie i jaw
nie. Nie polega to jednak na biblijnym upraszczaniu. Dokument z Limy 
odczytuje i interpretuje Pimo św. w łączności z całym Kościołem, a nie z 
punktu widzenia jakiejś jednej tradycji kościelnej lub jakiejś jednej 
szkoły teologicznej. Zgodnie ze stanowiskiem sformułowanym w czasie 
Światowej Konferencji Komisji „Wiara i Ustrój” w Montrealu w 1963 
r., dokument z Limy wsłuchuje się uważnie w Wielką Tradycję Kościo
ła.

Recepcja i odpowiedź

Być może nie wytłumaczono jeszcze wystarczająco, co w istocie oz
nacza określenie „recepcja” dokumentu z Limy. Nie chodzi tu o „przyj
mowanie” go w taki sposób, w jaki dawniej przyjmowano decyzje rad 
ekumenicznych, tzn. jako tekstu, posłusznego Pismu Św. stanowiącego 
autorytet w kwestii interpretacji Słowa Bożego. Chodzi tu raczej o to, 
by Kościoły oświadczyły, czy w dokumencie z Limy rozpoznają „wiarę 
Kościoła przez wieki”, czy zgodzą się używać go jako podstawy lub ram 
swojego dialogu ekumenicznego i włączyć elementy tego dokumentu do 
swojego nauczania teologicznego i katechetycznego, czy zgodzą się wy
korzystywać go w grupach liturgicznych, młodzieżowych itd.
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Zasadniczym, podstawowym celem tego zaproszenia skierowanego 
do Kościołów, by przyjęły dokument z Limy, jest dążenie do odnowy 
wszystkich chrześcijan w wierze, w modlitwie i w odpowiedzialnym 
chrześcijańskim życiu na tym świecie. Nie chodzi tu o doprowadzenie 
do uniformizacji życia Kościołów ani o próbę nostalgicznego powrotu 
do modelu Kościoła idealnego. Jest to raczej kwestia odkrywania, czy, 
przy różnorodności naszych słusznych i ubogacających tradycji wyzna
niowych i przy wyznawaniu jednej podstawowej wiary w naszym Cre
do, potrafimy i chcemy współpracować dla odnowy i jedności Kościo
łów. Podstawą tej pracy jest nasz jeden chrzest, wymaga ona wspólnego 
pojmowania eucharystii i wzajemnego uznawania urzędu duchownego, 
a żywi się nadzieją, że pewnego dnia będziemy mogli spotykać się u jed
nego Stołu Pana, który dzieli się z nami swoim Słowem, swoim Ciałem i 
Krwią. Ten szeroko zakrojony proces recepcji będzie trwał także po 
sformułowniu odpowiedzi przez Kościoły.

Celem Dokumentu z Limy jest zachęcanie nas, byśmy wzrastali w 
wierze, wspierani przez wszystkich ochrzczonych, którzy z utęsknie
niem oczekują jednej eucharystii, sprawowanej przez wspólnoty i du
chownych, pojednanych w Kościele Chrystusowym, jednoczącym pono
wnie w sposób widzialny wszystkich chrześcijan dla wspólnego życia, 
świadectwa i posługi na tym świecie.

Wyjaśnienia i ocena

Odpowiedzi lub projekty odpowiedzi, które otrzymaliśmy dotych
czas, wskazują na ogólnie pozytywną reakcję Kościołów na dokument z 
Limy. Wszyscy oceniają dokument w sprawie chrztu, eucharystii i urzę
du duchownego jako ważny przełom ekumeniczny. Aprobuje się obsze
rne fragmenty dokumentu, a krytykę niektórych punktów formułuje się 
na ogół w sposób konstruktywny.

Z głosów krytycznych możemy już wyciągnąć pewne nauki, dotyczą
ce dalszych wyjaśnień. Wymieńmy tylko trzy przykłady. Potrzebujemy:
— jeszcze jaśniejszego przedstawiania stosunku między Słowem a Sa
kramentem i panującej między nimi jedności;
— ponownego potwierdzenia, że to Bóg w Trójcy Jedyny działa w sa
kramentach i przez sakramenty Kościoła;
— wyjaśnienia, że rozdział dotyczący urzędu duchownego nie jest 
wszechstronnym traktatem o posłudze sprawowanej w Kościele przez 
świeckich i duchownych, lecz przede wszystkim chodzi w nim o przed
stawienie spornych problemów w sferze rozumienia i struktury urzędu 
przekazywanego przez akt ordynacji.

W Komisji „Wiara i Ustrój” zaczynamy obecnie oceniać odpowie
dzi. W najbliższych latach planujemy sporządzić:
— dokumentację odpowiedzi;
— ogólny przegląd procesu recepcji i odpowiedzi;
— ocenę odpowiedzi w formie „odpowiedzi na odpowiedzi”.

Mamy nadzieję, że tę ocenę będzie można przedstawić i przedysku
tować na Światowej Konferencji do Spraw Wiary i Ustroju, która ma 
się odbyć w 1988r.

Max Thurian — Günther Gassmann

Tłum. Joanna Kruczyńska
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OBRADY KOMITETU KOORDYNACYJNEGO 
MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI MIESZANEJ 

DO SPRAW DIALOGU TEOLOGICZNEGO MIĘDZY 
KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM I KOŚCIOŁEM

PRAWOSŁAWNYM
Opole, 3—7 czerwca 1985 r.

Obrady — prowadzone w języku francuskim i nowogreckim — to
czyły się w gmachu Instytutu Pastoralnego w Opolu, będącego filią Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Uczestniczyli w nich następujący członkowie:
a) ze strony katolickiej — kard. Jan Willebrands, przewodniczący 

watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, współprzewod
niczący Komisji Mieszanej; abp Mariano A. Magrassi, arcybiskup Bari 
(Włochy); prof. Ernst Suttner z Uniwersytetu Wiedeńskiego; o. Emma
nuel Lanne OSB, opactwo benedyktyńskie w Chevetogne (Belgia); o. 
Jean M.R. Tillard OP z fakultetu Teologiczno-Filozoficznego w Ottawie 
(Kanada); o. prof. Wacław Hryniewicz OMI z Katolickiego Uniwersyte
tu Lubelskiego; prof. Vittorio Peri z Biblioteki Watykańskiej; o. Pierre 
Duprey, wiceprzewodniczący Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan; o. 
Eleuterio F. Fortino z Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan.

b) ze strony prawosławnej: metropolita Stylianos, grecko-prawo- 
sławny arcybiskup Australii, współprzewodniczący Komisji Mieszanej; 
abp Parthenios, metropolita Kartaginy (Afryka); abp Smoleńska i 
Wiążmy Kirył (ZSRR); abp Antonie, metropolita Transylwanii (Rumu
nia); bp Jeremiasz, ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej; 
prof. Megas Farandos z Uniwersytetu Ateńskiego; prof. John Zizioulas 
z Uniwersytetu w Glasgow; prof. Stoya Goszewicz z Uniwersytetu Bel
gradzkiego; archimandryta Spyridon Papagheorghiu, rektor kościoła 
prawosławnego św. Andrzeja w Rzymie.

Ponadto Komitetowi towarzyszył personel techniczny: siostra Jea
nette Dartous (tłumaczka z Rzymu), pani Zinaida Nossova (tłumaczka 
Patriarchatu Moskiewskiego) oraz pani Paola Fabrizi z Rzymu.

Komitet Koordynacyjny podczas obrad w Opolu przygotował do
kument roboczy na sesję plenarną Międzynarodowej Komisji Mieszanej 
do Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolic
kim i Kościołem Prawosławnym, która odbędzie się w dniach od 29 
maja do 7 czerwca 1986 r. w Bari we Włoszech. Dokument ten poświę
cony jest sakramentowi kapłaństwa i jego roli w Kościele, ze szczegól
nym uwzględnieniem sukcesji apostolskiej. Ponadto do ostatecznego 
przyjęcia na przyszłej sesji plenarnej przygotowano dokument będący 
owocem ostatniej sesji na Krecie, dotyczący sakramentów wtajemni
czenia chrześcijańskiego.

W wywiadzie udzielonym „Tygodnikowi Powszechnemu”, kard. 
Jan Willebrands wyraził następującą opinię o obradach opolskich: Spo
tkanie nasze uważam za niezwykle udane. Chciałbym mocno podkreślić 
prawdziwie braterską atmosferę panującą w czasie pięciodniowych
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obrad. To, że nasze spotkanie miało tak znakomitą atmosferę, że udało 
się osiągnąć rezultaty satysfakcjonujące wszystkich członków Komite
tu Koordynacyjnego, jest w ogromnej mierze zasługą braterskiego przy
jęcia i serdecznej gościnności okazanej nam przez biskupa i cały lokal
ny Kościół opolski.

Wielkim wydarzeniem ekumenicznym były uroczystości Bożego 
Ciała w Opolu, w których uczestniczyli członkowie Komitetu Koordy
nacyjnego. Mszy św. koncelebrowanej przez wszystkich biskupów i 
księży delegacji katolickiej oraz miejscowych biskupów i kapłanów 
przewodniczył kard. J. Willebrands. Podczas procesji, która przeszła 
ulicami śródmieścia, przy czterech ołtarzach zostały odśpiewane frag
menty Ewangelii w językach: łacińskim, greckim, starocerkiewnym i 
polskim. Na początku każdej stacji w tych samych językach śpiewały 
chóry: katedralny z Opola, prawosławny z cerkwi św. Cyryla i Metode
go z Wrocławia oraz kleryków seminarium diecezjalnego w Nysie. Na 
zakończenie procesji przemówił po francusku kard. J. Willebrands oraz 
po niemiecku prawosławny abp Stylianos. Słowo powitalne i końcowe 
wygłosił ordynariusz opolski bp Alfons Nossol, członek Komisji Mie
szanej i gospodarz opolskich obrad.

8 czerwca członkowie Komitetu Koordynacyjnego w drodze do Lu
blina udali się na Jasną Górę. Po powitaniu przez ordynariusza często
chowskiego, bpa Stanisława Nowaka, przed obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej odprawiona została Msza św. w języku łacińskim. 
Przewodniczył jej kard. J. Willebrands, który również przed zakończe
niem Mszy przemówił po francusku ukazując m.in. postać i rolę Matki 
Chrystusa w dziele zjednoczenia. Kościołów. Ojciec św. — mówi] ks. Kar
dynał — uważa zjednoczenie Kościołóic za jedno z pierwszych swoich 
zadań wobec Ducha Świętego. Prośmy więc Jasnogórską Matkę Kościo
ła o pokój i pojednanie nie tylko między narodami, ale i między wierzą
cymi w Kościele Chrystusowym.

Całe gremium członków komitetu katolicko-prawosławnego po 
zwiedzeniu Jasnej Góry udało się do Lublina, aby wziąć udział w uro
czystości nadania tytułu doktora honoris causa KUL kard. J. Wille- 
brandsowi i prawosławnemu metropolicie Stylianosowi (o wydarzeniu 
tym piszemy osobno).

Z okazji obrad ekumenicznych w Opolu bp A. Nossol wydał specja
lną odezwę do diecezjan, w której przypomniał historię dialogu katolic
ko-prawosławnego, naświetlając również okoliczności, w jakich do nie
go doszło. Obrady w Opolu uznał Ksiądz Biskup za niezwykle ważne 
wydarzenie ekumeniczne na drodze intensyfikacji wspólnych wysiłków 
teologicznych, modlitwy i nadziei. W końcowej części swojej odezwy bp 
A. Nossol napisał: Rozpoczęty pomiędzy naszymi Kościołami przed laty 
„dialog miłości” to przede wszystkim owoc ekumenicznej łaski Ducha 
Świętego, który tchnął w Kościół nową wolę życia, bardziej zgodnego z 
wymaganiami „nowego przykazania". Papież Paweł VI stwierdził, iż 
„między naszym Kościołem a czcigodnymi Kościołami prawosławnymi 
istnieje już prawie całkowita wspólnota, jakkolwiek nie jest ona jeszcze 
doskonała”. Jej podstawą jest „nasze wspólne uczestnictwo w miste
rium Chrystusa i Jego Kościoła”. Aby osiągnęła ona swą pełnię upoważ
niającą nas do wspólnego sprawowania Eucharystii potrzeba jeszcze 
wiele natarczywej i wytrwałej modlitwy, owego świętego dialogu z Pa
nem, dialogu który jest nie tylko konieczną pomocą każdego szczerego 
dialogu teologicznego, ale wprost jego nieodzownym fundamentem.
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Dlatego proszę Was wszystkch gorąco na czas naszych opolskich obrad 
o duchowe wsparcie zarówno w świątyniach naszej diecezji jak również 
w Waszych, drodzy Bracia i Siostry, rodzinach czyli „Kościołach domo
wych

Znaczenie obrad w Opolu podkreślili również biskupi polscy zgro
madzeni na 206 Konferencji Plenarnej Episkopatu, którzy zaapelowali 
do wiernych o szczególną modlitwę w intencji wielkiej sprawy, jaką jest 
jedność Kościoła Chrystusowego.

Antoni Grześkowiak

UZGODNIONA DEKLARACJA DUBLIŃSKA  
WSPÓLNEJ KOMISJI DOKRYNALNEJ 

ANGLIKAŃSKO-PRAWOSŁAWNEJ (1984)

Przedmowa

Arcybiskup Brukselski Bazyli, jeden z najbardziej szanowanych pra
wosławnych członków Wspólnej Komisji Dokrynalnej Anglikańsko- 
Prawosławnej powiedział, że ostatecznym celem naszego dialogu jest 
widzialne zjednoczenie w jednym Kościele. Przedkładamy ten Raport w 
przekonaniu, że chociaż cel, o którym mówił arcybiskup, może obecnie 
wydawać się daleki od zrealizowania, to pozostaje on celem, którego 
osiągnięcia domaga się usilnie Bóg w Duchu Świętym. Ci, którzy praco
wali w Komisji w każdej fazie jej działalności, poczynając od roku 
1966, w którym została utworzona, jak i ci, którzy współpracowali z nią 
od chwili przejęcia przez nas obu współprzewodnictwa w 1980 r., byli 
świadomi tego celu, chociaż niekiedy ogarniała ich pokusa, by myśleć 
inaczej. Wspólnotę Anglikańską i Kościoły Prawosławne łączy długo
trwała przyjaźń. Nie wolno nam jednak zapominać o tym, że kontynua
cja tej przyjaźni wiąże się z kosztami i wymaganiami.

Czytelnicy tego dokumentu zauważą, że studiowaliśmy przez 8 lat 
niektóre z podstawowych aspektów naszej świętej wiary. Jako biskupi, 
duchowni i teologowie świeccy, reprezentanci naszych Kościołów w ró
żnych częściach świata, nie wahaliśmy się podkreślać zarówno dzielą
cych nas różnic, jak i zgodności w wierze. Jest jeszcze wiele do zrobie
nia. A jednak, kiedy razem dyskutujemy, a nade wszystko, kiedy co
dziennie celebrujemy Św. Liturgię i inne nabożeństwa podczas tygod
niowych spotkań, zgodnie z obrzędami naszych Kościołów, dochodzimy 
do przekonania, że powoli, ale pewnie Duch Święty wprowadza nas na 
drogę miłości i zrozumienia, która, kiedy Bóg uzna, że osiągnęliśmy po
trzebną dojrzałość, doprowadzi nas ostatecznie do widzialnej jedności.

Takie poczynania jak nasze, nie osiągają właściwego celu, jeśli nie 
stają się udziałem biskupów, kleru i wiernych obu naszych Kościołów.
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Mamy nadzieję, że ta nowa Uzgodniona Deklaracja zredagowana w 
Dublinie dostarczy nowych możliwości wielu anglikanom i prawosław
nym do wspólnego studiowania naszej wiary. Pragniemy uczynić wszy
stko, co możliwe, aby zachęcić biskupów naszych Kościołów do wzaje
mnego odwiedzania się; wszędzie tam, gdzie nasze Kościoły żyją w blis
kim sąsiedztwie, pragniemy je zachęcić do wzajemnego zapraszania się 
na Zgromadzenia synodalne, diecezjalne i parafialne, które mogą się 
przerodzić w pasjonujące odkrywanie się wzajemne w Chrystusie. Za
chęcamy też do wzajemnego korzystania z bogactw będących w posia
daniu obu tradycji. Uznając niedostatek spowodowany długotrwałymi 
podziałami, razem służymy innym w imieniu Tego, który tak modlił się 
do Ojca:

A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo 
uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja 
w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie po
słałeś (J 17, 20-21).x

+ Henry Hill, biskup Współprzewodniczący + Methodios, arcybiskup
Tiatyry i Wielkiej Brytanii

Dublin, 19 lipca 1984

Wprowadzenie: Dialog anglikańsko-prawosławny w latach 1976—84

1. Tło historyczne

W 1962 r. odbyły się rozmowy między arcybiskupem Canterbury, dr 
Michaelem Ramseyem i patriarchą ekumenicznym Konstantynopola, 
Athenagorasem I. O ich wynikach poinformowano zwierzchników po
szczególnych Kościołów tworzących Wspólnotę Anglikańską, którzy je
dnomyślnie wyrazili zgodę na utworzenie Anglikańskiej Komisji Teolo
gicznej w celu prowadzenia rozmów z teologami Kościołów prawosław
nych. W 1964 roku III Ogólnoprawosławna Konferencja na Rodos ofic
jalnie i jednomyślnie postanowiła wznowić dialog ze Wspólnotą Angli
kańską. Decyzja ta została zatwierdzona przez wszystkie Kościoły pra
wosławne. W okresie przygotowawczym (1966—72), komisje anglikańs
ka i prawosławna spotykały się oddzielnie. Natomiast pierwsza runda 
wspólnych rozmów obu komisji (1973—76) zakończyła się przyjęciem 
Uzgodnionej Deklaracji Moskiewskiej dotyczącej następujących tema
tów: poznanie Boga, natchnienie i autorytet Pisma Św., Pismo Św. i 
Tradycja, autorytet soborów, klauzula filioque, Kościół jako wspólnota 
eucharystyczna, wzywanie Ducha Św. w Eucharystii* l.
2. Od Moskwy do Lambeth (1976—1978)

Patriarcha ekumeniczny Athenagoras I określił wizytę arcybiskupa Mi-

x Te i wszystkie pozostałe cytaty biblijne przytoczone w dokumencie pochodzą z Bi
blii wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystw o Biblijne, Warszawa 1975. (Red.)

1 Dokument, wraz z wprowadzeniem i materiałem pomocniczym, został opublikowany 
w: Anglican/Orthodox Dialogue: The Moscow Agreed Statement, edd. K. Ware and C. Da- 
vey, SPCK 1977.
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chaela Ramseya w 1962 r. w Konstantynopolu jako początek nowej du
chowej wiosny, która może doprowadzić do większego zbliżenia i ści
ślejszej współpracy między wszystkimi Kościołami2. Podczas swojej 
wizyty u patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I w 1982 r., arcybiskup 
Canterbury Robert Ruńcie powołał się na powyższe słowa, po czym 
pierwszą serię rozmów anglikańsko-prawosławnych nazwał duchowym 
latem, a Uzgodnioną Deklarację Moskiewską — jego pierwszymi owo
cami. Następnie mówił o zimie, rozumiejąc pod tym określeniem trud
ności, na jakie napotykały kontakty anglikańsko-prawosławne3. W 
czasie gdy Wspólna Komisja Dokrynalna Anglikańsko-Prawosławna 
spotykała się w Cambridge w 1977 r., aby studiować tematy ustalone na 
zakończenie Konferencji Moskiewskiej (1. Kościół i Kościoły, 2. Wspól
nota świętych i umarłych, 3. Urząd kościelny i kapłaństwo)4, wybuchła 
burza zapowiadająca nadejście „zimy”. Prawosławni członkowie z 
ubolewaniem uświadomili sobie, że ordynacja kobiet nie jest już tylko 
sprawą, nad którą się dyskutuje, ale rzeczywistym wydarzeniem w ży
ciu niektórych Kościołów anglikańskich, zadawali więc sobie pytanie, 
jak można będzie kontynuować dialog i jakie będzie miał on znaczenie 
w tej sytuacji5. Dlatego też zostało uzgodnione, że spotkanie w 1978 r. 
powinno odbyć się przed Konferencją w Lambeth, po to, aby przez za
prezentowanie stanowiska prawosławnego umożliwić braciom anglika- 
nom właściwą ocenę tego problemu. Prawosławni dali do zrozumienia, 
że przyszłość dialogu zależeć będzie od tego, jaką uchwałę podejmie w 
tej sprawie Konferencja w Lambeth6 7. W lutym 1978 r. biskup St. Al
bans poinformował Synod Generalny Kościoła Anglii, że przyszłość i 
charakter tych ważnych dyskusji doktrynalnych są jeszcze teraz nie
rozstrzygnięte. Główną część konferencji w Moni Pendeli (Ateny) w 
1978 r. poświęcono zaprezentowaniu stanowisk: prawosławnego i an
glikańskiego na temat dopuszczenia do kapłaństwa kobiet. W swoim 
raporcie członkowie prawosławni powiedzieli: traktujemy ordynację 
kobiet nie jako element twórczego kontynuowania tradycji, ale jako na
ruszenie wiary apostolskiej i porządku w Kościele (...) Będzie to mieć 
zdecydowanie negatywny wpływ na problem uznania święceń angli
kańskich (...) Przez ordynowanie kobiet anglikanie sami zerwą z konty
nuacją wiary apostolskiej i życia duchowego. Stwierdzili oni także, że: 
Jest oczywiste, że jeżeli dialog byłby kontynuowany, jego charakter 
uległby całkowitej zmianie. W dołączonym do raportu wspólnym wnio
sku czytamy: Cenimy nasz wspólny dialog a otuchy dodaje nam fakt, iż 
nasze Kościoły i ich przywódcy, a także członkowie naszej Komisji ży
wią nadzieję, iż dialog można kontynuować na warunkach możliwych 
do przyjęcia przez obie strony1. W następstwie rezolucji dwudziestej 
pierwszej przyjętej przez Konferencję w Lambeht w 1978 r., a dotyczą
cej ordynacji kobiet8, prawosławny współprzewodniczący Wspólnej 
Komisji Doktrynalnej Anglikańsko-Prawosławnej, abp Athenagoras 
wyraził opinię, że dialog teologiczny będzie kontynuowany, lecz odtąd

2 Colin Davey, A nglican/O rthodox R elations during  the P a tr ia rc h a te  of His A ll-H o
liness A thenagoras I (1948— 1972), w: Athenagoras, the Epirote Ecumenical Patriarch, 
Ioannina  1976, s. 417.

3 K om unikat z 1 s ierpn ia  1982, par. 4, „E piskepsis” n r  278, 1.9.82, s. 2.
4 Anglican/Orthodox Dialogue s. 78.
5 K om unikat z K onferencji w  Cam bridge.
e Ibid.
7 R aport ze spo tkan ia  w A tenach par. III 4,5,6; V.
8 R aport z K onferencji w  L am beth  w 1978 r., s. 45— 47.
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będzie to jedynie debata o charakterze akademickim i informacyjnym, a 
nie wysiłek kościelny zmierzający do zjednoczenia obu Kościołów. Na
stępnie postulował on, aby w dialogu brali udział raczej profesorowie 
niż biskupi prawosławni, co wskazywałoby na zmianę jego statusu i 
celu. Niektórzy prawosławni zgadzali się z tym stanowiskiem. Biskup 
anglikański St. Albans, wizytując Kościoły prawosławne wiosną 1979 r. 
mógł się przekonać, że inni prawosławni uważają, iż nie ma potrzeby 
zmiany charakteru rozmów; wyraził on więc życzenie wznowienia dia
logu po to, aby — jak wyraziła to Konferencja w Lambeth w 1978 r. w 
rezolucji trzydziestej piątej punkt drugi — zbadać, w jakich podstawo
wych kwestiach doktrynalnych Kościoły nasze głoszą zgodne poglądy, 
a w jakich kwestiach poglądy te są rozbieżne9. Opinia ta przeważyła i w 
lipcu 1979 r. Komitet Koordynacyjny Wspólnej Komisji Doktrynalnej 
spotkał się i doszedł do porozumienia, że plenarne posiedzenie Komisji 
powipno się odbyć w lipcu 1980 r. Potwierdzono, że ostatecznym celem 
pozostaje zjednoczenie Kościołów. Dodano jednak, że metoda może być 
zmieniona, po to, by podkreślić pasterskie i praktyczne wymiary przed
miotów dyskusji teologicznej. W zakończeniu stwierdzono: Nasze roz
mowy dotyczą poszukiwania jedności w wierze. Nie są one negocjacja
mi zmierzającymi do rychłego zawarcia pełnej wspólnoty. Kiedy się to 
rozumie, wówczas odkrycie różnic w różnych sprawach, choć jest przy
czyną zmartwienia, to jawi się nam jako konieczny krok na długiej dro
dze do jedności, której Bóg pragnie dla swego Kościoła.

3. Od Llandaff do Dublina (1980—1984)

Podczas wizyty u patriarchy ekumenicznego Konstantynopola w 1982 
r., arcybiskup Canterbury, dr Robert Ruńcie, wyraził wdzięczność Jego 
Świątobliwości za zachętę do kontynuowania dialogu, zwłaszcza wów
czas, gdy napotyka on na trudności; dzięki takiej postawie rozmowy 
oficjalne przeżywają obecnie „drugą wiosnę”10. Komisja wznowiła 
swoją pracę w Llandaff w lipcu 1980 r. Uczestnicy obrad powitali no
wych współprzewodniczących Komisji: bp. Henry Hilla z Ontario, Ka
nada (jego poprzednik, biskup St. Albans, został w tak zwanym mię
dzyczasie arcybiskupem Canterbury), i abp. Methodiosa z Tiatyry i 
Wielkiej Brytanii (stanowisko to objął po zgonie swego poprzednika 
abp. Athenagorasa). Komisja zatwierdziła raport na temat „Wspólnoty 
świętych i umarłych” i kontynuowała prace na temat „Kościół i Kościo
ły” i na temat klauzuli filioque w Symbolu Wiary. Prace te były konty
nuowane i rozszerzone podczas dalszych spotkań w Prawosławnym 
Centrum Patriarchalnym w Chambesy k/Genewy w 1981 roku i w Can
terbury w 1982 roku; pierwsza podkomisja zajmowała się „Misterium 
Kościoła”, druga — „Uczestnictwem w łasce Trójcy Świętej i uświęce
niem chrześcijańskim”, trzecia — „Tradycją, kultem chrześcijańskim i 
zachowaniem wiary chrześcijańskiej”. Podczas spotkania komisji w 
Odessie, w ZSRR, w 1983 r. skoncentrowano się na zagadnieniu pryma
tu (starszeństwa); świadectwa, ewangelizacji i służby; wiele uwagi po
święcono też modlitwie, ikonom i nabożeństwu rodzinnemu. Kontynuo
wano też dyskusję nad tematami znajdującymi się już na porządku 
obrad. Celem spotkania w 1984 r. w Bellinter k/Dublina było sfinalizo

» Ibid. s. 51.
10 K om unikat par. 4, „E piskepsis” n r 278, 1.9.82, s.2.
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wanie uzgodnionego raportu i deklaracji na następujące tematy: „Mi
sterium Kościoła”; „Wiara w Trójcę, modlitwa i uświęcenie”; „Kult i 
Tradycja”.

4. Wnioski

Po niedawnych trudnościach Wspólna Komisja Doktrynalna Anglikań- 
sko-Prawosławna skonsolidowała się na nowo, rozwijając skuteczną i 
właściwą metodę pracy. Obecność wielu nowych członków, anglikanów 
i prawosławnych, wnosi w pracę Komisji świeżość i ożywienie, nato
miast niezbędną kontynuację i bogate doświadczenie zapewniają człon
kowie legitymujący się dłuższą przynależnością do Komisji. Duch mo
dlitewny, który przenika jej całą pracę, sprawił, że członkowie Komisji 
osiągnęli nowy etap wspólnoty w Chrystusie. Także niektóre trudności 
istniejące w przeszłości zniknęły. Nie żąda się od nas rozwiązania wiel
kich problemów (takich jak ordynacja kobiet) jako warunku kontynuo
wania dialogu. Ani też nie próbujemy opracować zbyt szybko doku
mentów, które mogłyby być użyte jako podstawa przedwczesnych decy
zji w sprawie wejścia na nowy etap stosunków między naszymi Kościo
łami. Zamiast tego, Komisja ma więcej swobody w dziedzinie wspól
nych badań nad lepszym rozumieniem wyznawanej przez nas wiary i 
sposobem jej wyrażania. Godne podkreślenia jest również to, że znacz
nie więcej uwagi poświęcono modlitwie i życiu duchowemu, aniżeli 
czyni się to zazwyczaj na tego typu spotkaniach międzykościelnych. Je
śli przyjmiemy, że dialog anglikańsko-prawosławny nie wykroczył je
szcze poza pierwszy etap wzajemnych badań doktrynalnych i poza po
szukiwanie współpracy w dziedzinie misji i służby11, to wolno chyba 
powiedzieć, że nasze rozmowy dwustronne wniosły wielki i pozytywny 
wkład w przezwyciężenie istniejącego od dawien dawna podziału mię
dzy Kościołami Wschodu i Zachodu. Podczas wizyty arcybiskupa Can
terbury w Konstantynopolu w 1982 r. arcybiskup Tiatyry i Wielkiej 
Brytanii Methodios, prawosławny współprzewodniczący Wspólnej Ko
misji Doktrynalnej powiedział: W dziedzinie wspólnej modlitwy i 
pierwszego etapu współpracy osiągnęliśmy poważny postęp. Członko
wie Komisji, jak to wyraził raport Anglikańskiej Rady Konsultatywnej, 
są przekonani, że po historycznych podziałach między Wschodem a Za
chodem, praca ich przyczynia się w dużym stopniu do działalności mi
syjnej Kościołów i ustanowienia pokojowych stosunków między nimi 
oraz wnosi wkład do służby Kościoła w dziedzinie pojednania i pokoju 
pośród napięć politycznych w świecie i wynikających z nich trudnoś
ci 11 12. Międzynarodowy dialog anglikańsko-prawosławny ma oparcie w 
dialogu lokalnym, stara się również udzielać poparcia temu dialogowi 
pamiętając, że zadaniem dialogu lokalnego nie jest powielanie zadań 
dialogu międzynarodowego, ale rozpowszechnianie uzgodnień osiąg
niętych na płaszczyźnie międzynarodowej i rozwijanie stosunków mię
dzy wyznawcami obu Kościołów. Rozmowy anglikańsko-prawosławne 
odbywają się w ramach rozmów anglikańsko-rzymskokatolickich, pra- 
wosławno-rzymskokatolickich i innych dialogów dwustronnych i wie
lostronnych. Każdy z tych dialogów zawdzięcza wiele innym dialogom

11 Por.: Anglican C onsultative Council 19112 C onsultation: U nitv  by Stages, sekcja 
III (a).

12 Steps towards Unity — R eport of the  ACC P rep ara to ry  G roup on Ecum enical Af
fairs. W oking. F ebruary  1984, s. 14.
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a jednocześnie je wzbogaca. Jesteśmy przekonani, że nasze dyskusje 
mają do odegrania dalszą rolę w stosunkach między Wschodem a Za
chodem, w stosunkach międzykościelnych i w badaniach teologicznych, 
z których wszyscy czerpiemy korzyści.

UZGODNIONA DEKLARACJA

Metodyka pracy

1. W naszych dyskusjach, od czasu przyjęcia Uzgodnionej Dekla
racji Moskiewskiej, szczególnie zaś w przeciągu ostatnich czterech lat, 
Komisja Wspólna dołożyła wszelkich starań, aby mieć zawsze na uwa
dze podstawowy związek, jaki istnieje między teologią a uświęceniem 
przez modlitwę, między nauką a życiem codziennym w społeczności 
chrześcijańskiej. Głęboko świadomi, jak niebezpieczną rzeczą jest dys
kutowanie na temat wiary chrześcijańskiej w sposób abstrakcyjny, dą
żyliśmy zawsze do zrozumienia tego, jak zasady teologiczne są wyraża
ne w codziennym doświadczeniu Ludu Bożego.

I. Misterium Kościoła

Sposób podejścia do misterium

2. Żyjemy w głęboko podzielonym świecie. Jesteśmy świadomi, że 
podział chrześcijaństwa, sprzeczny z wolą Bożą, i będący grzechem wo
bec samej natury Kościoła, często przyczyniał się do podziałów w świe
cie. Wiemy, że Kościołowi powierzono posłannictwo pojednania. To 
prowadzi nas do poszukiwania jedności wśród nas samych po to, by 
przyczynić się do przezwyciężenia podziałów ludzkości, a także po to, 
by wspólnie jako chrześcijanie stawić czoła trudnościom i naciskom 
oraz złożyć świadectwo o prawdzie Chrystusa we wrogim i obojętnym 
świecie. Wiemy, że wspólnoty chrześcijańskie ogarnia pokusa unikania 
tego wyznania, ale Chrystus wylał swojego Ducha na swój lud, aby 
przemienić go w ten sam obraz, z chwały w chwałę, (2 Kor 3, 18) i włą
czyć w swoje posłannictwo miłości i pojednania w świecie (2 Kor 5, 18; 
J 20, 21).

3. Misterium Kościoła nie da się zdefiniować lub w pełni opisać, 
ale wielka radość ludzi odkrywających nowe życie i zbawienie w Chry
stusie przez Kościół przypomina nam o tym, że Kościół jest żywym do
świadczeniem. Kościół jest posłany do świata jako znak, instrument i 
pierwszy owoc Królestwa Bożego. Nowy Testament mówi o tym przede 
wszystkim w następujących obrazach:

4. (a) Kościół jest ciałem Chrystusa (1 Kor 12, 27). Głową tego Cia
ła jest Chrystus (Ef 1, 22; Kol 1, 18), a członkami są ci, którzy w wierze 
odpowiadają na Ewangelię (Rz 10, 17), są ochrzczeni w imię Ojca, Syna 
i Ducha Świętego (Mt 28, 19) i są zjednoczeni z Chrystusem i ze sobą 
przez udział w Świętej Eucharystii (1 Kor 10, 16—17). Przez ten zwią
zek wierni upodabniają się do Jego prawdziwego człowieczeństwa, zo
stają napełnieni Jego boskością i stają się uczestnikami boskiej natury
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(2 P 1, 4; theosis). Kościół jako całość włącza zarówno żywych jak i 
umarłych do wspólnoty świętych.

5. (b) Kościół jest zgromadzeniem mesjańskim, zgromadzeniem w 
Chrystusie wszystkich narodów w Lud Boży (Mt 8, 11; Ga 3, 8); Kościół 
jako nowy Izrael realizuje szczególny znak Bożej łaski, którą Bóg oka
zał wybranemu przez siebie i umiłowanemu starożytnemu narodowi 
Izraela (Ga 3, 8; Ap 21, 2—3).

6. (c) Kościół jest świątynią Boga, zamieszkałą przez Jego Ducha 
(1 Kor 3, 16; Ef 2, 22). Jest to dom duchowy, królewskie kapłaństwo, 
wyznaczone dla głoszenia światu wspaniałego dzieła Tego, który powo
łał ich z ciemności do światłości (1 P 2, 5—9).

7. (d) Nowy Testament mówi także o Kościele jako oblübienicy 
Chrystusa, którą On sam sobie przysposabia, bez zmazy lub skazy lub 
czegoś w tym rodzaju (Ef 5, 27; por. 2 Kor 11, 2). W związku z tym Pi
smo Św. oczekuje spełnienia historii jako „wesela Baranka”, kiedy 
Oblubienica będzie przygotowana do spotkania ze swoim Oblubieńcem 
w chwale (Ap 19, 6—8).

Cechy Kościoła

8. W Symbolu Wiary obwieszczamy, że Kościół jest jeden, święty, 
powszechny i apostolski.
(a) Kościół jest jeden, ponieważ jest jeden Pan, jedna wiara, jeden 
chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich (Ef 4, 5) i ponieważ uczestniczy 
on w życiu Trójcy Świętej, Jedynego Boga w Trzech Osobach. Jedność 
Kościoła wyraża się we wspólnej wierze i we wspólnocie Ducha Święte
go; przyjmuje ona konkretną i widzialną formę jako Kościół, zebrany 
wokół biskupa we wspólnym sprawowaniu Świętej Eucharystii, zwia
stującej śmierć Chrystusa aż przyjdzie (1 Kor 11, 26). Jedność chrześci
jan z Chrystusem w chrzcie jest jednością miłości i wzajemnego szacun
ku, która przekracza granice wszelkich podziałów ludzkich, rasowych, 
społecznych i płciowych (Ga 3, 28). Ta jedność w Chrystusie jest Bożym 
darem dla świata, dzięki któremu mężczyźni i kobiety mogą się uczyć 
żyć w jedności ze sobą, akceptując siebie tak, jak Chrystus ich zaakcep
tował.

9. Niemniej jednak, sytuacja, w której się znajdujemy, jest nienor
malna. Jesteśmy rozerwanym ludem chrześcijańskim, pragnącym przy
wrócenia jedności. Nasze podziały co prawda nie niszczą lecz narażają 
na szwank fundamentalną jedność, którą mamy w Chrystusie, a nasz 
brak jedności utrudnia zarówno naszą misję w świecie, jak i wzajemne 
stosunki. Anglikanie zwykli widzieć nasze podziały jako podziały w ło
nie Kościoła, nie uważają oni, że są jedynym prawdziwym Kościołem, 
ale wierzą, że do niego należą. Prawosławni jednakże wierzą, że Kościół 
Prawosławny jest jedynym prawdziwym Kościołem Chrystusa, który 
jako Jego Ciało nie jest i nie może być podzielony. Jednocześnie prawo
sławni widzą anglikanów jako braci i siostry w Chrystusie, którzy po
szukują razem z nimi jedności wszystkich chrześcijan w jednym Koś
ciele.

10. (b) Kościół jest święty (1 Kor 3,17), ponieważ jego członkowie 
są w Chrystusie — Głowie, który jest święty i który mieszka w nich (Ef 
3, 17). Świętość Kościoła może być zaciemniona, ale nie może być znisz
czona przez grzechy jego członków. Świętość Chrystusa jest pokazana 
nie przez unikanie kontaktów z celnikami i grzesznikami, ale przez
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przywoływanie ich do siebie (Mk 2, 15—17), najpełniej zaś w Jego sta
niu się grzechem za nas po to, by wybawić nas z grzechu (2 Kor 5, 21). 
Bowiem przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystus zwy
cięża, zbawia i uświęca świat, a przez swoją łaskę usprawiedliwiającą 
przemienia grzeszników, którzy otrzymali przebaczenie, w naród świę
ty (1 P 2, 9). Świętość Kościoła wywodzi się z działania Ducha Święte
go, którego Chrystus posyła dla oczyszczenia swego ludu, wprowadze
nia go w rzeczywistość swego zmartwychwstałego życia i umożliwienia 
mu udziału w Jego współczuciu i miłości do świata.

11. Poszukiwanie świętości rzuca wyzwanie światu; chrześcijanie, 
którzy wzorem Chrystusa prowadzą walkę duchową z mocami zła, 
mogą popaść w konflikt ze światem. Pod tym względem naśladują oni 
świętych Kościoła, którzy mieli udział w cierpieniach i udrękach Chry
stusowych (Kol 1, 24). Przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez 
dobrą sławę; jako zwodziciele, a jednak prawi (2 Kor 6, 8).

12. (c) Kościół jest Kościołem katolickim dlatego, iż przez głoszone 
Słowo i sposób życia zachowuje pełnię wiary i daje o niej świadectwo, a 
także dlatego, iż przedstawiciele wszystkich narodów i warstw społe
cznych są wezwani do udziału w jego życiu. Katolickość jest przeci
wieństwem schizmy i herezji. Jeśli chrześcijanie przestają kochać się 
nawzajem lub szanować ustrój Kościoła, grozi im niebezpieczeństwo 
schizmy. Jeśli zaś oddalają się od podstaw wiary apostolskiej, stają się 
winnymi herezji. Katolickość Kościoła wyraża się w wielości partyku
larnych Kościołów lokalnych, z których każdy będąc we wspólnocie eu
charystycznej ze wszystkimi innymi, manifestuje na swoim własnym 
miejscu i w swoim czasie jeden Kościół katolicki. Kościoły lokalne, wie
rne wobec swej specyficznej sytuacji misyjnej, rozwinęły bardzo zróżni
cowany sposób życia. Jak długo ich świadectwo jednej wiary pozostaje 
nie naruszone, tak długo różnorodność tę należy uważać nie za manka
ment lub przyczynę podziału, ale za znak pełności jednego Ducha 
udzielającemu każdemu tak, jak chce (1 Kor 12, 11).

13. W każdej lokalnej Eucharystii, sprawowanej w Kościele po
wszechnym, Chrystus jest obecny w całej swej pełni; tak więc każde lo
kalne sprawowanie Eucharystii aktualizuje powszechność Kościoła i 
daje jej widzialny wyraz13. Wspólnota eucharystyczna jest także wi
dzialną manifestacją wspólnej wiary i miłości chrześcijańskiej, która 
łączy wszystkie Kościoły lokalne w jeden Kościół powszechny. Wspól
nota ta znajduje także odbicie w stałym kontakcie między biskupami i 
członkami różnych Kościołów lokalnych; kontakty te obejmują spotka
nia synodalne, wymianę listów i wzajemne modlitwy za siebie.

14. (d) Kościół jest Kościołem apostolskim, gdyż jest zbudowany 
na fundamencie apostołów (Ef 2, 20; Ap 21, 14), którzy są głównymi i 
miarodajnymi świadkami Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana. 
Ich autorytet polega na tym, że byli posłani przez Jezusa Chrystusa, 
który sam był posłany przez Ojca (Mt 28, 19—20; J.20, 21). Chrystus dał 
im Ducha Świętego, który dba o zachowanie słowa apostolskiego jako 
żywej siły w Kościele, wzbudzającej wiarę i skłaniającej do pójścia śla
dem Jezusa. Apostolstwo Kościoła wyraża się głównie w trojaki sposób:

15. (1) Kościół zachowuje tradycję apostolską przez zwiastowanie i 
nauczanie oraz przez stale odnawiane próby zrozumienia Pisma Św. i

13 Por.: The Moscow Agreed Statement Section VI: The C hurch as the  E ucharistic  
C om m unity”.
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życie według jego zasad. Przez krytyczną zdolność rozpoznawania Koś
ciół odrzuca nieautentyczne sposoby myślenia i życia14.

16. (2) Kościół w każdym pokoleniu ludzkim uczestniczy w misji 
apostolskiej wobec świata. Kościół jest nie z tego świata (J 17, 14), ale 
żyje w społeczeństwie, ze społeczeństwem i dla społeczeństwa. Jego mi
sją jest zbawienie i przeobrażenie społeczeństwa przez moc Ducha 
Świętego. Elementami tej misji są: nauczanie, kult, diakonia, świade
ctwo przeciw niesprawiedliwości, a także ukryte życie modlitewne i 
męczeństwo.

17. (3) Apostolstwo Kościoła manifestuje się w sposób szczególny 
przez sukcesję biskupów. Sukcesja ta jest znakiem nieprzerwanej cią
głości tradycji i życia apostolskiego. Przez modlitwę i wkładanie rąk bi
skup otrzymuje Ducha Świętego, który obdarowuje go charyzmatem. 
Charyzmat ten jest dla biskupa przejawem okazanej mu łaski, lecz jed
nocześnie nakłada nań odpowiedzialność za podtrzymywanie autoryte
tu słowa apostolskiego i za dawanie o tym świadectwa (2 Tm 1, 6). Bis
kup lokalny może pełnić swój urząd tylko: 1/ w jednośei ze swoimi 
braćmi-biskupami, szczególnie kiedy spotykają się oni na synodzie; 2/ 
w jedności ze swoją owczarnią, która obejmuje duchowieństwo i wier
nych. Wypełniając urząd nadzoru powinien on zwracać uwagę na dar 
prorokowania i inne dary, którymi Chrystus obdarza swój lud (Rz 12, 
6—8; Ef 4, 11—12).

Wspólnota i interkomunia

18. (a) Kilka prowincji Wspólnoty Anglikańskiej posiada własne 
synodalne przepisy, które regulują praktykowanie gościnności eucha
rystycznej, interkomunii i pełnej komunii z innymi Kościołami. Istnieją 
przykłady, które dowodzą, iż najważniejszą sprawą jest pasterska tros
ka o jednostkę. Istnieją wspólne deklaracje, które mówią o zamiarze 
współpracy na płaszczyźnie lokalnej lub krajowej w dziedzinie poszu
kiwania jedności (przykładowo wymienimy tutaj deklaracje podpisane 
przez członków lokalnych grup ekumenicznych w Anglii lub przez an- 
glikanów, metodystów, prezbiterian i kongregacjonalistów w Afryce 
południowej). Można wymienić jeszcze inne przykłady, gdzie jedności 
wiary, urzędu i sakramentów towarzyszy wzrost poczucia soborowości 
i wspólnej misji. Z tego wszystkiego wynika, że nastąpił znaczny rozwój 
w ekumenicznych i międzykościelnych stosunkach w ostatnich latach, 
którego wynikiem jest anglikański udział w Eucharystii z członkami 
innych Kościołów podczas specjalnych ekumenicznych okazji, w czasie 
szczególnej potrzeby lub na podstawie bardziej uzgodnionych zasad.

19. Anglikanie rozróżniają różne etapy zacieśniania kontaktów 
między Kościołami. Każdemu z tych etapów odpowiada odpowiedni 
stopień eucharystycznej wspólnoty, uważanej za właściwą manifestację 
takiej jedności w Chrystusie, która już jest udziałem chrześcijan i za za
powiedź jeszcze większej jedności15. Oficjalne uznanie przez Kościół 
interkomunii („wzajemnej” lub „ograniczonej”) za środek wiodący do 
jedności lub praktykowanie jej przez jednostkę tam, gdzie istnieje już 
pewna zgoda w sprawach wiary i zaangażowanie na rzecz jedności, nie 
jest sprzeczne z przekonaniem, że pełniejsze wyrażenie jedności w for

14 Por.: The Moscow Agreed Statement Section III: „S crip tu re  and  T rad itio n ”.
15 Intercommunion: A Scottish Episcopalian Approach, 1969, s. 10.
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mie pełnej wspólnoty lub unii organicznej pozostaje nadal celem, do 
którego trzeba dążyć16.

2[). (b) Dla prawosławnych warunkiem „wspólnoty” jest jedność 
mistyczna i uświęcająca, stworzona przez Ciało i Krew Chrystusa; jed
ność ta czyni ich „jednym ciałem i krwią (sissomoi kai sinamoi) z Chry
stusem” i dlatego nie mogą występować między nimi różnice w wierze. 
Wspólnota może istnieć tylko między Kościołami lokalnymi, które po
siadają jedność wiary, urzędu i sakramentów. Dlatego dla pojęcia „in- 
terkomunii” nie ma miejsca w eklezjologii prawosławnej.

Szersze pojęcia przewodniczenia w Kościele

21. (a) W całej historii Kościoła, począwszy od Nowego Testamen
tu, możemy zauważyć występowanie różnych modeli szerszego przewo
dniczenia. Anglikanie często mówią o tych modelach jako o płaszczy
znach „pierwszeństwa”, podczas gdy prawosławni wolą posługiwać się 
tutaj pojęciem „porządku starszeństwa” (presbeia). Pomimo różnic w 
zewnętrznych formach, w których to szersze przywództwo jest wyrażo
ne, istnieje podstawowa zgodność co do sposobu, w jaki anglikanie ro
zumieją „pierwszeństwo” a prawosławni „starszeństwo”.

22. (b) Nowy Testament mówi o p.ewnych osobach, którym nadano 
szczególny autorytet w Kościele; są to: Piotr, Paweł, Jakub i Jan, ale ża
den z nich nie działa w odosobnieniu. Cały Nowy Testament wskazuje 
na niezależność lub autonomię Kościołów lokalnych, które żyją w jed
ności, mimo że żadnemu z nich nie powierzono na stałe przewodnictwa 
nad drugimi. Po ogłoszeniu chrześcijaństwa oficjalną religią Imperium 
Rzymskiego, porządek starszeństwa w Kościele utrwalił się, obejmując 
pięć wielkich stolic biskupich w następującej kolejności: Rzym, Kon
stantynopol, Aleksandria, Antiochia, Jerozolima (patrz kanony Sobo
rów Powszechnych, szczególnie 2 kanon Soboru Konstantynopolitań
skiego (381) i 28 kanon Soboru Chalcedońskiego (451) ). Zarówno fakt 
założenia stolic biskupich przez apostołów, jak i znaczenie wymienio
nych miast jako ośrodków o znaczeniu politycznym, zadecydowało o 
takim a nie innym rozwoju porządku starszeństwa w Kościele.

23. (c) To szersze przewodniczenie nazywane „starszeństwem” lub 
„pierwszeństwem”, winno być rozumiane nie w kategoriach zniewole
nia, lecz służby duszpasterskiej. Jezus przestrzegał swoich apostołów, 
zarówno słowem jak i przykładem, aby nie sprawowali swojej władzy w 
formie panowania nad owczarnią, lecz w formie służby wobec wszyst
kich (M 10, 42—45; J 13, 12—17); takie samo ostrzeżenie zostało powtó
rzone w stosunku do tych, którzy zastąpili apostołów w nadzorowaniu 
Kościoła (1 P 5, 1—4). Ponieważ w praktyce zapominano często o tej 
przestrodze, stało się dobrze, że Anglikańsko-Rzymskokatolicka Komi
sja Międzynarodowa zwróciła na nią uwagę stwierdzając, że prawdzi
wie przewodzić, to znaczy służyć, a nie panować nad innymi, i że bis
kup posiada swoją władzę po to, by służyć swojej owczarni jako jej pa
sterz 17. Właśnie to trzeba mieć na uwadze, gdy, jak w wyrażeniu „star
szeństwo czci” (presbeia tes times), obdarzamy biskupa różnymi „hono
rowymi” tytułami.

24. (d) Szersze przewodniczenie istnieje na różnych płaszczyznach:

16 ACC S tudy  p ap er on „Fuli C om m union” 1981, s. 7.
17 A uthority  in the  C hurch II 5 i 17, w: The Final Report of ARCIC s. 83 i 89
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(1) Po pierwsze, istnieje starszeństwo polegające na tym, że dany biskup 
przewodniczy grupie biskupów diecezjalnych. We współczesnym pra
wosławiu funkcję taką sprawują patriarchowie na obszarze poszczegól
nych patriarchatów lub naczelni arcybiskupi, bądź metropolici na ob
szarze każdego autokefalicznego lub autonomicznego Kościoła. W 
praktyce anglikańskiej funkcję tę sprawują arcybiskupi lub biskupi na
czelni poszczególnych prowincji Wspólnoty Anglikańskiej.
(2) Po drugie, istnieje wiele różnych form starszeństwa na płaszczyźnie 
światowej, takich jak funkcja papieża w Kościele Rzymskokatolickim 
(przed schizmą obejmowała ona cały Kościół chrześcijański), patriar
chy ekumenicznego w Kościele prawosławnym i arcybiskupa Canter
bury w Światowej Wspólnocie Anglikańskiej.

25. (e) Celem szerszego przewodniczenia jest umocnienie jedności i 
udzielenie braterskiej pomocy biskupom Kościołów lokalnych w spra
wowaniu wspólnego urzędu, który istnieje po to, by chronić prawdę bi
blijną, gdziekolwiek jest zagrożona, by przyczyniać się do rozpowsze
chniania prawidłowej nauki i właściwego stylu życia oraz by wspierać 
działalność misyjną Kóścioła w świecie. Biskup, któremu powierzono 
funkcję starszeństwa, realizuje te zadania w dwojaki sposób:
(1) Zachęca do chrześcijańskiej solidarności i współpracy przez podej
mowanie inicjatyw, które prowadzą do zwołania soboru lub synodu, i 
osobiście przewodniczy tym posiedzeniom;
(2) W pewnych sytuacjach, kiedy wystosowane są do niego odwołania 
od decyzji biskupa diecezjalnego lub grupy biskupów, wszczyna on po
stępowanie umożliwiające zrewidowanie tych decyzji. Ale biskup spra
wujący funkcję starszeństwa nie ma prawa interweniować arbitralnie 
w sprawy jakiejkolwiek diecezji z wyjątkiem swojej własnej18.

26. (f) Sprawując swój urząd biskup, któremu przysługuje pier
wszeństwo, powinien respektować właściwą władzę i wolność każdej 
diecezji lub Kościoła lokalnego. Powinien on zawsze działać kolegialnie 
ze swoimi braćmi-biskupami; w równym stopniu powinien brać pod 
uwagę dary rozumienia i trafności sądu, powierzone całemu ludowi Bo
żemu, tak duchowieństwu jak i świeckim.

27. (g) Sobory ekumeniczne przypisują specjalne pierwszeństwo, w 
ramach szerszego przewodniczenia w Kościele uniwersalnym, nie tylko 
stolicy biskupiej Rzymu, ale i Konstantynopola; fakt ten powinien być 
brany pod uwagę we wszelkich dążeniach chrześcijan do ponownego 
zjednoczenia19. Patriarcha ekumeniczny nie rości sobie jednak prawa 
do uniwersalnej jurysdykcji nad innymi Kościołami, tak jak to jest 
przypisywane papieżowi przez pierwszy, a także drugi Sobór Watykań
ski; prawosławni uważają takie roszczenie za sprzeczne z pojęciem 
starszeństwa, w sensie w jakim było ono rozumiane w pierwszych wie
kach istnienia Kościoła.

28. Kościoły Anglikańskie na Wyspach Brytyjskich, od czasu od
dzielenia się od stolicy w Rzymie, zorganizowały się w międzynarodo
wą wspólnotę; w ramach tej wspólnoty funkcję starszeństwa zaczęto 
przypisywać istniejącej od wieków stolicy biskupiej w Canterbury. Jed
nakże starszeństwo to jest rozumiane jako urząd służby i wsparcia dla 
innych Kościołów anglikańskich, a nie jako forma zwierzchnictwa nad

18 O św iadczenie w: „A uthority  in the C hurch” II. 20, (ibid. s. 90) w ym aga dalszego 
w yjaśnienia.

19 W tym  kontekście chcielibyśm y bliżej sprecyzow ać to, o czym m ówi The Final Re
port ofARCIC „A uthority  in the  C hurch” I, 23 (ibid. s. 64).
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nimi. Podobnie jak patriarcha ekumeniczny, arcybiskup Canterbury 
nie rości sobie prawa do prymatu w sprawowaniu jurysdykcji uniwer
salnej w ten sposób, chociaż starszeństwo przypisywane arcybiskupowi 
Canterbury nie jest identyczne z tym, które powierzono patriarsze eku
menicznemu, Wspólnota Anglikańska rozwinęła się bardziej według 
wzoru prawosławnego niż rzymskokatolickiego, jako wspólnota nieza
leżnych narodowych lub regionalnych Kościołów.

29. (h) Zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego, prymat 
papieża jest ściśle związany z jego nieomylnością. Tak prawosławni, 
jak i anglikanie uważają, że nieomylność nie jest prerogatywą jakiejko
lwiek osoby w Kościele20. Ważne znaczenie ma fakt, że Anglikańsko- 
Rzymskokatolicka Komisja Międzynarodowa stwierdziła wyraźnie: 
Jest to termin dający się zastosować bezwarunkowo tylko wobec Boga, 
a (...) używając go wobec człowieka nawet w sposób bardzo ograniczo
ny, może spowodować wiele nieporozumień21 22.

30. Anglikanie jak i prawosławni są mocno przekonani o tym, że 
Duch Święty doprowadzi Kościół do całej prawdy i że bramy piekielne 
nie przemogą go (Mt 16, 18). Wierzymy, że wszyscy biskupi są upoważ
nieni przez Ducha Świętego, aby dawać świadectwo prawdzie; jeśli je
dnak dokryna nieomylności oznacza, że możliwym jest, za pomocą kry
teriów zewnętrznych, zagwarantowanie, iż pewne oświadczenia indy
widualnego biskupa są wolne od błędu, to takiego poglądu nie możemy 
zaakceptować. Podobnie taka gwarancja nie może być dana oświadcze
niom zgromadzeń biskupów, gdyż powszechność soboru manifestuje się 
przez przyjęcie jego uchwał przez całe ciało Kościoła.

Świadectwo, ewangelizacja i służba

31. Bóg świadczy o sobie poprzez swoje objawienie w stworzeniu 
(Rz 1, 19—20; Dz 14, 17), przez patriarchów i proroków, a na samym 
końcu przez swojego Syna Jezusa Chrystusa (Hbr 1, 1—2), który jest 
świadkiem wiernym i prawdziwym (Ap 3, 14). Chrystus jest także pra
wdziwym Sługą, który zmienił nasze pojęcie przewodniczenia przez 
stanie się sługą wszystkich 22 i przez służbę dla ludzkości w swoim po
słusznym i ofiarnym sprawowaniu urzędu kapłańskiego, w cierpieniu i 
śmierci. Objawienie Boga w Chrystusie nieodzownie pociąga za sobą 
konflikt ze złem, konflikt, który zaprowadził Go na Krzyż. Tak więc 
najwyższy przejaw służby Boga wobec ludzkości — przyniesienie zba
wienia w Chrystusie — jest jednocześnie Jego najgłębiej pojętym świa
dectwem o samym sobie, świadectwem manifestującym się w ofierze 
Chrystusa na Krzyżu i poprzez tę ofiarę. Chrystus jest Świadkiem (mar- 
tis), a także Nauczycielem, Uzdrowicielem i Zbawicielem. Podstawowy 
dynamizm świadectwa i służby przechodzi od Boga do świata. Obejmuje 
on potwierdzenie świętości życia, demaskowanie wszystkiego zła, a także 
apel do całej ludzkości: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii (Mr 1,15).

32. Ten dynamizm jest kontynuowany w Kościele, Ciele Chrystu
sa, kiedy w mocy Ducha Świętego reaguje on ną wezwanie Boga i ofia
ruje siebie w świadectwie i służbie światu. Świadectwo Kościoła i 
ewangelizacja wzywa ludzi do słuchania Dobrej Nowiny i do przyjmo
wania zbawczej łaski Chrystusa. Kościół apostolski istnieje dzięki misji

20 Por. The Moscow Agreed Statement IV, § 17—18.
21 Authority in the Church II, 32 (op. cit. s. 97).
22 Polikarp, List do Filipian 5, 2; por. Mr 10, 45.
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tak, jak ogień istnieje dzięki płomieniowi. Misja jest czymś więcej niż 
tylko jednym z wielu programów działalności Kościoła lub wyspecjali
zowanego wydziału kościelnego. Zaangażowanie członków Kościoła na 
rzecz pozyskania niewierzących winno być ważnym kryterium oceny 
ich aktywności. Ewangelizacja jednej osoby przez drugą jest zadaniem 
zarówno dla laików, jak i kleru. Działalność misyjna Kościoła obejmuje 
także jego służbę dla ludzkości, służbę, która przynosi uzdrowienie, 
przebaczenie, miłość i współczucie Chrystusa wobec ludzi w potrzebie, 
ludzi zwaśnionych ze sobą i ludzi będących w mocy grzechu i zła.

33. Świadectwo, ewangelizacja, służba, kult i ofiara stanowią ca
łość, ponieważ są to różne przejawy tej samej rzeczywistości. Np.: świa
dectwo, prawidłowo złożone w imię Chrystusa, jest także służbą wobec 
bliźniego; urząd duchowny, prawidłowo sprawowany w imię Chrystu
sa, stanowi świadectwo o Jezusie. Kult (Leitourgia) wiąże się ze służbą 
dla ludzi ( takie było jego pierwotne znaczenie); służąc chorym, uwię
zionym i potrzebującym (Mt 25, 37—40), oddajemy cześć Chrystusowi. 
Tam, gdzie Kościołowi nie wolno organizować programów społecznych 
lub dobroczynnych, względnie uczestniczyć w tego rodzaju programach 
organizowanych wspólnie z innymi, tam jego świadectwo realizuje się 
w kulcie, modlitwie i osobistym posługiwaniu. Kościół może dawać 
świadectwo nie tylko słowem i czynem, ale także milczeniem, życiem 
poświęconym służbie głoszenia Ewangelii. Poświęcenie samego siebie, 
wzięcie na siebie cierpienia i śmierci, może wynikać z chęci świadcze
nia o prawdzie Ewangelii lub przeciw niesprawiedliwości; ten drugi ro
dzaj świadczenia jest jednocześnie świadczeniem o prawdzie, że Bóg 
troszczy się o biednych i uciskanych.

34. Ewangelizacja wciąga Kościół w działalność społeczną, która 
może być autentycznym świadectwem Ewangelii; nie wolno więc od
dzielać od siebie lub przeciwstawiać sobie obu tych elementów. Kościół 
nie powinien angażować się w programy społeczne będące celem sa
mym w sobie, gdyż nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym sło
wem, które pochodzi z ust Bożych (Mt 4, 4). Atmosfera, w jakiej działa
ją chrześcijanie, różni się od atmosfery, w jakiej rozwijają się idee hu
manizmu i sekularyzmu. Jest ona przepojona poczuciem rzeczywistości 
Bożej — łaski, grzechu, potrzeby pokuty oraz perspektywą eschatologi
czną. Jednakże chrześcijanie słusznie angażują się w życie świata i sze
roką walkę o sprawiedliwość, wolność i pokój, a także o usunięcie 
wszystkiego, co zagraża świętemu darowi życia całej ludzkości.

35. Świadectwo i służba Kościoła dbają o najgłębsze potrzeby lu
dzkie — duchowe, fizyczne i społeczne. Jednakże wypełniając tę misję, 
Kościół winien zajmować postawę ciągłej czujności (nepsis), ponieważ 
żyje on „w świecie”, ale „nie jest z tego świata” (J 17, 11—-16), i ponie
waż stara się być wiernym Chrystusowi, prawdziwemu Świadkowi i 
Słudze.

II. Wiara w Trójcę Świętą, modlitwa i świętość

Udział w lasce Trójcy Świętej

36. Doktryna trynitarna zakłada udział w łasce Trójcy Świętej. 
Doktryna o Jednym Bogu w Trójcy nie jest abstrakcyjną formułą filozo
ficzną. Swój początek bierze ona w osobistym i zbiorowym doświadczę-
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niu łaski Trójjedynego Boga, doświadczeniu, które było i jest przekazy
wane nam w Jezusie Chrystusie. Tego doświadczenia nie należy rozu
mieć tylko w sposób subiektywny. Jest ono zakorzenione w fakcie hi
storycznym Wcielenia i Objawienia Boga w Chrystusie. Doktryna ta 
jest próbą wyrażenia tego objawienia w taki sposób, aby z jednej strony 
uchronić je od nieporozumień, z drugiej zaś — umożliwić innym uczest
niczenie w nim. Formułowanie doktryny, opierające się na Piśmie 
Świętym i na tradycji ostrożnej teologicznej refleksji, w żaden sposób 
nie może być uważane za niezależne ćwiczenie intelektualne. Św. Grze
gorz Teolog mówi: Jest niemożliwe wyrazić istotą Boga, a przedsięwzię
ciem jeszcze bardziej niemożliwym jest Go pojąć23. Tak więc formuły 
dokrynalne nie powinny w żaden sposób umniejszać tajemnicy Boga, 
którą przekazali Kościołowi apostołowie i ojcowie. To nie doktryna 
Trójcy Świętej, lecz Jeden Bóg w Trójcy, Ojciec, Syn i Duch Święty, jest 
przedmiotem kultu i wiary chrześcijańskiej. Chociaż niekiedy możemy 
mówić oddzielnie o Bogu Ojcu, Bogu Synu i Bogu Duchu Świętym, nie 
zmienia to niczego w przeświadczeniu, że nie ma rozdziału jednej osoby 
od drugiej, ale że wszystkie razem i każda z osobna objawiają się w jed
ności łaski i chwały jednego Pana Boga.

37. Chrześcijanie uczestniczą w łasce Trójcy Świętej jako członko
wie społeczności chrześcijańskiej. To Kościół jest wypełniony Duchem 
Świętym i właśnie z tego powodu każda ludzka istota posiada możli
wość stania się uczestnikiem natury boskiej (2 P 1, 4). Duch Święty mo
dlący się w nas uzdrawia i odnawia nas w głębi naszego istnienia, to 
jest w naszych sercach. Uzdrawiający charakter łaski Trójcy Świętej w 
życiu indywidualnego wierzącego i Kościoła posiada ważne implikacje 
dla całego życia współczesnego społeczeństwa.

M odlitw a

38. Modlitwa chrześcijańska do Boga jest zawsze zanoszona do 
Trójcy Świętej. Jest ona zwykle kierowana do Ojca przez Syna w Duchu 
Świętym, chociaż niekiedy jest także kierowana do Syna lub Ducha 
Świętego. Chociaż na pierwszy rzut oka modlitwa jest działalnością lu
dzką, to w głębszym znaczeniu jest ona przejawem działania w nas Du
cha Świętego, który mieszka w naszych sercach przez wiarę. Św. Paweł 
w Liście do Rzymian mówi: Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy 
naszej; nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch 
wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach (Rz 8, 26—27). 
Tak więc modlitwa staje się możliwością przez bezgraniczną doskona
łość łaski Bożej.

39. Dla Wschodu i Zachodu wspólne jest doświadczenie Ducha 
Świętego modlącego się w nas, o którym św. Paweł mówi w Liście do 
Galacjan (4, 6—7): Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wo
łającego: Abba, Ojcze! Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, 
a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Modlitwa ta jest opisana w 
tradycji chrześcijańskiej w różny sposób. W greckich pismach patrysty
cznych mówi się o niej często jako o „modlitwie umysłu” (noera proseu- 
che), przy czym „umysł” nie jest tutaj rozumiany jako „intelekt” (w 
znaczeniu współczesnym), ale raczej jako „serce” w znaczeniu, które 
występuje u św. Pawła. Bardzo podobne opisy tego samego doświadczę- 23

23 Oracje Teologiczne II, 4.
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nia modlitwy znajdujemy u wczesnych autorów łacińskich, takich jak 
św. Jan Kasjan, św. Grzegorz z Tours i św. Patryk24.

40. W Kościele Wschodnim jedną z tradycyjnych form tej modli
twy jest „Modlitwa Jezusowa”. Ale modlitwa serca może przyjąć inne 
formy, które w równym stopniu prowadzą do tego samego doświadcze
nia chwały Chrystusa, którą widzieli i głosili patriarchowie, prorocy, 
apostołowie, ojcowie i wszyscy święci.

41. Modlitwa Ducha Świętego w sercu pojedynczego chrześcijani
na jest nierozerwalnie związana ze wspólną modlitwą liturgiczną 
wspólnoty chrześcijańskiej. Jest ona szczególnie związana z łaską daną 
w Chrzcie, Bierzmowaniu (Konfirmacji) i Eucharystii, a ogólnie — z ca
łym życiem sakramentalnym Kościoła, ze wspólną modlitwą i z czyta
niem Pisma Świętego. Tak wspólna modlitwa, jak i modlitwa indywi
dualna, są ożywiane i ukształtowane przez wiarę Kościoła w Boga, 
Ojca, Syna i Ducha Świętego.

42. Modlitwa, zbiorowa jak i indywidualna, jest integralną częścią 
życia wszystkich chrześcijan. Kontemplacyjne i aktywne aspekty życia 
chrześcijańskiego winny się zawsze wzajemnie uzupełniać, chociaż w 
życiu każdego chrześcijanina mogą występować okresy, gdy jeden z 
tych aspektów uzyskuje przewagę nad drugim, a w życiu niektórych 
chrześcijan albo jeden albo drugi aspekt może przeważać przez całe ich 
życie. Dla wszystkich chrześcijan postęp w modlitwie i posłuszeństwie 
pociąga za sobą gotowość wzięcia na siebie Krzyża i zobowiązanie się 
do zdyscyplinowanego trybu życia, którego celem jest osobiste wzrasta
nie w świętości, dawanie bardziej skutecznego świadectwa w Kościele i 
społeczeństwie oraz służenie mu.

Świętość

43. Owocem Ducha modlącego się w nas jest świętość, a ośrodkiem 
świętości jest miłość Boga i bliźniego. Miłość Boża działa w nas po to, 
aby „wytworzyć” świętość, która przywraca w nas podobieństwo Boże 
oraz sprawia, że my i wszystkie inne rzeczy osiągamy pełnię rozwoju. W 
życiu doczesnym chrześcijanie mają do czynienia z napięciem występu
jącym między nawoływaniem do świętości a mocą grzechu, z walką 
między „ciałem” a Duchem (Ga 5, 17), walką, która wymaga ciągłej 
skruchy i zapewnienia Bożego przebaczenia. Boże wezwanie do święto
ści jest także wezwaniem do pracy na rzecz sprawiedliwości, tak że mo
dlitwa Kościoła o przyjście Królestwa Bożego na ziemię w takiej for
mie, w jakiej istnieje w niebie, wymaga od chrześcijan współpracy z 
Bogiem. Miłość Boga do świata uosobiona w Jezusie Chrystusie, działa 
przez Ducha Świętego, aby przemienić wszystkie rzeczy w nowe 
stworzenie, a my jesteśmy po to, by zamanifestować tę miłość w życiu 
świata.

„Filioque”

44. Dalsze dyskusje na temat „Filioque” były potwierdzeniem 
przez anglikanów i prawosławnych porozumienia, osiągniętego w Mos
kwie w 1976 r., potwierdzeniem iż wyrażenie to, (tzn. Filioque) nie po
winno być włączone do Niceo-Konstantynopolitańskiego Śymbolu

24 Św. Jan Kasjan, Collations X, 10; Św. Grzegorz z Tours, Historia Francorum, V, 10.
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Wiary25. Niektóre Kościoły anglikańskie wprowadziły to porozumienie 
już w życie, inne natomiast zastanawiają się jeszcze jak to uczynić.

45. Prawosławni stwierdzili, że z teologicznego punktu widzenia 
doktryna „Filioque” jest nie do przyjęcia, chociaż sposób wyrażenia jej 
przez Augustyna dopuszcza zinterpretowanie tej doktryny zgodnie ze 
stanowiskiem prawosławnym. Według prawosławnego rozumienia, Syn 
nie może być uważany za przyczynę lub współ-przyczynę istnienia Du
cha Świętego. Pomimo to znajdujemy u niektórych ojców, na przykład 
u św. Maksyma Wyznawcy (VII w.)26, jak wyjaśnione jest to przez Ata
nazego Bibliotekarza (IX w.)27, opinię, że „Filioque” jakim posługiwała 
się wczesna teologia łacińska, może być rozumiane na sposób prawosła
wny. Zgodnie z tą interpretacją należałoby dokonać rozróżnienia mię
dzy dwoma rodzajami „pochodzenia”, z których jeden powiada, że Oj
ciec jest przyczyną istnienia Ducha (ekporeusis), a drugi, że Duch „pro
mieniuje światłem” Ojca i Syna (ekfansis). Ten drugi rodzaj pochodze
nia trzeba wyraźnie odróżnić od późniejszego zachodniego rozumienia 
„Filioqüe”, które nie dostrzegało takiej różnicy, lecz mieszało „przy
czynę egzystencji” z „przekazywaniem istoty” (ekporeusis z ekfasis). 
Niektórzy teologowie prawosławni stoją na stanowisku, że dokryna„Fi- 
lioque” jest nie do przyjęcia dla Kościoła prawosławnego, lecz jedno
cześnie, mając na uwadze poglądy profesora Bołotowa (1854—1900) i 
jego zwolenników, uważają, że „Filioque” można uznać za „teologou- 
men” zachodni28.

46. Strona anglikańska zwróciła uwagę, że „Filioque” nie uważa
no na dogmat, który zmuszeni byli przyjąć wszyscy chrześcijanie. Lecz 
jednocześnie podkreśliła, że następujące punkty są ważne dla prawi
dłowego zrozumienia całego tego zagadnienia:

(a) chociaż tradycja zachodnia mówiła od czasu do czasu o Synu 
jako „przyczynie” (causa) Ducha, terminologia ta nie spotkała się z 
przychylnością i wyszła z użycia;
(b) w tym samym czasie, w którym tradycja zachodnia głosiła, że 
Ojciec jest jedynym „źródłem boskości” (fons deitatis — pege The- 
utetos), związała ona Syna z Ojcem czyniąc z obu „zasadę” (princi
pium), z której wywodzi się Duch;
(c) tradycja zachodnia, mówiąc o Ojcu i Synu jako „jednej zasa
dzie”, nie chciała nasuwać wniosku, że Duch w przeciwieństwie do 
osób (hypostaseis) Ojca i Syna, wywodzi się z jakiejś nie zróżnico

25 Moscow Agreed Statement Section V 19—21.
26 Św. Maksym Wyznawca, List do Marinosa.
27 Mignę P.L. 129 560D-561A.
28 Por. Protoprezbiter Liveriy Voronov, The Filioque in the Ecumenical Perspective 

w: „Journal of the Moscow Patriarchate” 5, 1982, s. 66—68; A/OJDD. 313: L. Voronov w 
sprawie tez Bołotowa; A/OJDD. 283: tłumaczenie z książki profesora V. Bolotova On the 
Question of the Filioque, opublikowanej w 1914 r., dotyczące tez w sprawie Filioque ra
zem z ustępem (s. 30—36) definiującym terminy; V. Bolotov daje tam własną definicję po
jęcia teologoumen, która brzmi: Ktoś może zapytać, co rozumiem przez teologoumen. W 
istocie jest to także opinia teologiczna, ale tylko opinia tych, którzy dla każdego katolika 
są czymś więcej niż tylko teologami: są to opinie teologiczne świętych ojców jednego, nie 
podzielonego Kościoła; są to opinie ludzi, z  grona których wywodzą się ci, których nazy
wa się trafnie „doktorami ekumenicznymi”. Teologoumeny oceniam wysoko, ale w żad
nym wypadku nie przeceniam ich wartości, i sądzę, że „dość wyraźnie” odróżniam je od 
dogmatów. Treścią dogmatu jest prawda, treścią teologoumena jest tylko to, co jest praw
dopodobne. Dogmat obejmuje swoim zasięgiem rzeczy konieczne, teologoumen — rzeczy, 
co do których panuje wątpliwość: In necessaris unitas, in dubiis libertas.
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wanej istoty boskiej (usia). Anglikańscy członkowie Komisji zgłosi
li do protokołu, że nie zamierzają bronić terminu „przyczyna” w 
tym kontekście29.

III. Kult i Tradycja

Paradosis — Tradycja

47. Patrząc z zewnątrz wydaje się, że oba Kościoły bardzo różnią 
się swoim podejściem do Tradycji, anglikanie dopuszczają dużą różno
rodność stanowisk i poglądów, prawosławni zaś są mocno przywiązani 
do definicji i struktur Tradycji, szczególnie do tych, które zostały wpro
wadzone przez sobory powszechne i ojców Kościoła.

48. Chociaż Wspólnota Anglikańska pozwala na pewną swobodę w 
interpretowaniu Tradycji, to jednak z drugiej strony cechuje ją poczu
cie zobowiązania i odpowiedzialności wobec niej oraz przekonanie, że 
istnieją w Tradycji elementy, na przykład historyczne symbole wiary i 
definicja chalcedońska, które posiadają wartość trwałą. U prawosław
nych istnieje wolnęść co do pojmowania Tradycji jako przejawu stałej 
asystencji Ducha Świętego w Kościele, jako nieprzerwanej obecności 
Słowa Bożego, objawionego za pośrednictwem Ducha Świętego, który, 
tu i teraz, jest zawsze obecny. Tradycja jest zawsze otwarta, gotowa ob
jąć teraźniejszość i zaakceptować przyszłość.

49. Anglikanie podzielają takie rozumienie Tradycji. Tradycja uzna
jąca Pismo św. za czynnik normatywny (zob. Uzgodniona Deklaracja Mo
skiewska, rozdział III) jest tym, co utrzymuje naszą tożsamość chrześcija
ńską, rozwija i wykształca nasze posłuszeństwo chrześcijańskie i czyni 
nasze chrześcijańskie świadectwo skutecznym mocą Ducha Świętego.

50. Tradycja Kościoła opiera się na fakcie darowania przez Ojca 
swojego Syna „dla życia świata” i na przebywaniu Ducha Świętego w 
świecie jako stałego świadka prawdy (J 15, 26). Kościół czerpie swoje 
życie i byt z tego samego aktu miłości Ojca, tj. Kościół także żyje „dla 
życia świata”. Tradycja jest żywą siłą i niewyczerpanym źródłem dla 
prowadzonej przez Kościół misji w świecie.

51. Obecność Ducha Świętego w Kościele umożliwia ogółowi wier
nych (pleroma Kościoła) wzbogacenie i wzmocnienie dla stawiania czo
ła problemom naszej epoki, zarówno w obrębie samego Kościoła jak i 
poza nim. Istnieje różnorodność darów Ducha Świętego, które współ
działają dla wzmocnienia chrześcijan w ich wysiłkach na rzecz dawa
nia świadectwa i sprawowania służby w świecie, i których celem jest 
osiągnięcie wspólnego dobra. Anglikanie i prawosławni widzą w swojej 
wierności Tradycji wspólną więź i mocną zachętę do ściślejszej współ
pracy w dziedzinie dawania świadectwa i służby światu.

52. Jednym z aspektów dynamicznej natury Tradycji jest sposób, w 
jaki Kościół przyswaja i uświęca pewne elementy kultur różnych społe
czeństw, pośród których Kościół żyje. Ojcowie Kościoła, pod przewod
nictwem Ducha Świętego, stosowali subtelną selekcję, gdy korzystali z 
dóbr społeczeństw, pośród których żyli. Kościołowi współczesnemu po
trzebna jest podobna selekcja, o ile pragnie zachować wierność wobec

29 Dla p rzedstaw ien ia  tradycy jnych  anglikańsk ich  punk tów  w idzenia por. A/ 
OJDD.213: „The Filioque in Ecum enical Perspective: a p re lim inary  A nglican response”, 
by Profesor Eugene Fairw eather.
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opinii (fronima) ojców, i jeśli chce stawić czoła nowym problemom, któ
re przynosi nam nasza epoka.

Kult i zachowanie wiary

53. Wiara i kult są nierozłączne. Dogmaty nie są abstrakcyjnymi 
ideami istniejącymi w sobie i dla siebie, lecz objawionymi i zbawczymi 
prawdami i faktami zmierzającymi do połączenia ludzkości z Bogiem. 
Przez życie liturgiczne Kościoła stworzenie uczestniczy w rzeczywisto
ści zbawczej. Przez kult zatem Kościół staje się tym, czym rzeczywiście 
jest: ciałem, społecznością, wspólnotą w Chrystusie. Kościół zachowuje 
prawdziwą wiarę i jest zachowywany w prawdziwej wierze przez dzia
łanie i pracę Ducha Świętego.

54. Ważne tezy doktryny chrześcijańskiej mają swoje sformułowa
nie i odbicie w liturgii, wszystkie zatem zbawcze prawdy wiary mają 
doksologiczne i liturgiczne przeznaczenie. Wiara katolicka przejawia 
się w ten sposób, że oddajemy cześć Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, 
Trójcy współistotnej i niepodzielnej.

55. Liturgia jest działaniem, za pomocą którego wspólnota wspo
mina wydarzenia, które przyczyniły się do jej powstania i które pod
trzymują ją przy życiu i wskazują jej perspektywę. W obydwu Kościo
łach nabożeństwa zbiorowe i indywidualne są ściśle związane ze sobą. 
Tylko jako członkowie oddającego cześć Bogu Kościoła możemy złożyć 
prawdziwe wyznanie wiary. Na przykład, w liturgii prawosławnej 
Symbol Wiary jest poprzedzony słowami: Umiłujmy się wzajemnie, 
abyśmy jednomyślnie wyznali. Ponadto, ze względu na naturę człowie
ka, a przede wszystkim z powodu Wcielenia Słowa, kult chrześcijański 
przejawia się w sposób zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny, obej
mując fizyczne gesty, materialne znaki i przedmioty, a także odpowied
nią postawę duchową.

56. Życie liturgiczne Kościoła jest samym centrum Tradycji. Koś
ciół sprawując liturgię wspomina wielkie dzieła Boga w przeszłości, 
przeżywa je jako obecną i żywą rzeczywistość oraz antycypuje przyj
ście Pana w chwale. W obecności Zmartwychwstałego Chrystusa otrzy
mujemy obietnicę przyszłego Królestwa. Czas liturgiczny nie jest chłod
nym i pozbawionym życia przedstawieniem wydarzeń przeszłości, ani 
po prostu rejestrem faktów historycznych. W czasie liturgicznym sam 
Chrystus żyje w Kościele. Jest to czas przemieniony przez akt liturgi
czny, gdyż jest on ożywiony „żarem wiary pełnej Ducha Świętego” (Li
turgia Św. Jana Chryzostoma). Kult zatem sprawia, że zaczynamy żyć 
w nowym eonie Królestwa. Oznacza to dwie rzeczy: po pierwsze, wej
ście Pana Chwały do naszej historii jako Zbawiciela świata; po drugie, 
nasze wejście do wiecznego Królestwa Świętej Trójcy przez łaskę.

57. Liturgia i cały kult chrześcijański mają swe źródło w historii 
zbawienia. Wszystkie wielkie wydarzenia Starego i Nowego Testame
ntu, które tworzą historię zbawienia, są wyznawane, celebrowane i 
przyswajane w oparciu o rok liturgiczny. Centrum tego roku, podobnie 
jak i samej historii zbawienia, jest zbawcza osoba i zbawcze dzieło Je
zusa Chrystusa, obecnego w mocy Ducha Świętego.

58. W Eucharystii stajemy się uczestnikami Wieczerzy Pańskiej. 
Eucharystia jest anamnezą i uczestnictwem w śmierci i zmar
twychwstaniu Chrystusa, liturgicznie potwierdzaną i urzeczywistnianą 
w corocznym celebrowaniu Misterium Paschalnego. Misterium to jest
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odnawiane każdego tygodnia podczas Dnia Pańskiego i podczas każde
go celebrowania Świętej Eucharystii. Fakt zmartwychwstania Chrystu
sa jest podstawą wiary i kultu chrześcijańskiego, ponieważ jak mówi 
św. Paweł: A jeśli Chrystus nie został wzbudzony (...) daremna też wa
sza wiara (1 Kor 15, 14).

59. Doniosłe znaczenie Zmartwychwstania jest liturgicznie do
świadczane i wyrażane w okresie poprzedzającym Wielki Post i w okre
sie, który obejmuje Wielkanoc, Wniebowstąpienie i Zesłanie Św. Du
cha. Nadejście Parakleta oznacza urzeczywistnienie całego misterium 
Chrystusa: Duch Święty bierze w swe ręce sprawy Chrystusa, zapozna
je nas z nimi i realizuje je w każdej epoce. Paraklet jest więc stałym źró
dłem życia w Tradycji Kościoła.

60. Kościół chrzci swoich członków w śmierć i zmartwychwstanie 
swojego Pana, przez co wyprowadza ich ze stanu grzechu i śmierci oraz 
czyni członkami Jego Ciała i uczestnikami życia wiecznego w Nim. 
Fundamentalne znaczenie uroczystości Wielkanocnej sprawiło, że 
święto to stało się dogodną okazją do sprawowania rytów chrześcijań
skiej inicjacji.

61. Jak w boskiej ekonomii zbawienia odpuszczenie grzechów 
osiągnięte przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa implikuje wcie
lenie i wcielone życie Chrystusa, tak w kalendarzu chrześcijańskim 
Święto Wielkanocy implikuje narodzenie, epifanię i inne święta zwią
zane z życiem naszego Zbawiciela. W ten oto sposób mamy roczny cykl 
świąt naszego Pana. Na Zachodzie okres adwentu przygotowuje chrze
ścijan do celebrowania przyjścia Chrystusa jako Zbawiciela i przypo
mina im o Jego powrocie w chwale na Sąd Ostateczny.

62. Na koniec, rok liturgiczny obejmuje Święta Najświętszej Marii 
Panny, Matki Bożej, i innych świętych, dając w ten sposób świadectwo 
dogmatycznej prawdzie, że Chrystus, Głowa Kościoła, pozostaje zawsze 
zjednoczony z członkami swojego Ciała, i że nie ma podziału między 
Kościołem wojującym i triumfującym. Pan jest wspaniały przez swoich 
świętych, i we wspólnocie świętych ponownie widzimy moc Zmar
twychwstania w życiu i tradycji Kościoła, moc, która niszczy śmierć i 
przeobraża czas.

63. Anglikanie i prawosławni uważają, że liturgia i cały kult 
chrześcijański mają zasadnicze znaczenie dla wyrażania, zachowywa
nia i przekazywania prawdziwej wiary. Teksty liturgiczne są więc dla 
jednych i drugich podstawową normą doktrynalną. Jedni i drudzy uwa
żają, że Kościół może przeprowadzać rewizję liturgii zgodnie z potrze
bami czasu i ze względu na zbawienie ludu Bożego. Różnią się oni tylko 
w ocenie potrzeby dokonywania takich rewizji w obecnej sytuacji; róż
nica ta odzwierciedla ich różne doświadczenia historyczne i sytuacje 
życiowe.

64. W obu tradycjach, anglikańskiej i prawosławnej, modlitwy i 
nabożeństwa rodzinne są rozumiane jako przedłużenie zbiorowego na
bożeństwa Kościoła. Od czasów Nowego Testamentu rodzina chrześci
jańska była uważana za „Kościół domowy”. Ceremonia ślubu, znak lub 
obraz duchowej jedności Chrystusa z Jego Kościołem, zapoczątkowuje 
związek, w którym możliwe jest wychowywanie dzieci oraz nauczanie, 
przeżywanie i przekazywanie drugim wiary.

65. W tradycjach obu Kościołów występuje duża różnorodność na
bożeństw i obyczajów rodzinnych, na którą składają się: elementy Li
turgii Bożej, kult ikon, krzyże i obrazy, modlitwa przed jedzeniem i po



DEKLARACJA DUBLIŃSKA KOMISJI DOKTRYNALNEJ ANGLIKAŃSKO- PRAWOSŁAWNEJ 105

jedzeniu, czytanie Biblii, a także błogosławieństwa z okazji wydarzeń i 
punktów zwrotnych w życiu rodzinnym. Zarówno anglikanie jak i pra
wosławni są przekonani o ważności Kościoła rodzinnego i domowego 
jako środka podtrzymującego tradycję Kościoła i zamierzają prowadzić 
dalsze badania w tej dziedzinie.

Wspólnota świętych i zmarłych

66. Ostatecznym adresatem wszystkich modlitw jest Bóg w Trójcy 
Jedyny. Modlimy się do Boga Ojca za pośrednictwem naszego Pana Je
zusa Chrystusa w Duchu Świętym. Kościół ziemski łączy się w kulcie z 
Kościołem w niebie, z Najświętszą Marią Panną, z aniołami i archanio
łami, i z całym zastępem niebiańskim. Prawosławni modlą się do Naj
świętszej Marii Panny Bogurodzicy oraz do świętych jako do przyjaciół 
i żywych wizerunków Chrystusa.

67. Ci, którzy wierzą i są ochrzczeni, tworzą jedno ciało w Chry
stusie i należą wzajemnie do siebie w jedności Ducha Świętego. Każdy 
członek ciała cierpi i raduje się wraz z innymi i poprzez każdego człon
ka Duch Święty wstawia się za wszystkich. Śmierć zmienia charakter 
tego związku, lecz go nie zrywa: Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz ży
wych (Mt 22, 32), dlatego, że wszyscy żyją w Nim i dla Niego. Takie jest 
znaczenie wspólnoty świętych.

68. Bóg jest Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba 
(Wj 3, 6), Panem Zastępów (Iz 6, 3), Bogiem i Ojcem naszego Pana Jezu
sa Chrystusa (Rz 15, 6). Bóg nasz nie jest ideą abstrakcyjną, ale Bogiem 
osób, objawiającym się w poszczególnych ludziach i poszczególnym lu
dziom. Dlatego jedność z Bogiem wciąga nas w osobisty kontakt ze 
wszystkimi, którzy należą do Niego przez łaskę Ducha Świętego, który 
zarówno jednoczy, jak i wprowadza pluralizm. Ten osobisty kontakt, 
który nie zostaje zerwany przez śmierć, jest właśnie wspólnotą świę
tych.

69. Nasze doświadczenie wspólnoty świętych znajduje swój najpe
łniejszy wyraz w Eucharystii, w której całe Ciało Chrystusa urzeczy
wistnia swoją jedność w Duchu Świętym. Widzimy to we wczesnych 
modlitwach eucharystycznych Wschodu i Zachodu, które czczą pamięć 
świętych oraz wstawiają się za zmarłych jak i za żywych.

70. Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć... 
Mocą krzyża i zmartwychwstania Chrystusa, śmierć nie jest już barierą 
nie do przebycia. Przekonanie o ciągłej jeności ze zmartwychwstałym 
Chrystusem stanowi dla wszystkich prawosławnych podstawę zanosze
nia modlitw za zmarłych i wzywania świętych. Głównie w wyniku na
dużyć średniowiecznego Zachodu i skutków Reformacji XVI w., angli
kanie odrzucili wiele praktyk i nauk ówczesnego Kościoła. Kult świę
tych i modlitwa za zmarłych były krytykowane na podstawie całkowi
tej wystarczalności zbawczego dzieła Chrystusa. Dzisiaj na sprawy te 
występują wśród anglikanów różne poglądy. Wszyscy bywają ostrożni 
w wyrażeniach, których używają w modlitwach za zmarłych, obawiając 
się nawrotu do błędów zachodniego Średniowiecza. Ale wszyscy po
twierdzają naszą jedność ze zmarłymi w Zmartwychwstałym Chrystu
sie.

71. Miłość Boga jest obecna wszędzie i jest ofiarowana każdemu, 
ale nie każdy ją przyjmuje. Zgodnie z opinią niektórych ojców, nawet 
ci, co znajdują się w piekle, nie są pozbawieni miłości Bożej, ale przez
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swój wolny wybór przeżywają jako mękę to, co święci odczuwają jako 
radość. Światło chwały Bożej jest także ogniem sądu. Gniew Boży nie 
jest inny niż Jego miłość; sposób w jaki przeżywamy tę miłość w tym 
życiu i po śmierci, zależy od naszej postawy. Kościół Prawosławny w 
modlitwach z okazji Zesłania Ducha Świętego wyraża wiarę, że Chry
stus posiada klucze śmierci i piekła (Ap 1, 18), toteż modli się o ich zba
wienie, chociaż ich ostateczny los w opinii ojców, pozostaje tajemnicą 
(Mt 25, 31—46).

72. ... Z chwały w chwałę (2 Kor 3, 18): dla sprawiedliwych, w ro
zumieniu prawosławnych a także wielu anglikanów, postęp i wzrost 
miłości Bożej będzie trwał zawsze. Po śmierci postęp ten należy widzieć 
raczej w kategoriach uzdrowienia niż zadośćuczynienia lub nagrody. 
Niektórzy anglikanie uważają, że doskonałość w Chrystusie jest bez
pośrednim darem dla życia przyszłego. Anglikanie i prawosławni są 
zgodni w odrzuceniu wszelkiej doktryny czyśćca, która sugeruje, że 
umarli przez swoje cierpienie czynią „zadośćuczynienie” lub „pokutę” 
za swoje grzechy. Tradycyjny zwyczaj Kościoła modlenia się za swoich 
zmarłych wiernych należy rozumieć jako wyraz jedności między Koś
ciołem „wojującym” i „triumfującym” oraz jako wyraz miłości wzajem
nie sobie okazywanej.

73. Modlitwy za zmarłych należy zatem rozpatrywać nie w katego
riach prawnych, ale jako wyraz wzajemnej miłości i solidarności w 
Chrystusie: modlimy się za nich, ponieważ są oni stale obiektem naszej 
miłości (Katechizm Kościoła Episkopalnego, USA).

74. Modlitwy świętych za nas trzeba rozumieć w podobny sposób 
jako wyraz wzajemnej miłości i uczestnictwa w życiu Ducha Świętego. 
Taki termin jak „skarbnica zasług” jest obcy obu naszym tradycjom. 
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, 
człowiek Chrystus Jezus (1 Tm 2, 5); wstawiennictwo świętych za nas 
dokonuje się zawsze przez Pośrednika — Chrystusa. Święci zasiadają 
na tronach z Chrystusem (por. Łk 22, 29—30); Chrystus jest Królem, a 
święci biorą udział w Jego królewskich rządach.

75. Najświętsza Maria Panna odegrała wyjątkową rolę w ekonomii 
zbawienia ze względu na fakt, że została wybrana Matką Chrystusa na
szego Boga. Jej wstawiennictwo nie jest autonomiczne, lecz implikuje 
wstawiennictwo Chrystusa i opiera się na zbawczym dziele Wcielonego 
Słowa.

76. Prawosławny zwyczaj oddawania czci świętym Starego Testa
mentu jest dobrym przykładem na to, jak cała historia zbawienia aktu
alizuje się w liturgii Kościoła.

77. Wszystkie liturgie anglikańskie powołują się na wspólnotę 
świętych, dziękując Bogu za tę wspólnotę oraz za życie i przykłady 
dane przez świętych, niektóre liturgie powołują się na modlitwy świę
tych za nas, ale tylko nieliczne zawierają inwokacje kierowane bezpo
średnio do świętych.

78. Wiele wyrażeń, jakie stosujemy w stosunku do świętych i 
zmarłych, wywodzi się ze sfery modlitwy i pobożności. Wiele twierdzeń 
Kościoła, dotyczących wspólnoty świętych, znajdujemy w hymnografii 
i ikonografii. Jednocześnie istnieje odpowiednia powściągliwość dok
trynalna w dziedzinie refleksji nad tajemnicą naszego związku ze 
zmarłymi. Tylko przez samego Boga mamy z nimi wspólnotę.
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Ikony

79. Przez Wcielenie natura ludzka, zarówno ciało jak i dusza, 
związała się z życiem Słowa Bożego; w odnowionym stworzeniu, do 
czego przyczyniło się to Wcielenie, cały świat materialny ulega uświę
ceniu, natomiast destrukcyjna sprzeczność międy materią a duchem zo
staje zniesiona.

80. W tradycji prawosławnej malowanie i używanie ikon ma pod
stawę chrystologiczną. Ikona jest uważana za ważny środek, za pomocą 
którego wyznajemy i przyswajamy tajemnicę Wcielenia.

81. Anglikanom kwestia ta sprawiała w przeszłości poważne trud
ności. Np. jeden z Komitetów Konferencji w Lambeth w 1888 r. stwier
dził: Trudne będzie dla nas nawiązanie bliższych stosunków z tym (tj. 
Prawosławnym) Kościołem tak długo, jak długo praktykować on będzie 
kult ikon. Trudności te są częścią szerszej historii Kościoła zachodnie
go. Dekrety VII Soboru Powszechnego nie były właściwie zrozumiane 
na Zachodzie wskutek niefortunnego przetłumaczenia greckiego słowa 
proskinesis (cześć) przez łacińskie słowo adoratio (kult). Późniejszy, nie 
kontrolowany rozwój posągów w późnym Średniowieczu na Zachodzie 
spowodował ostre reakcje, zwłaszcza w okresie Reformacji. Reformato
rzy rozumieli zakaz bałwochwalstwa zawarty w Dekalogu jako zakaz 
odnoszący się do praktyk występujących w epoce, w której żyli. Dążyli 
oni do oczyszczenia i uproszczenia kultu Kościoła w tym celu, by chwa
ła mogła być oddawana tylko samemu Bogu. W szczególności odrzucili 
oni kult obrazów.

82. Anglikanie nie odrzucili całkowicie używania gestów fizycz
nych i obrazów w kulcie Kościoła. „Księga Wspólnych Modlitw” zacho
wuje, na przykład, użycie znaku krzyża podczas chrztu oraz dawanie 
obrączek podczas ślubu. W okresie kontrowersji, mających miejsce w 
wieku następnym po Reformacji, anglikanie stale odwoływali się do 
słów św. Pawła: A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku (1 
Kor 14, 40). W swoim komentarzu do Katechizmu Kościoła, „Praktyko
wanie miłości Bożej”, biskup Thomas Ken (1637—1711) modli się: Daj 
mi łaskę, abym mógł okazać religijną, stosowną cześć wszystkim oso
bom, miejscom lub rzeczom, które przez uroczyste poświęcenie stają się 
obiektem Twojej miłości i przekazicielem Twojej łaski; mogą one sprzy
jać utrzymywaniu dobrych obyczajów i dyscypliny kultowej oraz od
działywaniu moralnemu na wierzących. Istotnie, rozwinęła się odrębna 
anglikańska tradycja sztuki religijnej. Podczas ostatnich stu lat wzra
stający kontakt z Kościołami prawosławnymi i pełniejsze poznanie ich 
tradycji rzuciły nowe światło na tę sprawę.

83. W świetle obecnej dyskusji anglikanie nie widzą żadnego po
wodu, aby nie zgadzać się z poględem wyrażonym przez św. Jana Da
masceńskiego w następujący sposób: W minionych czasach nie było ża
dnej możliwości przedstawienia Boga, który był pozbawiony ciała i for
my. Odkąd jednak Bóg ukazał się w ciele i mieszkał między ludźmi, 
mogą namalować to, co w Bogu jest widzialne. Nie oddaję czci materii, 
ale oddaję cześć Stwórcy materii, który stał się dla mnie materią, który 
raczył żyć w materii i który przez materię dokonał mojego zbawienia; 
nie mogę nie okazywać ciągłego szacunku materii, przez którą dokona
ło się moje zbawienie30.

30 De sacris imaginis I PG94 1245B.
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84. Przez Wcielenie Słowa, które jest obrazem Ojca (2 Kor 4, 4; Kol 
1, 15; Hbr 1,3) odnawia się w każdym człowieku obraz Boga i uświęce
niu ulega świat materialny, przez co staje się on znowu zdolny do poś
redniczenia w przekazywaniu boskiego piękna. Ikony, na ile to jest mo
żliwe, służą do wyrażenia chwały Bożej, oglądanej na obliczu Jezusa 
Chrystusa (2 Kor 4, 6) i na obliczach Jego przyjaciół. Ikony są słowami 
w malowidle, odnoszącymi się do historii zbawienia i jej przejawiania 
się w określonych osobach. Ikony zawsze były rozumiane jako obrazo
wy sposób przedstawienia Ewangelii, jako świadectwo wielkich rzeczy, 
danych nam przez Boga przez Wcielone Słowo. Na Soborze w 860 r. 
stwierdzono, że wszystko co jest wypowiedziane w słowach zapisanych 
w zgłoskach, jest także ogłoszone w języku kolorów. W tej perspektywie 
między ikonami i Pismem Św. istnieje wzajemny związek wewnętrzny; 
ikony i Pismo Św. koegzystują w Kościele, głosząc te same prawdy. Tak 
jak w Biblii słuchamy słowa Chrystusa i zostajemy uświęceni (...) tak 
też przez malowane ikony widzimy przedstawienie Jego ludzkiej formy 
(...) i w podobny sposób zostajemy uświęceni (Św. Jan Damasceński)31.

85. Ikona jest środkiem umożliwiającym wejście w kontakt z osobą 
lub wydarzeniem, które przedstawia. Nie jest ona celem samym w so
bie. Św. Bazyli mówi: Cześć okazywana ikonie, przechodzi na proto
typ'32. Daje nam ona wizję Królestwa Bożego, w którym przeszłość, te
raźniejszość i przyszłość stanowią jedność. Ożywia ona naszą wiarę we 
wspólnocie świętych. W uchwale VII Soboru Powszechnego czytamy: 
Im częściej są one (tj. ikony) oglądane, tym częściej ci, którzy je ogląda
ją, są pobudzani do przypominania sobie i pożądania prototypów oraz 
do oddawania im należnej czci; nie może to być jednak kult w pełnym 
tego słowa znaczeniu, gdyż ten, zgodnie z naszą wiarą należny jest tylko 
samemu Bogu. 33.

86. Tak jak Pismo Św. jest właściwie rozumiane we wspólnocie 
wiary, tak też i ikona jest rozumiana właściwie w tej samej wspólnocie 
wiary i kultu. Jest ona zasadniczą formą liturgiczną sztuki. W odpowie
dzi na wiarę i modlitwę wierzących, Bóg przez ikonę obdarza swą 
uświęcającą i uzdrawiającą łaską. Ikona służy zatem jako przekaziciel 
Ewangelii, dlatego też sposób jej sporządzania i używania winien być 
zawsze kontrolowany za pomocą kryteriów teologicznych. Nie jest ona 
przypadkową dekoracją, ale integralną częścią życia i kultu Kościoła. 
Pod tym względem jej rola w kulcie Kościoła może być porównywana z 
rolą odgrywaną przez muzykę i śpiew kościelny i z wiernym głoszeniem 
Słowa Bożego.

87. W czasach dzisiejszych, gdy wizerunki zaczynają odgrywać co
raz ważniejszą rolę w życiu ludzkim, tradycja związana z kultem ikon 
nabiera istotnego znaczenia. Daje to Kościołowi nowe możliwości gło
szenia Ewangelii w społeczeństwie, w którym język jest często zdewa- 
luowany.

Zakończenie
«

88. Na tym etapie naszej pracy, po dwunastu latach dyskusji, uwa
żamy, że stosowna jest próba podsumowania postępu w dialogu, który 
jako anglikanie i prawosławni byliśmy w stanie osiągnąć z ppmocą

31 De sacris imaginis III PG94, 133D.
32 De Spiritu Sancto 18.
33 M ansi XIII, 377
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Bożą. Przede wszystkim wyszczególniamy te punkty, co do których ist
nieje między nami zgodność lub rozbieżność poglądów, a także te, któ
re, naszym zdaniem, wymagają dalszych badań.

I. Poznanie Boga

89. Stwierdziliśmy tutaj, że posługujemy się odmienną terminolo
gią, lecz nie różnimy się w podstawowych przekonaniach. Właściwy 
prawosławny sposób wypowiadania się o istocie Boga, Jego energiach i 
o „przebóstwieniu” (theosis), nie jest używany przez większość anglika- 
nów, ale anglikanie nie odrzucają podstawowej doktryny, którą ten ję
zyk wyraża34.

II. Pismo i Tradycja

90. (a) Zgodni jesteśmy w podstawowym rozumieniu natchnienia i 
autorytetu Pisma św., jesteśmy zgodni w szczególności, że Kościół bie
rze pod uwagę wyniki badań uczonych dotyczące Biblii. Ale nie usiło
waliśmy przedstawić w szczegółach, w jaki sposób krytyczne metody 
badań historycznych mają być stosowane wobec Biblii, gdyż uważaliśmy 
to za zadanie przekraczające kompetencje naszej komisji. Zauważyliśmy 
niewielką różnicę w traktowaniu przez oba Kościoły ksiąg kanonicz
nych i deuterokanonicznych Starego Testamentu: Kościół Prawosław
ny nie sprecyzował oficjalnie różnic występujących między tymi księ
gami, uczynili to natomiast anglikanie w Artykułach Kościoła Anglii35.

91. (b) Podobnie jesteśmy zgodni w naszych poglądach na posta- 
wowy związek zachodzący między Pismem Św. i Tradycją: tworzą one 
jedno współzależne źródło Objawienia. Zgodni jesteśmy co do tego, że 
Kościół nie może definiować dogmatów, które nie mają oparcia zarów
no w Piśmie Św. jak i w Tradycji. Zgodni jesteśmy, że „opinia” (frone- 
ma) ojców posiada trwałe znaczenie dla naszego rozumienia wiary 
chrzęści j ańskiej.

92. Jesteśmy zgodni, że Tradycję należy uważać za element dyna
miczny, za obszar stałej działalności Ducha Świętego w Kościele; dlate
go też obie nasze delegacje akceptują tezę, że istnieje wolność i różnoro
dność w ramach jednej Tradycji Kościoła. Ale dotąd nie usiłowaliśmy 
wyrazić w szczegółach, jakie są granice tej wolności i różnorodności w 
odniesieniu do każdego punktu doktryny36.

ID. Trójca Święta

93. (a) Jesteśmy zgodni w twierdzeniu, że modlitwa i uświęcenie 
opierają się na łasce Trójcy Świętej37.

94. (b) Jesteśmy zgodni, że pierwotna wersja Niceo-Konstanty- 
nopolitańskiego Symbolu Wiary mówi o pochodzeniu Ducha Święte
go od Ojca. Z tej przyczyny jak i dlatego, że Filioque zostało wprowa
dzone do Symbolu bez upoważnienia Soboru Powszechnego i bez na
leżnej aprobaty ze strony całego Kościoła, anglikanie zgadzają się z

34 Moscow Agreed Statement (skrót: MAS) par. 1—3.
35 MAS § 4—8.
36 MAS § 9—12; Uzgodniona Deklaracja Dublińska (skrót: UDD), par. 47—52.
37 UDD § 36—43.
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prawosławnymi, że Filioque nie powinno znajdować się w Symbolu38.
95. (c) Dyskutowaliśmy, w jaki sposób doktryna, zawarta w Fili

que (w odróżnieniu od faktu wprowadzenia Filioque do Symbolu), jest 
możliwa do zaakceptowania przez oba nasze Kościoły. Nie osiągnęliś
my pełnego porozumienia w tej sprawie. Delegaci anglikańscy uważają 
Filioque za ważne oświadczenie teologiczne, chociaż nie za dogmat. 
Prawosławni delegaci uważają, że doktryna Filioque jest nie do przyję
cia, ale odnotowują, że zgodnie z niektórymi ojcami wschodnimi, użycie 
Filioque we wczesnej teologii łacińskiej może być rozumiane na sposób 
prawosławny39.

IV. Kościół

96. (a). Zgodni jesteśmy w naszym podstawowym przekonaniu, że 
istnieje jeden, święty, katolicki i apostolski kościół40.

97. (b). Mimo różnic w zewnętrznych formach szerszego przewo
dniczenia w obrębie obu naszych wspólnot, istnieje podstawowa zgod
ność między sposobem, w jaki anglikanie pojmują „pierwszeństwo”, a 
sposobem, w jaki prawosławni rozumieją „starszeństwo”. Zgodni je
steśmy szczególnie co do tego, że wszystkie płaszczyzny szerszego prze
wodniczenia w Kościele powinny być widziane nie w kategoriach przy
musu, ale służby pasterskiej41.

98. (c). Zgodni jesteśmy w naszym podstawowym rozumieniu 
świadectwa, ewangelizacji i służby w Kościele. W sposób szczególny 
pragniemy potwierdzić, że świadectwo misyjne wobec niewierzących i 
ofiarna służba wobec potrzebujących są wspólnym obowiązkiem 
wszystkich członków Kościoła, zarówno kleru, jak i laikatu42.

99. (d) Zgadzając się co do tego, że Kościół jest jeden, święty, po
wszechny i apostolski, nie możemy osiągnąć zgodnych poglądów wyjaś
niających grzeszność i podziały, które obserwujemy w życiu wspólnot 
chrześcijańskich. Anglikanie twierdzą, że Kościół Chrystusa jest wspól
notą, w której działa łaska Boża, uzdrawiająca i przeobrażająca grzesz
ników — mężczyzn i kobiety, i że łaska w Kościele przekazywana jest 
przez tych, którzy sami ulegają przeobrażeniu. Z powyższych powodów 
walka między łaską a grzechem winna być uważana raczej za cechę 
charakterystyczną niż cechę przypadkową Kościoła na ziemi. Prawo
sławni zgadzają się, że członkowie Kościoła na ziemi są grzeszni, nie 
uważają jednak, że grzeszność tę należy przypisywać Kościołowi jako 
Ciału Chrystusowemu, zamieszkałemu przez Ducha Świętego.

100. (e) Co się tyczy pierwszej z czterech cech Kościoła — jego jed
ności — reprezentujemy rozbieżne poglądy na związek międy podsta
wową jednością Kościoła a obecnym stanem podziału między chrześci
janami. Członkowie anglikańscy widzą nasze podziały jako fakt istnie
jący w Kościele, podczas gdy prawosławni członkowie wierzą, że Koś
ciół Prawosławny jest jedynym, prawdziwym Kościołem Chrystusa, 
który jako Jego Ciało nie jest i nie może być podzielony43.

101. (f) Z tym, co powiedziano wyżej, wiąże się dalsza rozbieżność

38 MAS § 19—21.
38 UDD § 44— 46.
40 UDD § 2— 17.
41 UDD § 2 1 —30.
42 UDD § 31—35.
43 UDD § 8 —9.
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poglądów na wspólnotę i interkomunię. Tradycja anglikańska uznaje za 
słuszne praktykowanie w pewnych sytuacjach interkomunii jako środ
ka dla osiągnięcia pełnej jedności organicznej. Prawosławni odrzucają 
pojęcie interkomunii i wierzą, że wspólnota komunijna może być tylko 
realizowana między Kościołami lokalnymi, które posiadają jedność 
wiary, urzędu duchownego i sakramentów44.

102. (g) Odnośnie czwartej cechy Kościoła — jego apostolskości — 
zgadzamy się, że uzewnętrznia się ona w sposób szczególny przez suk
cesję biskupów i że ta sukcesja jest znakiem nieprzerwanej ciągłości 
tradycji apostolskiej i życia apostolskiego45. Jak dotąd, nie zastanawia
liśmy się nad stanowiskiem obu naszych Kościołów wobec tych wspól
not, które nie zachowały sukcesji biskupów w formie zewnętrznej i wi
dzialnej, nie dyskutowaliśmy też prawosławnego punktu widzenia na 
zagadnienie ważności święceń anglikańskich.

103. (h) Nie osiągnęliśmy porozumienia odnośnie możliwości 
udzielania święceń kapłańskich kobietom. Prawosławni twierdzą, że 
takie święcenia są niemożliwe, gdyż są sprzeczne z Pismem Św. i Tra
dycją. Z poglądem tym zgadzają się niektórzy anglfkanie, inni nato
miast uważają, że udzielanie święceń kapłańskich kobietom jest możli
we, a w obecnej sytuacji nawet wskazane46. Z tematem tym wiąże się 
wiele innych problemów, które nie zostały jeszcze szczegółowo zbada
ne, a mianowicie: jak mamy rozumieć różnicę w naturze ludzkiej mię
dzy mężczyzną i kobietą; co się rozumie przez sakramentalne kapłańst
wo i jaki jest jego związek z niepowtarzalnym arcykapłaństwem Chry
stusa i z królewskim kapłaństwem wszystkich ochrzczonych; jakie, 
poza sakramentalnym kapłaństwem, są inne formy urzędu duchownego 
w Kościele.

V. Sobory

104. (a) Jesteśmy zgodni, że Sobory Powszechne mając na wzglę
dzie zapewnienie zbawienia Ludu Bożego dostarczają autorytatywnej 
interpretacji Pisma Św.

105. (b) Jesteśmy jednak odmiennego zdania odnośnie odpowied
niego znaczenia Soborów. Anglikańscy członkowie Komisji kładą głó
wny nacisk na cztery pierwsze sobory, zaś mniejszą wagę przywiązują 
do piątego, szóstego i siódmego. Stosowane przez nich pojęcia „porząd
ku prawd” lub „hierarchii prawd” w odniesieniu do decyzji soboro
wych nie znajdują aprobaty prawosławnych członków Komisji, którzy 
uważają, że są one sprzeczne z jednością wiary jako całości.

106. (c) Jesteśmy zgodni co do tego, że nieomylność nie jest właści
wością żadnej osoby w Kościele. Uważamy jednak, że implikacje zwią
zane z określeniem „nieomylny” i „bez skazy” wymagają dalszego zba
dania.

107. (d) Jesteśmy zgodni, że powszechność soborów manifestuje się 
w akceptacji ich uchwał przez cały Kościół. Uważamy jednak, że po
trzebna jest dalsza dyskusja nad procesem, dzięki któremu nauka sobo
rów uzyskuje uznanie i akceptację w Kościele47.

44 UDD § 18—20.
45 UDD § 14— 17.
46 UDD A pendix 2.
47 MAS § 13— 18, UDD § 29—30.
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VI. W iara i ku lt, Kościół i E ucharystia

108. (a) Jesteśmy zgodni co do integralnego związku między wiarą 
i kultem, między Tradycją Kościoła i jego życiem liturgicznym. Jesteś
my zgodni w naszym ogólnym rozumieniu Chrztu, chociaż nie dyskuto
waliśmy tego zagadnienia w szczegółach. Jesteśmy zgodni w określeniu 
Eucharystii jako anamnezy i uczestnictwa w śmierci i zmartwychwsta
niu Chrystusa 48.

109. (b) Jesteśmy zgodni co do pojmowania Kościoła jako wspólno
ty eucharystycznej: Eucharystia aktualizuje Kościół. W każdym lokal
nym sprawowaniu Eucharystii w pełni manifestuje się jedność i po
wszechność Kościoła. Sprawa stosunku między celebrantem i jego bis
kupem oraz między samymi biskupami wymaga dalszych studiów49.

110. (d) Jesteśmy zgodni w przywiązywniu zasadniczego znaczenia 
do działania Ducha Świętego w Eucharystii jak i w całym życiu Kościo
ła. W prawosławnej liturgii eucharystycznej występuje inwokacja (epi- 
klesis) Ducha Świętego; w niektórych liturgiach anglikańskich nie wy
stępuje wyraźnie epikleza, ale wszyscy anglikanie są zgodni co do tego, 
że działanie Ducha Świętego w Eucharystii jest czynnikiem zasadni
czym 50.

111. (e) Jesteśmy zgodni, że przez modlitwę konsekracyjną, skiero
waną do Ojca, przez działanie Ducha Świętego, chleb i wino stają się 
Ciałem i Krwią uwielbionego Chrystusa w taki sposób, że wiemy lud 
Boży otrzymując Chrystusa może pożywić się Nim w sakramencie51. 
Ale nie dyskutowaliśmy jeszcze w szczegółach, jaka jest istota niewy
mownej przemiany, dokonanej przez modlitwę konsekracyjną, ani nie 
rozważaliśmy, jak dalece Eucharystia może być uważana za ofiarę52 53.

112. (f) Osiągnęliśmy zasadnicze porozumienie na temat wspólnoty 
ze świętymi i zmarłymi. Wszyscy wierzymy, że wspólnota Ducha Świę
tego łączy w jedno członków Ciała, żywych i umarłych i że jedność ta 
wyraża się w modlitwie i dziękczynieniu. Jednak pozostają tutaj pewne 
różnice między prawosławiem a anglikanizmem, gdyż w większości Ko
ściołów anglikańskich nie wznosi się próśb do świętych o wstawiennic
two, a modlitwy za umarłych, chociaż są ogólnie znane, nie mają bynaj
mniej powszechnego zastosowania; niektórzy anglikanie uważają, że 
tylko dziękczynienie za zmarłych jest rzeczą właściwą. Ponadto nie

113. (g) Odnośnie ikon doszliśmy do wniosku, że mimo zastrzeżeń 
wypowiadanych przez anglikanów w przeszłości i mimo różnic w prak
tyce liturgicznej, nie ma poważnej różnicy poglądów w tej kwestii mię
dzy anglikanizmem a prawosławiem. To prawda, że anglikanie nie 
uważają, iż cześć oddawana ikonom na Wschodzie, może być wymaga
na od wszystkich chrześcijan. Ale anglikanie zgadzają się, że teologia

48 UDD § 53—65.
49 MAS § 22—27.
59 MAS § 29—32.
51 MAS § 25—26.
52 MAS § 22 pow ołuje się na D eklarację B ukareszteńską z 1935 r. na tem at E uchary 

stii, k tó ra  została  w ydrukow ana ze w stępem  na s. 92—93 książki Anglican-Orthodox 
Dialogue: Moscow Agreed Statement, SPCK 1977. Nie dyskutow aliśm y szczegółowo nad  
tą  spraw ą, ani też jako  W spólna K om isja nie zajęliśm y jeszcze stanow iska  w obec sześciu 
punktów  tej D eklaracji.

53 UDD § 66—78.

wszyscy anglikanie podzielają ortodoksyjny patrystyczny pogląd o wie 
cznym postępie, dokonującym się także po śmierci58.
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ikony opiera się na doktrynie Wcielenia i pragnie zabezpieczenia tej 
doktryny. Przyjmują oni także pogląd, że jest uzasadnione uważać iko
nę nie tylko za dekorację, lecz także za środek do nawiązania bliższych 
stosunków z osobą lub wydarzeniem, które ona przedstawia; uważają 
też oni, że w odpowiedzi na wiarę i modlitwę wierzących, Bóg przez 
ikonę użycza swej łaski uświęcającej. Nie dyskutowaliśmy jeszcze do
kładnie nad tym, na czym polega różnica między wizerunkami dwu- i 
trój-wymiarowymi54.

114. (h) Wszystkie różnice, o których wspominaliśmy wyżej, są mo
żliwe do uzgodnienia, każdą z nich trzeba uznać za apel pod adresem 
naszej Komisji lub innego gremium, które powołają w przyszłości oba 
Kościoły, za apel wzywający do postępu w dochodzeniu do prawdy. Do 
anglikanów i prawosławnych odnoszą się następujące słowa: Zdążając 
do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do któ
rej zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie (Flp 3, 13—14).

Tłum. M. Kozłowski

TRZECIE POSIEDZENIE WSPÓLNEJ KOMISJI 
PRAWOSŁAWNO-LUTERAŃSKIEJ

Allentown, Pensylwania, USA, 24-30 maja 1985

Członków Wspólnej Komisji Prawosławno-Luterańskiej zaprosili 
biskupi Kościołów luterańskich w USA. Organizatorem posiedzenia 
była Światowa Federacja Luterańska. Uczestnicy prawosławni repre
zentowali Patriarchaty Konstantynopola, Antiochii, Jerozolimy, Mos
kwy, Rumunii i Bułgarii oraz Kościoły Cypru, Gruzji i Finlandii. Lute- 
rańscy członkowie Wspólnej Komisji pochodzili z Etiopii, RFN, NRD, 
Indii, Rumunii, Czechosłowacji, Węgier i USA. W obradach, w charak
terze doradców, wzięli udział przedstawiciele regionalnego dialogu 
prawosławno-luterańskiego w USA. Obradami kierowali: metropolita 
Silibrii — Emilianos (Patriarchat Konstantynopola) i prof. Georg 
Kretschmar (Kościół Ewangelicko-Luterański Bawarii). Funkcję sekre
tarza sprawował dr Eugene Brand z ŚFL.

Temat posiedzenia brzmiał: „Objawienie Boże”. Podstawą dyskusji 
były referaty, które członkowie Wspólnej Komisji otrzymali jeszcze 
przed rozpoczęciem obrad. Referat nawiązujący do tematu głównego 
opracował metropolita Rostowa i Nowoczerkaska — Władimir. Pozo
stałe referaty dotyczyły różnych aspektów tematu głównego: „Nauka o 
objawieniu Bożym oparta na Piśmie Świętym i luterańskich pismach

54 UDD § 79—87, MAS § 15.
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wyznaniowych” (dr Wolfgang Ullmann), „Objawienie Boże według 
nauki Kościoła Prawosławnego” (metropolita Peristerionu — Chryso- 
stomos), „Objawienie Boże we wcześniejszych dialogach między naszy
mi Kościołami” (prof. Georg Kretschmar). Poza tym metropolita Władi
mir dostarczył Wspólnej Komisji dokument o współdziałaniu Rosyjs
kiego Kościoła Prawosławnego w posiedzeniach ogólnoprawosławno- 
luterańskich w przeszłości.

Podczas dyskusji nad referatami okazało się, że między prawosław
nymi i luteranami istnieje duża zbieżność poglądów na zagadnienie obja
wienia Bożego. Gdzie teologowie prawosławni mówią o Piśmie Świętym i 
Tradycji, tam luteranie mają na myśli Pismo Święte i wyznania wiary. 
Dlatego ważną sprawą jest zrozumienie znaczenia różnych pojęć.

Członkowie Wspólnej Komisji powołali podkomitet, któremu po
wierzyli opracowanie wspólnej deklaracji na temat objawienia Bożego. 
Przygotowano kilka projektów, w których uwzględniono poprawki 
Wspólnej Komisji. Ostateczna wersja wspólnej deklaracji rozpoczyna 
się słowami:

Bóg, którego nikt nigdy nie widział (J 1, 18), objawia się ludziom w 
historii przez swoje słowo i swoją moc (energie). To objawienie Boga, 
rozpoczynające się wraz ze stworzeniem świata (Dz 14, 15-17), doznaje 
spełnienia w Jego dziele zbawczym (oikonomia) w Chrystusie, w wyla
niu Ducha Świętego i obietnicy nowego stworzenia.

Część druga mówi o „objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie”, które 
„realizuje i aktualizuje się w Kościele i przez Kościół jako Cioło Chry
stusa”.

W zakończeniu wspólnej deklaracji czytamy: Pismo Święte jest inspi
rowanym i autentycznym potwierdzeniem faktu objawienia Bożego i do
świadczenia Kościoła w dziedzinie jego życia w Chrystusie. W wierze, mi
łości i posłuszeństwie ludu Bożego oraz w oddawaniu czci Bogu przez ten 
lud, Pismo Święte staje się żywą księgą objawienia, z którą musi harmoni
zować zwiastowanie (kerygmat), nauka i życie Kościoła. Ponieważ nauka 
Kościoła, dzięki przewodnictwu Ducha Świętego, pozostaje w zgodzie z 
Pismem Świętym, staje się ona sama stałym świadectwem prawdy obja
wienia. Tak to pod przewodnictwem Ducha Świętego objawienie Boże 
żyje to Kościele za pośrednictwem Pisma Świętego i Tradycji Świętej.

Deklaracja wskazuje, że następnym etapem dyskusji będzie „Pismo 
Święte i Tradycja”. Tematem tym zajmie się Wspólna Komisja na po
siedzeniu plenarnym w 1987 r. Jego przygotowanie powierzono podko
misji, która zbierze się w sierpniu 1986 r.

Członkowie Wspólnej Komisji zbierali się codziennie na nabożeń
stwach. W niedzielę 26 maja uczestniczyli oni najpierw w luterańskim 
nabożeństwie komunijnym, a potem w świętej liturgii prawosławnej. 27 
maja odwiedzili klasztor św. Tichona k. South Canaan, gdzie modlili się 
w intencji Kościołów i o zachowanie pokoju na świecie.

Bp James Crumley, zwierzchnik Kościoła Luterańskiego w Amery
ce, podejmował członków Wspólnej Komisji w imieniu biskupów lute- 
rańskich USA. Zwrócił on uwagę na powiązanie między dialogami pro
wadzonymi na płaszczyźnie międzynarodowej a dialogami odbywają
cymi się na terenie USA. Wyraził życzenie, aby praca Komisji przybli
żyła nas do jedności, która jest wolą Boga dla Kościoła.

Prezydent ŚFL, bp Zoltan Kaldy, który uczestniczył w jednym z 
posiedzeń roboczych, przekazał członkom Wspólnej Komisji pozdro
wienia w imieniu Federacji.
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Członkowie Wspólnej Komisji byli też gośćmi wspólnoty grecko- 
prawosławnej w St. Nicholas.

Podczas posiedzenia końcowego członkowie Wspólnej Komisji po
dziękowali ustępującemu sekretarzowi generalnemu ŚFL, dr. Carlowi 
Mauowi za poparcie udzielane dialogowi prawosławno-luterańskiemu. 
Dziękowano też Bogu za wszystkie wspólne osiągnięcia i wyrażono na
dzieję, że Bóg pobłogosławi przyszłe starania o wzajemne zrozumienie i 
wzrost ducha jedności.

Wspólna Komisja Prawosławno-Luterańska istnieje od 1981 r. 
Pierwsze jej posiedzenie plenarne odbyło się na przełomie sierpnia i 
września 1981 r. w Espoo (Finlandia), drugie w maju 1983 r. w Limassol 
(Cypr).

(O pracow ano na podstaw ie „L utherische W elt-In fo rm ation”, G enew a, n r  23 z 13 czerw ca 
1985 r.)

Opr. K r z y s z to f  Załęski

PROTESTANCI I STAROKATOLICY W RFN 
ZAPRASZAJĄ SIĘ WZAJEMNIE DO STOŁU PAŃSKIEGO

Kościoły Ewangelickie i Kościół Starokatolicki w RFN ogłosiły w 
niedzielę, 2 czerwca 1985 r., że osiągnęły porozumienie w sprawie wza
jemnego dopuszczania swoich wiernych do Stołu Pańskiego. Odpowie
dni dokument opracowała wspólna komisja.

Rada Kościołów Ewangelickich w RFN uznała ten fakt za ważny 
krok ekumeniczny. Przekazując go swoim Kościołom członkowskim, 
Rada wyraziła prośbę, aby na jego podstawie zaakceptowały wzajemne 
zaproszenie do udziału w uroczystości eucharystycznej.

Biskup Kościoła Starokatolickiego w RFN, Josef Brinkhues, oświad
czył, że synod kościelny zaaprobował to porozumienie już 27 maja na po
siedzeniu w Offenburgu. Reakcja członków synodu była spontaniczna — 
powstali oni z miejsc i bili brawo. Bp Brinkhues uznał osiągnięte porozu
mienie za „punkt kulminacyjny” w okresie sprawowania przezeń władzy 
zwierzchniej w Kościele Starokatolickim w RFN. Ze względu na podeszły 
wiek przejdzie on w najbliższych miesiącach w stan spoczynku.

A oto tekst opracowanego przez wspólną komisję porozumienia:
1. Kościoły obu tradycji wyznają wspólną wiarę w Boga, Stworzy

ciela nieba i ziemi, Boga, który Syna swojego Jezusa Chrystusa dał jako 
Pana i Zbawiciela, Boga, który przez Ducha Świętego ofiaruje nam 
udział w swoim życiu. Oczekują one na powrót swego Pana, który Koś
ciół swój doprowadzi do celu i wszystko stworzy na nowo.
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2. Trzymają się one kanonu Pisma św. i wyznają wiarę poświad
czoną w Apostolskim i Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniu 
Wiary. Stają one na gruncie trynitarnej i chrystologicznej nauki wiel
kich soborów w Nicei, Konstantynopolu, Efezie i Chalcedonie.

3. Wspólnie wyznają one, że w obliczu Boga zostajemy uznani za 
usprawiedliwionych, że usprawiedliwienia doznajemy wyłącznie z łas
ki przez wiarę, na podstawie zbawczego dzieła naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, a nie na podstawie własnych uczynków i zasług. Kościół jest 
zatem społecznością usprawiedliwionych grzeszników, którzy przez 
Ducha Świętego stają się zdolni do poświęcenia życia służbie dla 
wszystkich ludzi i do adoracji Boga — Ojca, Syna i Ducha Świętego.

4. Wspólnie wyznają one, że ukrzyżowany i zmartwychwstały Pan, 
dając obietnicę swojej obecności, powierza Kościołowi misję przekazy
wania światu zbawienia Bożego. Wyznają one jeden chrzest, który w 
imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, jest dokonywany z użyciem wody. 
W nim Bóg w Trójcy Jedyny przekazuje w darze, podległemu grzechowi 
i śmierci, człowiekowi nowe życie, czyniąc go członkiem swojego ludu. 
Przez chrzest Pan dał wszystkim wierzącym udział w swoim posłannic
twie i kapłaństwie, wyposażył ich również w różne dary duchowe, tak 
aby zwiastowanie Ewangelii i budowanie Kościoła było kontynuowane 
poprzez wszystkie epoki.

5. Zachowują one szczególnego rodzaju urząd posługiwania, 
urząd, który wynika z misji apostolskiej, urząd, który Pan dał swojemu 
Kościołowi. Osoby obdarzone tym urzędem, wespół z ogółem wiernych, 
troszczą się stale i publicznie o zwiastowanie Ewangelii, sprawowanie 
sakramentów, kierowanie Kościołem i jego jedność. Łączność z aposto
łami i ich zwiastowaniem zapewnia zachowanie czystości wiary apo
stolskiej i właściwe sprawowanie sakramentów.

6. Celebrują one Eucharystię, ustanowioną przez Jezusa Chrystusa 
ucztę Nowego Przymierza, w której, pod widzialnymi znakami chleba i 
wina, ofiarowuje On wspólnocie swoje Ciało i swoję Krew. Wspólnota 
Boża przeżywa w tej uroczystości miłość w Jezusie Chrystusie, zwiastuje 
śmierć Pana i wielbi Jego zmartwychwstanie; tak dziać się będzie aż do 
Jego powrotu, do czasu, w którym nastąpi pełna realizacja Jego Królest
wa. Przekonanie to znajduje wyraz w modlitwie eucharystycznej, w której 
słowa ustanowienia są powiązane z dziękczynieniem wobec Ojca, z przy
pomnieniem dzieła zbawczego Chrystusa (anamneza) i wezwaniem Ducha 
Świętego (epikleza). Zgodnie z nauką Kościołów obu tradycji, uroczystoś
cią eucharystyczną kierują osoby ordynowane. Wspólnota w uczcie Pana 
zobowiązuje Kościoły do zwrócenia uwagi na to, aby praktyka była zgod
na z tą nauką. Kościoły obu tradycji uważają, że jest rzeczą wskazaną, aby 
dary, które nie zostały wykorzystane podczas uroczystości (eucharystycz
nej), były otoczone należnym szacunkiem. Zgodność poglądów w zasadni
czych kwestiach, którą do chwili obecnej zdołaliśmy ustalić, umożliwia 
nam z a p r o s z e n i e  członków naszych Kościołów do wzajemnego 
udziału w E u c h a r y s t i i .  Wypowiadając to zaproszenie, Kościoły obu 
tradycji pragną okazać posłuszeństwo nakazowi Jezusa Chrystusa, aby 
w Jego Kościele panowała zgoda i aby był tylko jeden Jego Kościół. Da
jąc znak tej jedności i czyniąc k r ok w jej stronę, świadczą one przed ca
łym światem, że Bóg w Trójcy Jedyny jest jedynym Panem.
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Komisja prosi Kościoły obu tradycji, aby w oparciu o powyższe po
rozumienie zaakceptowały wzajemne zaproszenie do udziału w celebro
waniu Eucharystii. Stwierdza ona, że obowiązujące w obu Kościołach 
przepisy dotyczące sprawowania służby duszpasterskiej i życia parafia
lnego pozostają bez zmian.

(P rzekład za: „O ekum enische R u n dschau”, F rankfu rt/M . 1985 n r 3, s. 365 -  367).

Tłum. K r z y s z to f  Załęski

KONFERENCJA DELEGATÓW KRAJOWYCH KOMISJI 
EPISKOPATÓW DO SPRAW EKUMENIZMU

Rzym, 22-27 kwietnia 1985

Konferencja zgromadziła 68 delegatów reprezentujących 61 komis
ji episkopatów do spraw ekumenizmu (ponad połowę delegatów stano
wili biskupi). Jako goście w obradach uczestniczyli przedstawiciele 
Światowej Rady Kościołów, Kościołów prawosławnych, anglikańskich, 
luterańskich, reformowanych i metodystycznych. Komisję Episkopatu 
do Spraw Ekumenizmu naszego kraju reprezentował bp Alfons Nossol.

Główny temat obrad brzmiał: „Formacja i współpraca ekumenicz
na w Kościele lokalnym”. Dziennik watykański „Osservatore Romano” 
stwierdził, że uczestnicy Konferencji pragnęli ożywić na nowo ducha II 
Soboru Watykańskiego i ustalić, w jakiej mierze nauka Soboru o eku
menizmie została zrealizowana w praktyce. Poza tym chcieli przyczynić 
się do tego, aby ta nauka została wprowadzona szerzej w życie i pracę 
Kościoła na całym świecie. Gazeta watykańska przytoczyła słowa pa
pieża Jana Pawła II wypowiedziane z okazji ostatniej tego typu konfe
rencji w 1979 r. Papież stwierdził wówczas, że ekumenizmowi należy 
się pastoralny priorytet w życiu i działalności misyjnej współczesnego 
Kościoła.

Uczestnicy obrad wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Se
kretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, kard. Jana Willebrandsa, na 
temat głównych kierunków działalności Sekretariatu w ostatnich la
tach, zapoznali się z raportem o działalności współczesnych sekt, przy
gotowanym przez Sekretariaty do Spraw Niechrześcijan i Niewierzą
cych, oraz poinformowali się wzajemnie o działalności ekumenicznej w 
swoich krajach.

Przedstawiciele niemal wszystkich krajowych komisji episkopatów 
do spraw ekumenizmu byli zgodni co do tego, że celem wysiłków eku
menicznych nie może być zubożenie, lecz wzbogacenie życia chrześcija
ńskiego i kościelnego. Nie wolno, bez głębszej refleksji, rezygnować z 
tych form życia religijnego, które drażnią innych. Nie może wchodzić w
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rachubę dążenie do porozumienia opartego o najmniejszy wspólny mia
nownik. Celem ekumenii nie może być „unia administracyjna” lub fo
rum ograniczające swoją działalność do ogłaszania kompromisowych 
zaleceń duszpasterskich dotyczących spraw doraźnych, np. małżeństw 
mieszanych. Celem dążeń ekumenicznych musi być raczej jedność w 
wierze, która umożliwiłaby w przyszłości zawarcie wspólnoty kościel
nej i eucharystycznej.

Uczestnicy obrad podkreślali, że poza kontaktami między kierow
nictwami kościelnymi i rozmowami między teologami, istotna rola i za
danie przypada ekumenii na płaszczyźnie lokalnej. Na tej płaszczyźnie 
bowiem najwcześniej dochodzą do głosu tęsknoty i potrzeby, najwcześ
niej przeżywa się dramat podziału. Ekumenia w Kościele lokalnym nie 
może oznaczać pomniejszenia, lecz poszerzenie poczucia powszechno
ści. Kościół lokalny jest zarazem miejscem, w którym bywa przeżywana 
i realizowana jedność cząstkowa. Tutaj istnieje możliwość faktycznego 
poznania się i podjęcia rozmów dotyczących spraw wiary. Na płaszczy
źnie lokalnej wysuwa się na pierwszy plan nie refleksja teologiczna, 
lecz osobiste wyznanie wiary. Podejmowanym tutaj wspólnym inicjaty
wom charytatywnym i społecznym musi stale towarzyszyć wspólna roz
mowa. Dawanie świadectwa i sprawowanie służby są ściśle ze sobą zwią
zane. Osiągnięte porozumienie w sprawach wiary winno też znajdować 
odbicie w sprawowanym kulcie. Musi istnieć harmonia między jednością 
w sprawach wiary a wspólnotą kultową. W każdym razie warunkiem 
wspólnoty eucharystycznej jest jedność poglądów w sprawach wiary.

Dalej stwierdzono, że tworzenie przez Kościoły różnych tradycji 
wspólnot roboczych, rad chrześcijańskich i kościelnych jest pożądane, 
gdyż przez to Kościoły zostają zmuszone do bardziej odpowiedzialnego 
działania. Należy jednak pamiętać, że organizacje te nie są Kościołami. 
Ich rola nie polega na tworzeniu, lecz na służbie jedności. Zadaniem 
struktur ekumenicznych jest jedynie wierne odzwierciedlenie tego, co w 
dziedzinie jedności już istnieje. Organizacje te winny wykorzystywać 
mandat powierzony im przez Kościoły członkowskie. Nie wolno im jed
nak przekraczać tego mandatu i postępować tak, jakby były Kościołami.

Na zakończenie obrad, uczestników przyjął papież Jan Paweł II. 
Stwierdził on przy tej okazji, że edukacja i wychowanie chrześcijańskie 
muszą uwzględniać na wielu płaszczyznach aspekt ekumeniczny. Mimo 
dużego postępu w dialogu teologicznym zachodzi potrzeba zaintensyfi- 
kowania wysiłków na rzecz jedności chrześcijańskiej. Papież potwier
dził, że ruch ekumeniczny jest żywym i dobrze rozwijającycm się ele
mentem życia Kościoła katolickiego i innych Kościołów. Podkreślił, że 
inicjatywy ekumeniczne w Kościele katolickim muszą realizować się 
pod przewodnictwem biskupów i w ścisłej współpracy ze Stolicą Apo
stolską. Zwrócił uwagę, że dla Kościoła katolickiego ekumenia nie 
może oznaczać modyfikacji lub relatywizacji jego nauki. Jednocześnie 
Kościół ten musi być jednak otwarty i wrażliwy na prawdziwie chrześ- 
cijńskie dobra pochodzące ze wspólnego dziedzictwa, dobra, którymi 
dysponują odłączeni od nas bracia. Edukacja ekumeniczna — pokreślił 
Jan Paweł II — jest potrzebna jako trwały element całego życia chrześ
cijańskiego i ekumenicznego. Odnosi się to zarówno do kształcenia 
świeckich jak kapłanów i zakonników.

Obecna konferencja krajowych komisji episkopatów do spraw ekume
nizmu była czwartą z kolei. Poprzednie odbyły sięw l967,1972il979r.

Krzysztof Załęski
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PODRÓŻ PASTERSKA JANA PAWŁA II DO KRAJÓW
BENELUKSU
11-21 maja 1985

Papież Jan Paweł II podczas podróży po krajach Beneluksu wypo
wiedział się jednoznacznie jako zwolennik ekumenii; podkreślił, że Ko
ściół katolicki uczyni wszystko dla jedności chrześcijan, jedności takiej, 
jakiej pragnie Pan. Np. podczas nabożeństwa w Mechelen stwierdził, że 
mimo wszystkich przeszkód i trudności idea ekumeniczna musi być w 
dalszym ciągu realizowana. Kościół katolicki — mówił Papież — chce 
podkreślić to co wspólne i szuka „prawdziwego pojednania”, dlatego 
nie chce zawi'zec „powierzchownych kompromisów”. Mamy tu jedno
cześnie do czynienia z jednoznacznym ustaleniem stanowiska i ze 
wskazaniem dalszej drogi. A jednak: słowa papieża, czy wypowiedziane 
w Holandii czy Belgii, nie zostały zrozumiane jako wskazanie drogi, 
lecz jako „próba hamowania”.

W oparciu o fragment pewnej korespondencji dziennikarskiej chce
my wykazać, jak wypowiedzi papieża zostały zrozumiane. Korespon
dent Alfred J. Gerteler pisał: ... Przeciwieństwa są tak duże, że porozu
mienie wydaje się niemożliwe. Papież nie zdołał też do niego doprowa
dzić (...) W Kościele katolickim sytuacja się nie zmieniła, rozmowy eku
meniczne także nie przyniosły rezultatu. Prezes Hutting prosił usilnie 
papieża o ustępstwa w sprawie małżeństw mieszanych, wspólnej komu
nii i roli kobiety w Kościele. — Wszystkie te prośby jednak nie znalazły 
oddźwięku u Jana Pawła II. Zrezygnował on wprawdzie, z braku czasu, 
by ustnie swoją odmowę przedstawić szczegółowo, ale tekst pisany ma 
jednoznaczną wymowę. — Dialog ekumeniczny w Holandii nie stał się 
trudniejszy przez wizytę Papieża, powiedział w konkluzji prezes Hut
ting, ale ułatwiony też nie został. Perspektywy na przyszłość są małe. 
Roszczenia dostojników katolickich, że tylko im przysługuje wyłączne 
prawo reprezentowania (chrześcijaństwa), utrudniają swobodną eku
meniczną dyskusję...

Jak mogła się wytworzyć opinia, że papież niczego nie zmienił, że 
sytuacja ekumeniczna nie stała się wprawdzie trudniejsza, ale łatwiej
sza też nie? Opinia taka może się wytworzyć tylko tam, gdzie żądania 
stawiane partnerowi katolickiemu w dialogu ekumenicznym uważa się 
za absolutnie słuszne i postępowe, tam, gdzie uważa się, że także szero
kie masy uznają te żądania za słuszne i uzasadnione pod względem rze
czowym; z drugiej strony istnieje dziś tendencja, by swoją „postępo
wość” manifestować przez „godzenie się” na najmniejszy wspólny mia
nownik, nie zauważanie tego co dzieli i rozłącza oraz przez twierdzenie, 
że kto nie podziela tej tezy, jest konserwatystą i wstecznikiem.

Łatwo jest stawiać żądania. Jeszcze łatwiej, jeżeli te żądania pow
tarzają się w różnych wariantach i w określonych odstępach czasu. Tak 
też było w Holandii. Dziwi jednak, że w spotkaniu ekumenicznym w 
Holandii nie wzięły udziału wszystkie wyznania występujące na terenie 
tego kraju. Tylko cztery protestanckie wspólnoty religijne były repre
zentowane: Kościoły reformowane (Hervormde i Gereformoerde Ker-
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ken), Kościół Ewangelicko-Luterański, Ewangelicka Wspólnota Brate
rska i Armia Zbawienia. W Belgii Kościół Protestancki w ostatniej 
chwili odwołał udział w nabożeństwie ekumenicznym w Brukseli. Uza
sadniono nieobecność jak następuje: a) ponieważ odrzucają centralisty
czną politykę papieża, i b) jego uwielbienie Matki Boskiej. Żądania jed
nak zostały postawione. W Holandii przedstawił je przewodniczący Sy
nodu Reformowanego, ks.dr Henk Hutting. Dotyczyły one: zagadnienia 
interkomunii, małżeństw mieszanych i roli kobiety w Kościele (zwłasz
cza ordynacji kobiet).

Papież odpowiedział na te trzy kwestie szczegółowo na piśmie w na
pisanym przez siebie przemówieniu. Podczas spotkania zostało ono prze
czytane w skrócie, ale pełny tekst, który wszystkim obecnym został przed
tem wręczony, jest ważny i stanowi odpowiedź w tej chwili możliwą. Jak 
papież zareagował? Obecna „debata nad sprawą interkomunii” może 
przynieść, niestety, tylko „powierzchowne rozwiązanie”. To trzeba do
strzec i byłoby nieuczciwe, gdyby to nie zostało otwarcie wypowiedziane, 
ponieważ chodzi tu, po pierwsze, o pojmowanie eucharystii i, po drugie, o 
kwestię urzędu w Kościele. Można przyznać: w dialogu ekumenicznym 
osiągnięto postępy w sprawie tych kwestii, zgodność w wierze jednak do
tąd nie została osiągnięta, a w prowadzonych dialogach osiągnięto zróżni
cowany stan zaawansowania. Przedsięwzięciem nieuczciwym byłoby 
przyrównywanie wszystkich prowadzonych rozmów do stanu dialogu ze 
Światową Federacją Lutereńską. Protestantyzm jest podzielony na wiele 
wyznań. Opinie wyznawane przez luteranów w dialogu katolicko-lutera- 
ńskim jeszcze długo nie będą pokrywać się z opiniami reformowanych. 
Gdyby papież jednak nie dostrzegł tych międzyprotestanckich trudności i 
popierał szybkie i „powierzchowne” rozwiązanie, nie wyświadczyłby eku- 
menii przysługi, ponieważ tak osiągnięta jedność byłaby „jednością 
pozorną”, która wnet uległaby załamaniu.

W drugim żądaniu Hutting stwierdził, że papież winien pomóc w po
szukiwaniu rozwiązania zagadnienia małżeństw mieszanych. Jan Paweł II 
i cały Kościół katolicki wie, że właśnie wierzący partnerzy w małżeń
stwach mieszanych cierpią w szczególny sposób z powodu rozłamu i po
działu Kościołów i wspólnot kościelnych. Od nich wymaga się rzeczywiś
cie, ze względu na jedność Kościołów, szczególnego rodzaju ofiary. Koś
ciołowi i papieżowi jako zaangażowanemu duszpasterzowi trudno jest od
mówić zrobienia wyjątku dla małżeństw mieszanych. Także tutaj, przez 
małżeństwo, nie można przezwyciężyć tego co dzieli. Jednak partnerzy 
małżeństwa różnowyznaniowego mogą stać się; „budulcem jedności Koś
ciołów”, jak sformułował to papież, jeżeli przyczynią się do tego, że to, co 
wspólne, zostanie lepiej zrozumiane, przeżyte i spożytkowane w parafiach 
jako dobro wiary. Dotyczy to przede wszystkim tego, co osiągnięto w dia
logach na temat urzędu w Kościele, eucharystii i chrztu. Reasumując mo
żna powiedzieć o drugim żądaniu Huttinga, że Kościół katolicki przyczy
nia się aktywnie do znalezienia rozwiązania. Dowodem na to jest jedenaś
cie dialogów, za które odpowiedzialny jest Sekretariat do Spraw Jedności 
w Rzymie. Do tego dochodzą jeszcze liczne dialogi krajowe, prowadzone 
na wszystkich szczeblach. Należy dodać, że w sprawie wspólnego duszpa
sterstwa małżeństw mieszanych można by więcej uczynić niż dotąd. Za to 
jednak nie można obarczać odpowiedzialnością papieża, dotyczy to bo
wiem duszpasterzy.

Pozostaje trzecie żądanie: dopuszczenie kobiet do funkcji kościel
nych. Prawosławni, Kościoły przedchalcedońskie, Kościół katolicki i
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starokatolicki, jak również duże części wspólnoty anglikańskiej odrzu
cają ordynację kobiet. Istnieje ona tylko u protestantów. Nie chodzi o 
to, by Kościoły po prostu orzekły, czy są za lub przeciw ordynacji ko
biety. Chodzi o wzięcie pod uwagę tego, co powiedział papież, a jego 
wypowiedź jest zgodna z wypowiedziami wyżej wymienionych Kościo
łów siostrzanych, że zdanie społeczeństwa nie może być miarą tworze
nia sądów w Kościele. Tylko jedno obowiązuje w tej kwestii: Czy poz
naliśmy pełną prawdę, odpowiadającą Objawieniu Bożemu. Inne kryte
rium, nawet gdy jest odbiciem opinii społeczeństwa, nie może być obo
wiązujące. I do tej pory nie tylko Kościół katolicki, ale i inne wymienio
ne Kościoły wychodzą z założenia, że odpowiadając na to pytanie wzo
rują się na Chrystusie, świadectwie biblijnym i prawie dwutysięcznej 
tradycji.

Wydarzeń ekumenicznych w Holandii i Belgii nie można rozpatrywać 
oddzielnie; są one ze sobą związane. A rozpatrując je łącznie, otrzymuje
my bardzo sprzeczny i zupełnie nielogiczny obraz. Z jednej strony prosi 
się papieża, by umożliwił gościnność eucharystyczną, ustanowił wspólno
tę komunijną dla małżeństw mieszanych i przejął zwyczaj ewangelicki or
dynowania kobiet także w Kościele katolickim. Papieska aprobata tych 
żądań nie byłaby niczym innym niż sprawowaniem prymatu jurysdykcji, 
tak zwalczanego przez protestantów. Z drugiej strony protestanci z powo
du „centralistycznej polityki papieża”, ponieważ się obawiają że zostaną 
jemu podporządkowani, i z powodu okazywanego przezeń uwielbienia 
Matce Pana, nie biorą udziału w nabożeństwie ekumenicznym. W obliczu 
takiej postawy nasuwa się wniosek: prymat jurysdykcji jest dla katolików 
dobiy i prawidłowy, jeżeli przez niego zostaną spełnione protestanckie żą
dania, w innym wypadku należy go odrzucić i zwalczać. Trzeba się tak 
długo przeciwstawiać, aż papież znajdzie się „na tej samej linii”, to można 
wyczytać z przykładu Belgii. Jedno w tej sprawie należy stwierdzić: rów
nież papież nie może przez „kuchenne drzwi” gościnności eucharystycz
nej przyczynić się do rozwiązania spornej kwestii pojmowania urzędu ko
ścielnego i oznajmić, że różnice w dziedzinie wiary eucharystycznej prze
stały istnieć.

Przez Konkordię Leuenberską Kościoły protestanckie są z sobą 
związane systemem naczyń połączonych. Wszystkie żądania, życzenia i 
inicjatywy Kościołów, które podpisały tę Konkordię, nie mogą być więc 
z sobą rozbieżne. Okazuje się jednak, że w niektórych przypadkach 
ekumenia nie osiągnęła jeszcze przewidzianego etapu, w innych znowu 
— ten etap przekroczyła. Niektóre Kościoły w ogóle nie przyswoiły so
bie jeszcze ostatecznych i tymczasowych rezultatów dialogów oraz we- 
wnątrzprotestanckich przekonań dotyczących służby Piotrowej, prze
konań, które opublikował np. Instytut Związku Ewangelickiego w Ben- 
sheim. Wzięty z fizyki przykład systemu naczyń połączonych ukazuje, 
że po Leuenbergu nie może już być mowy o „jedności cząstkowej” z je
dnym lub drugim wyznaniem protestanckim. Z ubolewaniem należy 
więc stwierdzić, że chociaż postępowanie Kościoła Protestanckiego w 
Belgii nie cofnęło wstecz ekumenii, to jednak nie posunęło ono jej ani o 
krok naprzód. Podobną opinię wypowiedział przewodniczący Synodu 
Reformowanego Holandii, ks.dr. Henk Hutting, tyle że odnosiła się ona 
do .strony nieprotestanckiej.

Karlheinz Schuh
(P rzekład za: K N A — „O ekum enische In fo rm atio n ”, Bonn 1985 n r  21-22)

Tłum.: M aria K m iecik
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STAROKATOLICYZM W ŚWIECIE

Kościoły starokatolickie istnieją obecnie w 20 krajach. Posiadają one blisko 3 min 
wiernych, 50 diecezji, ponad 2000 parafii, 75 biskupów i ponad 1000 kapłanów. Kościoły 
te znajdują się we wzajemnej wspólnocie kościelnej.

Wszystkie Kościoły starokatolickie — z wyjątkiem Kościoła utrechckiego, ekskomu
niko wanego przez papieża już w 1725 r. — powstały dopiero w ubiegłym lub w tym stule
ciu. Stolica arcybiskupa Utrechtu stała się ośrodkiem Kościołów starokatolickich, które 
dzięki niej posiadają powszechnie uznaną sukcesję apostolską. Wszystkie Kościoły staro
katolickie powstały w wyniku oporu wobec rzymskokatolickich roszczeń hierarchicz
nych, a przede wszystkim wskutek odrzucenia ogłoszonego w 1870 r. w Rzymie dogmatu
0 uniwersalnej jurysdykcji papieża oraz jego nieomylności w sprawach wiary i moralnoś
ci. Uzasadniając swoją postawę powołują się one na zasady pierwotnego nie podzielonego 
Kościoła pierwszego tysiąclecia oraz uważają się za spadkobierców dążeń koncyliarnych
1 episkopalnych występujących w łonie Kościoła zachodniego na przestrzeni ostatnich 
stuleci. Starokatolicy, wykluczeni z powodu swojego oporu z rzymskiej wspólnoty koś
cielnej, zostali zmuszeni do utworzenia własnych Kościołów opierających swoją naukę na 
fundamencie Kościoła pierwotnego. Kościoły starokatolickie przeprowadziły odpowied
nie reformy życia kościelnego.

W 1889 r. Kościoły starokatolickie Holandii, Niemiec i Szwajcarii utworzyły Unię 
Utrechcką, do której później przyłączyły się Kościoły z Austrii, Czechosłowacji, Polski, 
Jugosławii, Ameryki, Francji, Włoch i Szwecji. Z różnych przyczyn nie doszło do organi
zacyjnego przyłączenia się do Unii Utrechckiej Kościołów z Hiszpanii, Portugalii i z Fili
pin, mimo że Kościoły te posiadają z nią od 1965 r. pełną wspólnotę kościelną. Kościoły 
starokatolickie w Słowenii i Serbii oraz Kościół mariawitów w Polsce należały dawniej 
do Unii Utrechckiej, dziś jednak łączy je z nią jedynie ograniczona wspólnota kościelna.

Kościoły starokatolickie Unii Utrechckiej oraz Kościoły Filipin, Hiszpanii i Portuga
lii posiadają też pełną wspólnotę kościelną z Kościołami anglikańskimi.

KOŚCIOŁY STAROKATOLICKIE UNII UTRECHCKIEJ

Unia Utrechcką zrzesza aktualnie 8 autonomicznych katolickich 
Kościołów krajowych lub regionalnych w Holandii, RFN (i NRD), 
Szwajcarii, Austrii, Czechosłowacji, Polsce, Jugosławii i Ameryce Pół
nocnej (Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie) oraz 3 
obszary misyjne we Francji, Włoszech i Szwecji. Wszystkie te Kościoły 
posiadają ogółem 400 000 wiernych, 15 diecezji, 616 parafii, 19 bisku
pów i 431 kapłanów. W Afryce Kościoły starokatolickie uczestniczą w 
anglikańskiej działalności misyjnej. Starokatolickie wydziały, sekcje, 
seminaria lub katedry istnieją w Bemie, Bonn, Utrechcie, Warszawie, 
Pradze, Wiedniu i Scranton (USA). Ukazują się 22 czasopisma staroka
tolickie w 8 językach.

Doktryna
Podstawą doktrynalną Kościołów starokatolickich jest Utrechcką 

Deklaracja Wiary z 1889 r. Zgodnie z tym dokumentem, Kościoły te za
chowują wiarę starego Kościoła, tak jak wyrażona ona została w eku
menicznych symbolach i w powszechnie uznanych dogmatycznych 
orzeczeniach Soborów ekumenicznych nie podzielonego Kościoła
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pierwszego tysiąclecia (punkt 1); uznają historyczny prymat, tak jak 
kilka Soborów ekumenicznych i Ojcowie starego Kościoła przyznawali 
go biskupowi Rzymu jako primus inter pares za zgodą całego Kościoła 
pierwszego tysiąclecia (p. 2); odrzucają wprowadzone przez Kościół 
rzymski innowacje dogmatyczne jako nie dające się pogodzić z Pismem 
św., Tradycją kościelną i nauką starego nie podzielonego Kościoła (pp. 
2,3,4 i 5), a zwłaszcza uchwalony przez I Sobór Watykański w 1870 r. 
dogmat o nieomylności i uniwersalnej jurysdykcji papieża rzymskiego 
(p. 2); wyrażają nadzieję, że dzięki wysiłkom teologów i w oparciu o 
wiarę nie podzielonego Kościoła uda się osiągnąć porozumienie w spra
wie różnic powstałych od czasów rozłamów kościelnych, przy czym za
lecają, aby przy omawianiu istniejących jeszcze sprzeczności starannie 
unikać wszelkiego naruszania zasad prawdy i miłości (p. 7).

W celu objaśnienia doktryny starokatolickiej, Międzynarodowa 
Konferencja Biskupów Starokatolickich ogłosiła, z różnych okazji, kil
ka dalszych deklaracji, które mają charakter oficjalnych wypowiedzi 
kościelnych. Są to:
— Deklaracja o katolickiej doktrynie Maryjnej oraz papieskim dogma
cie o Wniebowzięciu Maryi z 26 grudnia 1950 r. (starokatolicka nauka 
maryjna, odrzucenie dogmatu); ‘
— List Pasterski o Starokatolickim Wyznaniu Wiary (Posłanie Wiary 
Biskupów) z 15 grudnia 1969 r. skierowany do Kościołów prawosław
nych (starokatolicka nauka o Objawieniu, Tradycji, Kościele, sakra
mentach i jedności);
— Deklaracja w sprawie „Filioque” z 15 grudnia 1969 r. (nauka o Trój
cy Świętej, zasady ustroju kościelnego);
— Deklaracja w sprawie prymatu w Kościele z 29 czerwca 1970 r. 
(oświadczenie się za starokościelnym ustrojem, ponowne odrzucenie 
dogmatu o prymacie);
— Deklaracja w sprawie ordynacji kobiet z 7 grudnia 1976 r. (negaty
wne ustosunkowanie się do problemu dopuszczenia kobiet do urzędu 
kapłańskiego).

Ustrój kościelny
Unia Utrechcka Kościołów starokatolickich ukonstytuowała się 

formalnie w 1889 r. przez zawarcie umowy, tzw. „konwencji utrech- 
ckiej”, między biskupami starokatolickimi; umowa ta została znoweli
zowana w 1974 r. Dokument ten stwierdza, że Kościoły kierowane i re
prezentowane przez biskupów zjednoczonych w Unii Utrechckiej pozo
stają ze sobą w pełnej wspólnocie kościelnej (art. 1). Podstawą zaś 
wspólnoty biskupów i ich Kościołów jest wspólne opowiedzenie się za 
Utrechcką Deklaracją Wiary z 24 września 1889 r. i wspólna im katolic- 
kość urzędu i kultu (art. 2). Przyjętymi do Unii mogą być tylko ci bisku
pi, których Konferencja Biskupów uznała za kanonicznie wybranych i 
konsekrowanych (art. 3). Biskupi zbierają się regularnie jako Między
narodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich (w skrócie MKBS); 
jej prezydentem jest ex officio arcybiskup Utrechtu (Regulamin MKBS 
art. 1). Do kompetencji MKBS należą wszystkie sprawy dotyczące 
utrzymania Wspólnoty Kościołów Starokatolickich oraz stosunków z 
innymi Kościołami. Jest ona upoważniona do składania w imieniu 
Wspólnoty Kościołów Starokatolickich deklaracji w sprawach zasad 
wiary i moralności oraz do zawierania porozumień z innymi Kościoła
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mi. MKBS nie sprawuje samodzielnej jurysdykcji w poszczególnych 
Kościołach, lecz każdy biskup jest zobowiązany do realizowania — w 
zakresie swojej jurysdykcji — postanowień MKBS (art. 5). MKBS pono
si odpowiedzialność za przestrzeganie zasad, na jakich opiera się Unia 
Utrechcka i może podjąć odpowiednie kroki wobec tych Kościołów, 
które od zasad tych odstąpiły (art. 14).

Wspólnota z innymi Kościołami
Jednym z głównych pragnień Kościołów starokatolickich jest po

nowne zjednoczenie wszystkich Kościołów chrześcijańskich w duchu 
ekumenii starokościelnej. Podczas Bońskich Konferencji Unijnych w 
latach 1874-75, które były pierwszymi w czasach nowożytnych zgroma
dzeniami ekumenicznymi o zasięgu światowym, ustalono wspólnie z 
prawosławnymi i anglikanami cele i zasady pracy ekumenicznej, któ
rych znaczenie jest aktualne także dzisiaj.

W wyniku pertraktacji unijnych z Kościołami anglikańskimi doszło 
w Bonn, w 1931 r., do zawarcia porozumienia w sprawie ustanowienia 
„pełnej wspólnoty kościelnej” (nieograniczona communio in sacris, 
unia) między Kościołami starokatolickimi i anglikańskimi. Bońskie po
rozumienie unijne opiera się na tych samych podstawach co porozumie
nie utrechckie (art. 2): Wspólne opowiadanie się za Utrechcką Deklara
cją Wiary z 24 czerwca 1889 i wspólna im katolickość urzędu i kultu. 
Międzynarodowa Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth, w 
1930 r., potwierdziła wyraźnie zgodność nauki anglikańskiej z Utrech
cką Deklaracją Wiary (rezolucja 35 c). Na tej samej zasadzie Kościoły 
starokatolickie Unii Utrechckiej ustanowiły też w 1965 r. pełną wspól
notę kościelną z Kościołami Hiszpanii, Portugalii i Filipin. Kościoły w 
Hiszpanii i Portugalii stały się w 1979 r. pełnoprawnymi członkami 
Wspólnoty Kościołów Anglikańskich.

Już w ubiegłym stuleciu rozpoczęły się pertraktacje unijne z Koś
ciołami prawosławnymi. W 1931 r. odbyła się w Bonn oficjalna Konfe
rencja Unijna Prawosławno-Starokatolicka, podczas której — jak 
stwierdził w 1932 r. organ urzędowy Kościoła Starokatolickiego w Nie
mczech — stwierdzono pełną zgodność poglądów we wszystkich waż
nych punktach. Przewodniczący Konferencji Unijnej, egzarcha Patriar
chatu ekumenicznego Konstantynopola w Europie Zachodniej — me
tropolita dr Germanos, oświadczył, że prawosławni, w wyniku rokowań 
unijnych ze starokatolikami, wyrażają przekonanie, że tylko przyczyny 
zewnętrzne sprawiły, iż między naszymi obydwoma Kościołami, wyka
zującymi się tak wielką zgodnością poglądów we wszystkich istotnych 
kwestiach, nie doszło jeszcze do pełnej interkomunii. Po dłuższej przer
wie i dodatkowych przygotowaniach, Mieszana Komisja Prawosławno- 
Starokatolicka, w której reprezentowane są wszystkie Kościoły prawo
sławne i starokatolickie, podjęła znowu, w 1975 r. oficjalny dialog, któ
ry ma doprowadzić do pełnej wspólnoty kościelnej między obu Kościo
łami.

Kościoły starokatolickie są członkami-założycielami Światowej 
Rady Kościołów i mają swojego przedstawiciela w jej Komitecie Nacze
lnym.
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Wspólne instytucje

Międzynarodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich
Przewodniczący: Antonius Jan Glazemaker, arcybiskup Utrechtu, 

Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht, Holandia.
Sekretarz: Bp lic. teol. Leon Gauthier, Willadingweg 39, CH-3006 

Bern, Szwajcaria.

Międzynarodowe Kongresy Starokatolików
Stały Komitet Kongresowy: dr Wilhelm Deister, przewodniczący; 

dr Robert Mulder, wiceprzewodniczący; ks. Hansjörg Vogt, sekretarz. 
Sekretariat: Museggstrasse 15, CH-6004 Luzem.

Międzynarodowa Konferencja Teologów Starokatolickich
Sekretariat: Pani Katharina Nickel, D-7800 Freiburg, Ludwigstr. 6.

Międzynarodowe Czasopismo Kościelne 
(Internationale Kirchliche Zeitschrift — IKZ)

Organ naukowy autonomicznych Kościołów i ruchów katolickich, 
redagowany przez ks. dr. Hansa Freia z Bema, przy współpracy prof, 
dr. P. J. Maana z Arnhem (Holandia) i prof. dr. Bertolda Spulera z 
Hamburga (RFN).

Adres redakcji: Rabbentalstrasse 55, CH-3013 Bern.

Międzynarodowa Starokatolicka Służba Informacyjna 
(Alt-Katholischer Internationaler Informationsdienst-AKID) 

Administracja: Marika Krahl, M 7, la, D-6800 Mannheim 1.

1. Kościół Starokatolicki Holandii
8000 wiernych, 2 diecezje, 4 biskupów, 29 parafii i 5 filiałów, 30 

kapłanów. Kościół jest członkiem Światowej Rady Kościołów. Arcybis- 
kupstwo Utrechtu: Antonius Jan Glazemaker, arcybiskup Utrechtu i 
metropolita Holenderskiej Prowincji Kościelnej. 73 kanoniczny następ
ca św. Willibrorda, apostoła Fryzów i od 695 r. pierwszego arcybiskupa 
Utrechtu, honorowy prymas Starokatolickiej Wspólnoty Kościołów; 
adres: Adolf v. Nieuwenaarlaan 3 A, 6824 Arnhem. Arcybiskup w sta
nie spoczynku: Marinus Kok.

Biskupstwo Haarlem: Gerhardus Anselmus van Kleef, biskup Ha- 
arlemu; adres: Papenpad 12, 1506 GR Zaandam. Biskup w stanie spo
czynku: Petrus J. Jans.

Seminarium Starokatolickie Uniwersytetu w Utrechcie — Oud 
Katholiek Seminarie, Theologische Faculteit van de Rijksuniversiteit te 
Utrecht, Transitorium II, 26ste Etage, De Uithof, NL Utrecht.

Publikacje: „De Oud-Katholiek”, redaktor: C. van Kasteei, Bloom- 
gaardweg 12, 3984 KJ, Odijk.

2. Kościół Starokatolicki w RFN
28 000 wiernych, 1 diecezja, 2 biskupów, 53 parafie i 141 filiałów, 

61 kapłanów. Kościół jest członkiem Światowej Rady Kościołów.
Biskup: Sigisbert Kraft, adres: Gregor-Mendel-Strasse 28, D-5300 

Bonn 1.
Biskup w stanie spoczynku: Josef Brinkhues.
Teologiczne zakłady naukowe: Seminarium Starokatolickie Uni-
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wersytetu w Bonn — Alt-Katholisches Seminar der Universität Bonn 
(utworzone w 1902 r. jako instytut uniwersytecki sui generis; jest kon
tynuatorem katedr starokatolickich na Wydziale Teologii Katolickiej), 
Adenauerallee 33, D-5300 Bonn; seminarium Biskupie Johanneum — 
Bischöfliches Seminar Johanneum, Baumschulallee 11, D-5300 Bonn.

Publikacje: „Amtliches Kirchenblatt des Katholischen Bistums der 
Alt-Katholiken Deutschland”; „Alt-Katholische Kirchenzeitung — Or
gan des Katholischen Bistums der Alt-Katholiken in Deutschland”; 
„Kirchliches Jahrbuch für die Alt-Katholiken in Deutschland” (rocznik 
starokatolicki), wspólny adres: Gregor-Mendel-Strasse 28, D-5300 
Bonn 1.

Związek Parafii Kościoła Starokatolickiego w NRD
1000 w iernych, 1 dekanat, 3 p arafie  i 30 filiałów , 3 kapłanów . Kościół jest członkiem  
Św iatow ej Rady Kościołów.
Przew odnicząca: pani U rsula B uschlüter, G eorgstr. 7, DDR-3720 B lankenburg  
(Harz).
Publikacje: „A uferstehung — A lt-K atholisches K irchenb la tt fü r die D D R ”, adres: 
jak  wyżej.

3. Kościół Chrzęścijańskokatolicki Szwajcarii
21 000 wiernych, 1 diecezja, 1 biskup, 30 parafii i 22 filiały, 43 ka

płanów. Kościół jest członkiem Światowej Rady Kościołów.
Biskup: lic. teol. Leon Gauthier, adres: Willadingweg 39, CH-3006 

Bem.
Teologiczny zakład naukowy: Chrześcijańskokatolicki Wydział Te

ologiczny Uniwersytetu w Bemie — Christkatholisch-Theologische Fa
kultät der Universität Bern, adres: CH-3000 Bern, Universitätshaup
tgebäude (utworzony w 1874 r. jako Katolicki Wydział Teologiczny).

Publikacje: „Christkatholisches Kirchenblatt”, Dählenstrasse 4, 
CH-2540 Grenchen; „Reveil” (oficjalny organ młodzieży chrześcijań- 
skokatolickiej Szwajcarii), 9000 St. Gallen, Oberstrasse 106; „Presence 
Catholique-Chretienne” (miesięcznik, dawniej: „Le Sillon”), 5, me de 
la Chapelle, CH-2300 La Chaux-de-Fonds; „Christkatholisches Jah
rbuch”, adres: Christkatholischer Schriftenverlag, CH-4123 Allschwil 
2, Postfach 12.

4. Kościół Starokatolicki Austrii
28 000 wiernych, 1 diecezja, 2 biskupów, 13 parafii i 40 filiałów, 10 

kapłanów. Kościół jest członkiem Światowej Rady Kościołów.
Biskup: Nikolaus Hummel, adres: Schottenring 17/1/3/12, A-1010 

Wien.
Teologiczny zakład naukowy: Seminarium Biskupie — Bischöfli

ches Seminar, adres: jak wyżej.
Publikacje: „Alt-Katholische Kirchenzeitung”, adres: jak wyżej.

5. Kościół Starokatolicki w Czechosłowacji
2500 wiernych, 1 diecezja, 1 biskup, 6 parafii, 5 kapłanów.
Biskup emerytowany: dr Augustin Podolak.
Administrator diecezji: ks. dr Milos J. Pulec, adres: Blodkova 4, 

CS-130-000 Praha 3.
Teologiczny zakład naukowy: Seminarium Biskupie, adres: jak wy

żej.
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6. Polski Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce
275 000 wiernych, 5 diecezji, 7 biskupów, 170 parafii, w tym 11 pa

rafii w Kanadzie oraz 3 parafie słowackie, 2 litewskie i 1 chorwacka w 
USA, 120 kapłanów. Kościół jest członkiem Światowej Rady Kościo
łów.

Biskup naczelny: dr Franciszek C. Rowiński, adres: 115 Lake 
Scranton Road, Scranton PA 18505, USA.

Teologiczny zakład naukowy: Seminarium Duchowne im. Ks. H. 
Savonaroli, adres: 1031 Cedar Avenue, Scranton PA 18505.

Publikacje: „Rola Boża” („God’s Field”) — organ PNKK, adres: 
529 East Locust Street, Scranton PA 18505; „Straż” („The Guard”), or
gan Polsko-Narodowej Spójni, adres: Box 628, Scranton PA 18505 (oba 
czasopisma posługują się dwoma językami — polskim i angielskim).

Polski Narodowy Kościół Katolicki w Kanadzie
6000 w iernych, 1 diecezja, 1 b iskup, 11 parafii, 11 kapłanów .
Biskup: d r Józef N iem iński, adres: 186 Cowan Avenue, Toronto, O ntario , M6K 2N6, 
C anada.
Publikacje: „Echo — D w um iesięcznik R eligijno-Społeczny” (w języku polskim  i an 
gielskim), adres: jak  wyżej.
Słowacki Narodowy Kościół Katolicki w Ameryce
Pod czasową ju rysdykcją  Polskiego N arodow ego Kościoła K atolickiego. 3000 w ier
nych, 3 parafie , 3 kapłanów .
A dm inistracja: 104-4th S treet, Passaic NJ 07055, USA.
Litewski Katolicki Kościół Narodowy w Ameryce
Pod czasową jurysdykcją  Polskiego N arodow ego Kościoła K atolickiego. 2000 w ier
nych. 2 parafie , 2 kapłanów .
A dm inistracja: 1743 N Sum ner Avenue. S cran ton  PA 18508, USA.

7. Kościół Polskokatolicki w Polsce
48 300 wiernych, 3 diecezje, 6 biskupów, 93 parafii, 110 kapłanów. 

Kościół jest członkiem Światowej Rady Kościołów.
Przewodniczący Rady Synodalnej: biskup Tadeusz Majewski, ul. 

Wilcza 31, 00-544 Warszawa.
Diecezja Warszawska: ordynariusz bp Tadeusz R. Majewski; sufra

gan w Warszawie: bp dr Wiktor Wysoczański; sufragan w Częstocho
wie: bp Jerzy Szotmiller, ul. Jasnogórska 6, 42200 Częstochowa.

Diecezja Wrocławska: biskup-elekt Wiesław Skołucki, ul. Oławska 
19, 50-123 Wrocław; sufragan we Wrocławiu: biskup-elekt Zygmunt 
Koralewski.

Diecezja Krakowska: ks. infułat Antoni Pietrzyk, ul. Friedleina 8, 
30-009 Kraków.

Teologiczny zakład naukowy: Sekcja Starokatolicka Chrześcijańs
kiej Akademii Teologicznej, ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa.

Publikacje: „Rodzina” (tygodnik katolicki); „Posłannictwo”
(kwartalnik teologiczno-filozoficzny); „Kalendarz Katolicki”, wszyst
kie publikacje wydaje Instytut Wydawniczy im. Andrzeja Frycza Mo
drzewskiego, ul. Dąbrowskiego 60, 02-561 Warszawa.

8. Chorwacki Kościół Katolicki w Jugosławii
4000 wiernych, 6 parafii i 2 filiały, 8 kapłanów.
Przewodniczący Rady Synodalnej: Nikola Burek, adres: II. Armije 

50. YU-41000 Zagreb.
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Wikariat generalny: Kneza Branimira 11, YU-41000 Zagreb. 
Publikacje: „Hrvatski Katolicki Glasnik” (w języku chorwackim), 

adres: jak wyżej.

Kościoły starokatolickie w Słowenii i Serbii
Oba Kościoły nie należą obecnie do U nii U trechckiej, lecz u trzym ują  z n ią  kontakty .

JURYSDYKCJE MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 
BISKUPÓW STAROKATOLICKICH

Misja Starokatolicka we Francji
O środki w  Paryżu i Lyonie.
D elegat MKBS: Bp Leon G auth ier, Berno, Szw ajcaria.
K ierow nik misji: A bbe A., H. Bekkens, adres: 46 rue de la B reche-aux-L oups, 
F-75012 Paris.
C entrum  krajow e: C entre n a tio n a l Sain t-D enis, 15 rue  de D ouai, F-75009 Paris. 
Publikacje: „La F lam m e”, adres: jak  wyżej.

Misja Chrześcijańskokatolicka we Włoszech
O środki znajdu ją  się w S candiano k. Reggio Em ilia (Włochy północne) i w  M inervi- 
no di Lecce (Apulia, W łochy południow e).
D elegat MKBS: bp Leon G auth ier, Berno, Szw ajcaria.
K ierow nik misji: P adre  Luigi Caroppo, Via M atteo tti 25,1-42019 S candiano  (RE). 
Publikacje: „II D ialogo”, adres: jak  wyżej.

Kościół Starokatolicki w Szwecji
O środki znajdu ją  się w M almö, Sztokholm ie i Ängelholm. 3 kapłanów .
D elegat MKBS: bp Josef B rinkhues, Bonn, RFN.
Przew odniczący Rady Synodalnej: ks. Sven-H . Jakobsson, adres: E vagatan  24, 
S-21459 Malmö.
Publikacje: „Sursum  Corda — G am m alkato lska K y rkob lade t” , adres: jak  wyżej. 
Czasopism o w D anii: „Tantum  Ergo — G am m elkatolsk  K irk eb lad ”, adres: Postboks 
824, DK-2100 K obenhavn.

NIEZALEŻNE KOŚCIOŁY STAROKATOLICKIE

Kościoły starokatolickie w Hiszpanii i Portugalii

Oba Kościoły zawarły w 1963 r. pełną wspólnotę kościelną z Koś
ciołami anglikańskimi i z Niezależnym Kościołem Filipin, a w 1965 r. — 
z Kościołami starokatolickimi Unii Utrechckiej. W 1979 r. oba Kościoły 
stały się pełnoprawnymi członkami Wspólnoty Kościołów Anglikań
skich.

Niezależny Kościół Filipin

4 miliony wiernych, 28 diecezji, 54 biskupów, 600 parafii i 1000 fi- 
liałów, 603 kapłanów. Kościół jest członkiem Światowej Rady Kościo
łów.

Kościół ten powstał w 1896 r. podczas rewolucji filipińskiej prze
ciw Hiszpanii, formalnie ukonstytuował się w 1902 r. Uznaje on zasady



STAROKATOLICYZM W ŚWIECTE 129

starokatolickie. Sukcesję apostolską otrzymał od Kościoła anglikańs
kiego, lecz posiada również sukcesję starokatolicką od 1969 r., gdy po 
raz pierwszy biskup starokatolicki Unii Utrechckiej (bp Zieliński) był 
współkonsekratorem święceń biskupich w Manilii. Kościół ten posiada 
pełną wspólnotę kościelną, od 1961 r., z Kościołami anglikańskimi, a od 
1963 r. z Kościołami iberyjskimi (hiszpańskim i portugalskim), od 1965 r. 
z Kościołami starokatolickimi Unii Utrechckiej.

Biskup naczelny: Monsenor Abdias de La Cruz, Obispo Maximo; 
adres: 1500 Taft Avenue, Ermita, PI Manila 2800.

Sekretarz generalny: Rt. Rev. Tito E. Pasco.
Teologiczny zakład naukowy (wspólnie z anglikańskim Kościołem 

episkopalnym): Seminarium Teologiczne św. Andrzeja — St. Andrew’s 
Theological Seminary, adres: 282 E. Rodriguez Sr. Blvd., Quezon City, 
P. O. Box 3167, PI. Manila 2800.

Publikacje: „The Christian Register” (w języku angielskim i tagal- 
skim), adres redakcji: P.O. Box 2065, PI Manila 2800.

Kościół Starokatolicki Mariawitów w Polsce

24 800 wiernych, 3 diecezje, 5 biskupów, 41 parafii i 15 filiałów, 25 
kapłanów, 55 kościołów i kaplic, 1 seminarium duchowne, 1 dom opie
ki, 1 klasztor w Płocku z 70 zakonnicami. Kościół jest członkiem Świa
towej Rady Kościołów.

Kościół Mariawitów został utworzony w 1906 r. Jego poprzedni
kiem był religijny ruch odnowy w łonie Kościoła Rzymskokatolickiego, 
którego zwolennicy zostali ekskomunikowani przez papieża. Kościół 
ten rozwijał od początku szeroką działalność religijno-społeczną i po
siadał wkrótce 100 000 członków. W 1909 r. został przyjęty do Unii 
Utrechckiej a jego pierwszy biskup dr Jan Kowalski — od którego 
wszyscy biskupi mariawiccy wywodzą swoją sukcesję apostolską — zo
stał konsekrowany przez arcybiskupa Utrechtu. Różne innowacje 
wprowadzone przez bp. Kowalskiego sprawiły, że Międzynarodowa 
Konferencja Biskupów Starokatolickich poczuła się zmuszona w 1924 
r. do zawieszenia-stosunków aż do dalszego wyjaśnienia z Kościołem 
Mariawitów. W 1935 r. mariawicki Synod Generalny pozbawił stano
wiska bp. Kowalskiego i Kościół powrócił do swoich pierwotnych za
sad. Kościół ten złożył też wniosek o ponowne przyjęcie do Unii 
Utrechckiej, który w kwietniu 1972 r. został zasadniczo zaaprobowany 
przez MKBS. Jednak z przyczyn organizacyjnych nie doszło jeszcze do 
dzisiaj do oficjalnego ponownego przyjęcia mariawitów do Unii 
Utrechckiej. Między Kościołem Starokatolickim Mariawitów a Unią 
Utrechcką istnieje ograniczona wspólnota kościelna.

Biskup naczelny: Stanisław Tymoteusz Kowalski (jednym z jego 
współkonsekratorów był w 1972 r. arcybiskup Utrechtu Marinus Kok), 
ul. Wieczorka 27, 09-400 Płoc.

Diecezja Warszawsko-Płocka: bp Stanisław Tymoteusz Kowalski, 
adres: jak wyżej.

Diecezja Łódzko-Śląska: bp Zdzisław Włodzimierz Jaworski, ul. 
Franciszkańska 27, 91-433 Łódź.

Diecezja Lubelsko-Podlaska: bp Antoni Roman Nowak, Żamówka, 
poczta 07-110 Grębków.

Biskupi w stanie spoczynku: Wacław M. Innocenty Gołębiowski i 
Stanisław Andrzej Jałosiński.
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Teologiczny zakład naukowy: Seminarium Duchowne w Płocku i 
Sekcja Starokatolicka Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War
szawie.

Publikacje: „Mariawita” (miesięcznik), adres redakcji: ul. Wieczor
ka 27, 09-400 Płock.

(O pracow ano na podstaw ie: „A lt-K atholisches Jah rb u ch  1985”, Bonn 1985).

Z DZIAŁALNOŚCI KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW
EUROPEJSKICH

Z inicjatywy Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego, w dniach od 
23 do 27 kwietnia 1985 r. odbyło się w Sofii wspólne posiedzenie Prezy
dium i Komitetu Doradczego Konferencji Kościołów Europejskich. 
Obrady zgromadziły około 50 osób.

Podczas obrad poświęcono wiele uwagi przygotowaniom do IX 
Zgromadzenia Ogólnego, które w dniach od 4 do 12 września 1986 r. ma 
zebrać się w miejscowości Stirling w Szkocji,, aby dyskutować nad te
matem: „Chwała niech będzie Bogu — a na ziemi pokój”. Zaakcepto
wano ostateczną wersję broszury przygotowawczej, która ma zostać 
opublikowana jeszcze w 1985 r. W Zgromadzeniu Ogólnym weźmie 
ogółem udział 400 osób. W ramach obrad przewidziane są wizyty w pa
rafiach szkockich.

W związku z przypadającą 8 maja 1985 r. 40 rocznicą zakończenia 
drugiej wojny światowej, Prezydium i Komitet Doradczy KKE ogłosił 
orędzie do Kościołów członkowskich. W dokumencie tym rozważa się 
krótko sytuację w 1945 i 1985 r., po czym zwraca się do Kościołów eu
ropejskich z prośbą, aby nie zaniechały swoich wysiłków na rzecz po
koju i pojednania między Kościołami i narodami Europy. Oto jego naj
ważniejsze fragmenty:

... W czterdziestą rocznicę tego historycznego momentu zebraliśmy 
się jako przedstawiciele Kościołów członkowskich Konferencji Kościo
łów Europejskich na naszym posiedzeniu dorocznym w Sofii, (Bułgaria) 
a nasza głęboka troska o pokój skłania nas do wysłania tego orędzia na
szym Kościołom.

... Dzisiaj, w 40 lat po zakończeniu wojny, jesteśmy głęboko zatros
kani z powodu dalszego istnienia międzynarodowych podziałów, nieuf
ności a nawet wrogości. W Europie znowu istnieją przeciwstawne sobie 
obozy, w których panuje często duch wrogości, mimo że przez 40 lat 
udało się uniknąć otwartych działań wojennych. Ta sytuacja jest pod
stawą i przyczyną rozbudowy na nie spotykaną nigdy przedtem skalę 
potencjału zbrojeniowego w dziedzinie broni nuklearnych, chemicz
nych i konwencjonalnych, i to niemal we wszystkich częściach naszego
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kontynentu. Trzeba wreszcie położyć kres stałemu dążeniu do przewagi 
militarnej. Wszyscy uważamy to za zagrożenie naszego własnego bez
pieczeństwa. Trzeba dokonać przełomu.

Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w okresie wielkich przemian. 
Tradycyjne stosunki, stare porządki społeczne i stare strategie wojsko
we ulegają zmianie. Dla Kościołów jest to bardzo ważny moment, aby 
właśnie teraz, zbiorowo i indywidualnie, sprawować „urząd pojedna
nia”, urząd, którym według apostoła Pawła jest służba, urząd, który zo
stał nam powierzony przez Ewangelię chrześcijańską.

Kierując się przekonaniem, że pojednanie to jest istotnym składni
kiem ogólnej służby Kościoła wobec świata, i że Kościół musi we 
wszystkich sytuacjach i wszystkich społeczeństwach pozostać Kościo
łem, wzywamy Kościoły w Europie, aby z okazji tej rocznicy podjęły 
nowe wysiłki, które, w ramach poszukiwania pokoju, przyczynią się do 
likwidacji wszelkich barier.

Uczestnicy wspólnego posiedzenia wybrali nowego sekretarza ge
neralnego KKE, który obejmie urzędowanie 1 stycznia 1987 r. Został 
nim Jean Eugene Fischer, 52-letni świecki działacz kantonalnego Koś
cioła Ewangelicko-Reformowanego Genewy. Fischer urodził się 8 lipca 
1933 r. w Tunisie (dzisiejsza Tunezja).W 1956 r. uzyskał dyplom inży
niera budowy maszyn w Wyższej Szkole Technicznej w Winterthurze. 
Po studiach przyjął ofertę Paryskiego Ewangelickiego Towarzystwa 
Misyjnego i udał się do Barotse w północnej Rodezji (dzisiejsze Zimba
bwe). Tam był przez 3 lata dyrektorem szkoły handlowej a następnie 
kierował kościelną pracą młodzieżową i sprawami finansowo-admini- 
stracyjnymi stacji misyjnej. W kwietniu 1964 r. został referentem afry
kańskim w Komisji Pomocy Międzykościelnej, Służby dla Uchodźców i 
Świata Światowej Rady Kościołów. W 1969 r. organizował II Zgroma
dzenie Ogólne Ogólnoafrykańskiej Konferencji Kościołów w Abidżanie 
(Wybrzeże Kości Słoniowej). W latach późniejszych pełnił kolejno 
funkcję wicedyrektora i dyrektora wspomnianej Komisji ŚRK. W 1982 
r. został referentem kantonów francuskich w Organizacji Pomocy Koś
ciołów Ewangelickich Szwajcarii (HEKS).

Uczestnicy wspólnego posiedzenia przyjęli jednomyślnie Litewski 
Kościół Ewangelicko-Luterański w ZSRR w poczet członków KKE. 
Kościół ten, który liczy dzisiaj ok. 20 000 członków, poniósł ogromne 
straty w wyniku II wojny światowej. Kościół ten cechuje ogromna 
otwartość ekumeniczna. W ostatnich latach miał on częste kontakty z 
KKE poprzez swoich przedstawicieli. Przez przyjęcie Kościoła litews
kiego, liczba Kościołów członkowskich KKE wzrosła do 116, a liczba 
Kościołów członkowskich w ZSRR do 7.

Prezydium i Komitet Doradczy oceniły bardzo pozytywnie Trzecie 
Europejskie Spotkanie Ekumeniczne przedstawicieli KKE i Rady Konfe
rencji Episkopatów Europy, które w 1984 r. odbyło się we włoskiej miej
scowości Riva del Garda. Poczyniono pierwsze przygotowania do czwar
tego tego rodzaju spotkania, przewidzianego na rok 1988. Jako temat za
proponowano Modlitwę Pańską. Utworzono komitet przygotowawczy.

O pr. K rz y s z to f  Z a łęsk i
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Posiedzenie doroczne, Wiedeń, 28 — 30 maja 1985

W obradach wzięło udział ok. 50 publicystów chrześcijańskich — 
protestanckich, prawosławnych i katolickich — z 13 krajów Europy: 
Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Finlandii, Holandii, Luksemburga, 
NRD, Polski, RFN, Szwajcarii, Węgier, Włoch i ZSRR. Z Polski obecni 
byli: Wiktor Leyk i dr Karol Karski ze „Studiów i Dokumentów Eku
menicznych”, poseł Rudolf Buchała z „Chrześcijanina w świecie” oraz 
Andrzej Wojtowicz z Wydziału Prasy Polskiej Rady Ekumenicznej.

Stroną zapraszającą był Ośrodek ds. Środków Masowego Przekazu 
Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów Ewangelickich Austrii. W 
zaproszeniu podkreślono, że cele, jakie stawia sobie Ekumeniczna Gru
pa Robocza do Spraw Informacji w Europie — zaangażowanie na rzecz 
porozumienia, pojednania, dialogu — odpowiadają też tradycji Wiednia 
jako miejsca spotkań ludzi różnego pochodzenia, języka, wyznania, na
rodowości. Tak więc mamy nadzieję, że ta szczególna atmosfera Wiednia 
będzie mogła przyczynić się do powodzenia Posiedzenia dorocznego.

Powyższe życzenie ziściło się, gdyż posiedzenie w Wiedniu było jed
nym z najbardziej udanych spotkań publicystów chrześcijańskich na
szego kontynentu w przeszło 30-letniej historii Ekumenicznej Grupy 
Roboczej. Główny temat obrad brzmiał: „Wychowanie dla pokoju w 
publicystyce kościelnej”. Uczestnicy obrad wysłuchali dwóch refera
tów, nawiązujących do tematu głównego: dr. Hansa Weissgerbera, re
daktora naczelnego wydawanego w RFN miesięcznika luterańskiego 
„Lutherische Monatshefte” i dr. Fritza Ćsoklicha, redaktora naczelne
go wydawanego w Grazu (Austria) czasopisma katolickiego „Kleine 
Zeitung”.

Dr H. Weissgerber stwierdził, że jedno z najważniejszych zadań 
publicystyki kościelnej polega na tym, aby eliminować wizerunki wro
ga. Konkretnie chodzi o to, aby przeciwnikowi politycznemu lub ideo
logicznemu nie przypisywać wszelkich najgorszych cech lub zamiarów. 
Jak długo ludzie rozmawiają ze sobą, tak długo nie strzelają do sie
bie. Inne ważne zadanie publicystyki kościelnej, zadanie o charakterze 
wychowawczym, polega na wskazywaniu, że istnieje nierozłączny 
związek między pokojem a sprawiedliwością. Wychowanie dla pokoju 
musi obejmować dwa elementy: „pokój na własnym podwórku” i „po
kój na świecie”. Mówca stwierdził dosłownie: Ukazanie związków mię
dzy pokojem na własnym podwórku a pokojem na świecie, uświadomie
nie czytelnikowi, że tu i tam chodzi o żywotną dla niego sprawę — moż
na by uznać za zadanie wychowawcze wysokiej rangi, zadanie, które 
winno być stale podejmowane przez prasę kościelną.

W podobnym duchu przemawiał drugi referent, dr F. Ćsoklich. 
Podkreślił on, że publicystyka winna interesować się bardziej nowymi 
nastrojami pokojowymi, występującymi zwłaszcza w środowiskach lu
dzi młodych, aniżeli ruchami, które są jedynie przejawem przejściowej 
mody. Naczelne zadanie publicystów kościelnych polega na silniejszym 
niż kiedykolwiek przedtem wspieraniu tych sił, które są zdolne czynić 
pokój i przyczyniać się do wzrostu atmosfery pokojowej.
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Uczestnicy obrad mieli też możność zapoznania się ze stanowis
kiem, jakie wobec problemu wychowania dla pokoju zajmuję niektóre 
międzynarodowe organizacje chrześcijańskie. Stanowisko Światowej 
Rady Kościołów w tej sprawie przedstawiła Monique Mc Clellan, sta
nowisko Konferencji Kościołów Europejskich — ks. Giuseppe Platone, 
Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej — dr Jiri Svoboda. Ten ostatni 
podkreślił, że prawdziwe wychowanie dla pokoju musi uwzględniać 
także zagadnienie sprawiedliwości, nie można rozpatrywać tego zagad
nienia w oderwaniu od wysiłków na rzecz powstrzymywania katastrofy 
nuklearnej, zahamowania wyścigu zbrojeń i stworzenia sprawiedli
wych struktur społecznych.

Posiedzenia doroczne są zawsze dobrą okazją do zapoznania się z 
sytuacją religijną kraju, w którym odbywają się obrady. Tak było też 
tym razem. Gospodarze postarali się o to, aby każdy uczestnik uzyskał 
wszechstronną informację o życiu poszczególnych Kościołów i o współ
pracy ekumenicznej. Ta ostatnia jest w Austrii, a zwłaszcza w Wiedniu, 
bardzo intensywna i może służyć za przykład innym krajom. Duża w 
tym zasługa arcybiskupa Wiednia, kard. Franza Kóniga, inicjatora 
m.in. Fundacji „Pro Oriente”, która w okresie 20 lat swego istnienia 
wniosła wielki wkład w zbliżenie między chrześcijanami tradycji 
wschodniej i zachodniej.

Kard. F. König przyjął 31 maja na audiencji nowy Komitet Wyko
nawczy Ekumenicznej Grupy Roboczej. Przy tej okazji wypowiedział 
się on za zwiększoną wymianą informacji między Europą Wschodnią i 
Zachodnią jako wkładem do porozumienia narodów. Kardynał stwier
dził krytycznie, że odpowiednie porozumienia w tej sprawie Konferenc
ji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie za mało przeniknęły do 
świadomości Europejczyków.

W Wiedniu dobiegła końca 6-letnia kadencja Komitetu Wykonaw
czego. W wyniku wyborów, przeprowadzonych po raz pierwszy według 
statutu uchwalonego na posiedzeniu dorocznym w Hermhut (NRD) w 
1984 r., nowy Komitet Wykonawczy ukonstytuował się w następującym 
składzie: ks. Emst-Ulrich Katzenstein (Szwajcaria, ewangelik refor
mowany) — przewodniczący, ks. dr Zoltan Aranyos (Węgry, ewangelik 
reformowany) — wiceprzewodniczący, ks. Rolf Dieter Günther (NRD, 
ewangelik unijny) — sekretarz, ks. Gerard Brubacher (Luksemburg, 
ewangelik reformowany) — skarbnik, Renate Manhart (RFN, luteran- 
ka), ks. Hans Hafenbrack (ewangelik unijny, RFN), Anneli Janhonen 
(Finlandia, luteranka), abp Pitirim (ZSRR, prawosławny), ks. Paul Wei
land (Austria, luteranin), Rudolf Buchała (Polska, katolik) i Karol Kar
ski (Polska, luteranin). Posiedzenie Komitetu Wykonawczego odbędzie 
się pod koniec listopada 1985 r. w Bazylei (Szwajcaria).

Karol Karski
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SYMPOZJUM OTWARTE NT. DOKUMENTU Z LIMY
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 17 stycznia 1985 r.

Na program Sympozjum, zorganizowanego przez Instytut Ekumeni
czny KUL, złożyły się dwie sesje. Pierwszej, zatytułowanej „Zjednoczeni 
w chrzcie, rozdzieleni w Eucharystii” przewodniczył ks. prof. Alfons Sko
wronek, kierownik katedry teologii ekumenicznej na ATK. Z punktu wi
dzenia teologii prawosławnej temat ten przedstawił ks. dr Henryk Papro
cki, wykładowca w Seminarium Prawosławnym w Warszawie, zaś stano
wisko rzymskokatolickie zaprezentował o. prof. Wacław Hryniewicz OMI, 
zastępca dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL.

Sesja druga, której przewodniczył o. prof. Stanisław Celestyn Na
piórkowski OFMConv (KUL), miała temat: „Ku wzajemnemu uznaniu 
posługiwań eklezjalnych” (urzędów duchownych). Wobec absencji dr. 
Karola Karskiego z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, który nie 
mógł uczestniczyć w seminarium z przyczyn od siebie niezależnych, 
stanowisko protestanckie w tej kwestii zaprezentowali: ks. Jan Hause z 
Kościoła ewangelicko-augsburskiego, dyrektor biblioteki Chrześcijańs
kiej Akademii Teologicznej oraz ks. Adam Kleszczyński, zastępca super- 
intendenta naczelnego Kościoła metodysty cznego .w Polsce. Pogląd ka
tolicki przedstawił ks. prof. A. Skowronek.

Mottem spotkania były słowa zaczerpnięte z końcowej części doku
mentu w sprawie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego, uchwalone
go w Limie w 1982 r.: Wzajemne otwarcie zakłada, że Duch Święty 
może przemówić do jednego Kościoła przez intuicję i przeświadczenie 
drugiego Kościoła.

Inaugurując sympozjum o. prof. W. Hryniewicz nie wahał się naz
wać dokumentu z Limy najważniejszym i najśmielszym dokumentem w 
historii ruchu ekumenicznego, którego żaden chrześcijanin nie powi
nien ignorować. Zredagowany przez członków Komisji „Wiara i 
Ustrój” Światowej Rady Kościołów, którą to komisję nazwał mówca te
ologicznym sumieniem ruchu ekumenicznego, dokument z Limy może 
przyczynić się w dużej mierze do zmiany świadomości chrześcijan, 
może skłonić ich do krytycznego spojrzenia na własną tradycję. Choć 
nie stanowi on jakiegoś rozwiązania definitywnego, to jednak jest świa
dectwem osiągnięcia pewnego zbliżenia w sprawach dla wszystkich 
chrześcijan szczególnie istotnych.

Ks. H. Paprocki podkreślił na wstępie swego wystąpienia, że doku
ment z Limy stanowi owoc ponad 50-letniej wspólnej pracy teologów 
różnych tradycji. Jednocześnie zaznaczył, że tekst ten nie ma mocy obo
wiązującej dla Kościołów. Mówiąc o jego recepcji zwrócił uwagę, że w 
wielu Kościołach tekst ten czytany jest z intencją potwierdzenia ich 
własnej praktyki i nauczania. Tymczasem intencja sygnatariuszy doku
mentu była inna, chodziło im o znalezienie tego wszystkiego, co jest 
wspólne dla całego chrześcijaństwa, nie zaś o potwierdzenie czyjejś 
doktryny. Chodziło o to, aby chrześcijanie znajdowali radość w tym, co 
łączy. Zamknięcie się we własnej tradycji, twierdził ks. Paprocki, jest 
grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż oznacza, że dany Koś
ciół nie chce się podzielić swoimi charyzmatami. Redaktorom doku
mentu z Limy udało się odrzucić balast konfesyjnego myślenia; tekst
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ten uwzględnił wszystkie tradycje i stał się możliwy do zaakceptowania 
przez wszystkich.

Największą zbieżność poglądów osiągnięto w kwestii chrztu, co sta
nowi duże osiągnięcie, jeśli weźmie się pod uwagę, że Kościoły bardzo się 
różnią formą udzielania tego sakramentu. Pomimo wysiłków nie udało się 
osiągnąć konsensu w zakresie Eucharystii i urzędu duchownego.

Stwierdzenie: chrzest łączy, eucharystia dzieli znalazło pełniejsze 
rozwinięcie w wystąpieniu o. Hryniewicza. Podkreślił on ścisły związek 
chrztu i eucharystii, przypomniał, że chrześcijaństwo poreformacyjne 
bardzo wyraźnie interpretuje eucharystię w świetle chrztu. Mówca 
sformułował tezę, że uznanie chrztu danego Kościoła skłania również 
do uczestnictwa z nim w eucharystii.

O. Hryniewicz postawił szereg pytań: dlaczego rozbijamy jedność 
chrztu i eucharystii?, dlaczego rozbijamy łączność sakramentóid inicja
cji chrześcijańskiej?, czy mamy prawo szafować pojęciem ważności od
nośnie sakramentu eucharystii udzielanego w innych Kościołach? Prze
cież każdy Boży dar pcsiadą charakter suwerenny i nie nam sadzić co 
jest ważne, a co nie. Duch Święty nie jest więźniem żadnego z Kościo
łów, nawet błąd i grzech nie powstrzymuje Chrystusa przed udziele
niem daru.

Zdaniem o. Hryniewicza dokument z Limy ujawnia, mimo zasadni
czo odmiennych stanowisk, również pewne punkty zbieżne w rozumie
niu tajemnicy eucharystii. Dziś wszyscy chrześcijanie wierzą w realną 
obecność Chrystusa w eucharystii, uznają jej charakter ofiarny, po
wszechnie praktykuje się również zanoszenie Komunii chorym. Jeśli nie 
będziemy brać pod uwagę tych konwergencji — mówił — to pozostanie 
nam tylko ubolewać, że nadal jesteśmy podzieleni. W zakończeniu swe
go wystąpienia o. Hryniewicz wyraził obawę, czy powstrzymując się od 
interkomunii nie de walory zu jemy sakramentu chrztu. Zwrócił również 
na to uwagę w dyskusji ks. Skowronek, który zapytał, czy stawiając ba
riery gościnności eucharystycznej nie pomniejszamy przez to samego 
chrztu. Skoro praktykujemy wspólnotę ambony — argumentował — to 
dlaczego trudno jest uczynić nam krok w kierunku pełnej wspólnoty eu
charystycznej. Ks. Hause mówił natomiast, iż według niego jest rzeczą 
niezrozumiałą, iż w sytuacji, kiedy wszyscy podobnie pojmujemy istotę 
eucharystii nie możemy wspólnie przystępować do Stołu Pańskiego.

Podczas sesji popołudniowej zajęto się zagadnieniem posługiwania 
duchownego. Dyskutowano żarliwie, które z określeń: „kapłaństwo”, 
„urząd duchowny”, „posługiwanie w Kościele”, „posługiwanie ducho
wne” czy „posługiwanie eklezjalne” najlepiej wyraża intencje i jest 
adekwatne do treści trzeciej części dokumentu z Limy. Nie jest to spra
wa mało istotna, gdyż terminy o podstawowym znaczeniu determinują 
przecież, jak podkreślił jeden z mówców, całą logikę myślenia. Więk
szość uczestników dyskusji opowiedziała się za określeniem „posługi
wanie eklezjalne”.

Wszyscy prelegenci podkreślali, że w tej właśnie kwestii osiągnięto 
w dokumencie z Limy najmniejszy stopień zbieżności, choć z tego, co 
powiedział ks. superintendent Kleszczyński akurat wynika, że właśnie 
dla metodystów ostatnia partia dokumentu, w przeciwieństwie do 
dwóch poprzednich, jest możliwa niemal w całości do przyjęcia. Zgo
dzono się co do jednego: że wszelkie posługiwanie w Kościele wynika z 
posługiwania Jezusa Chrystusa. Rozbieżności zaś biorą się stąd, że po
szczególne Kościoły mają różne koncepcje dotyczące form urzędu ekle-
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zjalnego. Poza tym niektóre Kościoły nie posiadają sukcesji apostols
kiej i nie respektują trójstopniowej struktury urzędu — biskup, prezbi
ter, diakon. Istnieją również poważne rozbieżności między Kościołami 
w sprawie ordynacji kobiet. Podczas sesji lubelskiej sporo dyskutowano 
na ten kontrowersyjny temat i starano się (teologowie katoliccy i teolog 
prawosławny) zrozumieć tych, którzy udzielają ordynacji kobietom. 
Przypomniano przy tym fakty, że w Kościele katolickim Matka Boża 
jest nazywana „Królową Apostołów”, a w Kościele prawosławnym św. 
Marii Magdalenie przysługuje tytuł „równej apostołom”.

W dyskusji wskazywano również na słabości dokumentu, widoczne 
zwłaszcza w ostatniej jego części. M.in ks. Hause zwrócił uwagę, iż we
dług opinii niektórych teologów luterańskich dokument z Limy nie czy
ni słowa Bożego jedynym autentycznym kryterium (częste odwoływanie 
się do tradycji). Zdaniem ks. Paprockiego w dokumencie nie sprecyzo
wano, czy sukcesja dotyczy tylko osób czy też Kościoła jako całości. 
Natomiast o. Napiórkowski stwierdził, że sformułowanie: Kościoły 
uczestniczące w rozmowach ekumenicznych mogą wzajemnie uznać 
swoje urzędy duchowne, jeśli są przekonane o intencji — każdego spo
śród nich — zachowania ciągłości od czasów apostolskich w przekazie 
urzędu słowa i sprawowania sakramentów nie jest zbyt szczęśliwe, 
gdyż sama intencja nie świadczy jeszcze o tym, czy dany Kościół rze
czywiście taką ciągłość zachował.

W podsumowaniu o. Wacław Hryniewicz stwierdził, że dokument z 
Limy ukazał chrześcijaństwo jako uczącą się wspólnotę Kościołów; ża
dna część chrześcijaństwa nie stała się tu probierzem prawdziwości. 
Dokument ten świadczy o głębokim sensie prowadzenia dialogu teolo
gicznego; stanowi on swego rodzaju „kairos” ruchu ekumenicznego.

Podobnie jak podczas poprzedniego sympozjum, zorganizowanego 
przez Instytut Ekumeniczny KUL, i tym razem nie zabrakło wspólnej 
modlitwy. Na zakończenie obrad wszyscy zgromadzeni odmówili „Cre
do” (wyznanie nicejsko-konstantynopolitańskie) bez „Filioque”, nato
miast wieczorem w kościele akademickim odprawiono Mszę św. konce
lebrowaną, której przewodniczył ks. prof. Alfons Skowronek.

Na zakończenie jeszcze kilka spostrzeżeń. Cieszy fakt, iż dokument 
z Limy, który stanowi wielkie osiągnięcie całego chrześcijaństwa, jest 
poddawany u nas w Polsce refleksji teologicznej, zarówno w Kościele 
rzymskokatolickim, jak i wśród Kościołów członkowskich Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Można mieć nadzieję, że dokument ten przyczyni 
się do ożywienia dialogu teologicznego między przedstawicielami Koś
cioła rzymskokatolickiego a PRE, dialogu, który znajduje się obecnie w 
impasie.

Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że dokument z Limy jest 
nadal bardzo słabo znany wśród ogółu chrześcijan i niewiele u nas zro
biono dla popularyzacji tego dokumentu. Apel ks. Skowronka wypo
wiedziany podczas sesji lubelskiej, aby dokument ten nieść pod strze
chy, wymaga rychłego podjęcia. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, 
że powszechna wśród wszystkich chrześcijan świadomość istnienia ta
kiego dokumentu mogłaby się przyczynić do poprawy atmosfery eku
menicznej w naszym kraju.

Antoni Grześkowiak
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INAUGURACJA ROKU CYRYLO-METODIAŃSKIEGO
NA KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski, 11-12 lutego 1985 r.

W bieżącym roku przypada 1100 rocznica śmierci świętego Meto
dego, jednego z dwóch Braci z Sołunia, Apostołów Słowian. Rok 1985 
jest obchodzony jako Rok cyrylo-metodiański, gdyż nie sposób oddzie
lić dzieła św. Metodego od dzieła jego brata, św. Cyryla. Obchody cyry- 
lo-metodiańskie odbywają się nie tylko na terenie krajów słowiańskich, 
związanych z działalnością świętych Braci, ale także w krajach Europy 
Zachodniej. (Jak wiadomo papież Jan Paweł II ogłosił świętych Cyryla i 
Metodego współpatronami Europy razem ze św. Benedyktem).

Misja świętych Cyryla i Metodego na Wielkich Morawach sięgała w 
IX wieku także na południowe tereny naszego kraju — do państwa Wi- 
ślan. Dlatego spuścizna świętych Braci nie może pozostać obca Kościo
łom chrześcijańskim w Polsce, zwłaszcza w Roku jubileuszu cyrylo-me- 
todiańskiego. Jest to spuścizna ogóinochrześcijańska i ekumeniczna ze 
swej natury. Misja świętych Cyryla i Metodego, Apostołów Słowian, 
dokonywała się na styku tradycji Kościoła Wschodniego i Zachodniego. 
Wobec rysujących się pęknięć jedności kościelnej między Wschodem i 
Zachodem potrafili oni zachować postawę otwartości na obie tradycje i 
pozostać wierni obu stolicom — Rzymowi i Konstantynopolowi.

Święci Cyryl i Metody byli w służbie Kościoła Wschodniego i Za
chodniego. Takie były okoliczności narodzin Kościoła słowiańskiego, 
któremu przynieśli cenny dar „ewangelii słowiańskiej” (w języku staro- 
cerkiewnosłowiańskim) oraz liturgii w języku ewangelizowanego ludu. 
Rok cyrylo-metodiański można uznać za jubileusz, który ze swej natury 
winien być bliski Kościołom wszystkich trzech tradycji. Jest to jubile
usz 11 wieków Ewangelii w języku słowiańskim — jubileusz, który nie 
powinien pozostać obojętny także protestantom. Prawosławnym Rok 
ten przypomina 11 wieków liturgii w języku starocerkiewnosłowiań- 
skim (święci Bracia wprowadzili język słowiański zarówno do liturgii 
bizantyjskiej jak i liturgii rzymskiej, tzw. liturgii cyrylometodiańskiej). 
Katolikom rzymskim Rok jubileuszowy przypomina związek świętych 
Cyryla i Metodego ze stolicą rzymską.

Aby podkreślić ogólnochrześcijański walor i ekumeniczny wymiar 
tradycji cyrylo-metodiańskiej Instytut Ekumeniczny KUL zainauguro
wał Rok cyrylo-metodiański poprzez specjalne nabożeństwo ekumeni
czne. Miało ono miejsce w dniu 14 lutego 1985 roku w kościele akade
mickim KUL, a więc w liturgiczną uroczystość świętych Braci Cyryla i 
Metodego według kalendarza rzymskiego. Nabożeństwo zgromadziło 
duchownych i wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, Kościołów 
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, oraz grekokatolików. 
Wśród obecnych wyróżniało się grono sióstr zakonnych z Lublina, oraz 
alumnów Seminarium Duchownego.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. dr Leonard Gór
ka SVD, adiunkt w Instytucie Ekumenicznym, zajmujący się badaniami 
nad problematyką cyrylo-metodiańską. W czasie nabożeństwa pieśni w 
języku starocerkiewnosłowiańskim śpiewał seminaryjny chór „Mojsej” 
alumnów grekokatolickich z Wyższego Seminarium Duchownego w
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Lublinie. Doniosłym momentem było odczytanie ewangelii wg św. Jana 
(Prologu) w języku starocerkiewnosłowiańskim. Był to ten sam tekst od 
którego św. Cyryl rozpoczął tłumaczenie Pisma świętego na język sło
wiański.

Do pierwszych słów Prologu ewangelii św. Jana: Na początku było 
Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, nawiązywała też ho
milia wygłoszona przez głównego celebransa. Podkreślił on znaczenie 
przyniesienia Słowianom Słowa Bożego w ich języku przez świętych 
Braci z Sołunia. Od pierwszych słów Prologu św. Jana bierze początek 
nasza genealogia słowiańska, tutaj są korzenie literatury narodów sło
wiańskich. Jest to początek naszej tożsamości społecznej i początek 
wspaniałego wkładu narodów słowiańskich do dziejów całej Europy. 
Cała tradycja cyrylo-metodiańska jest zakorzeniona w Słowie Bożym i 
dlatego zachowuje ona swą ekumeniczną wartość do dziś dnia. Bracia 
Cyryl i Metody, Grecy z urodzenia lecz Słowianie z pracy, zasług i du
cha, po dziś dzień pozostają wzorem pracy ewangelizacyjnej i wszelkiej 
działalności na rzecz zbliżenia kultur i tradycji kościelnych. Odrzucali 
oni model ewangelizacji przy użyciu siły, wskazywali na konieczność 
uszanowania lokalnych tradycji kulturowych. Byli rzeczywistymi gło
sicielami Słowa o łasce, która przychodzi przez Chrystusa. Łaska Chry
stusa nie niszczy tożsamości lecz scala, umacnia i wzbogaca przyczy
niając się do solidarności narodów i tradycji kościelnych.

Na zakończenie nabożeństwa odmówiono modlitwę św. Cyryla o 
jedność owczarni Chrystusowej oraz odśpiewano troparion ku czci 
świętych Braci, zaczerpnięty z tradycji bizantyjskosłowiańskiej.

W ramach trwającego Roku cyrylo-metodiańskiego Instytut Eku
meniczny KUL przewiduje zorganizowanie jesienią sympozjum nauko
wego poświęconego refleksji nad dziełem świętych Braci z Sołunia, 
Apostołów Słowian. Również w innych ośrodkach naszego kraju prze
widziane są okolicznościowe obchody cyrylo-metodiańskie, najczęściej 
o wymiarze ekumenicznym.

W skali ogólnoeuropejskiej spodziewane są sympozja, kongresy 
oraz uroczystości w wielu krajach dla upamiętnienia dzieła świętych 
Cyryla i Metodego. W dniu 24 maja w Rzymie odbędzie się spotkanie 
poświęcone działalności świętych Braci na Bałkanach. W połowie czer
wca b.r. Instytut Historyczny Patriarchatu Bułgarskiego organizuje 
sympozjum naukowe na temat znaczenia działalności świętych Cyryla i 
Metodego dla życia duchowego i kulturalnego narodów Bałkańskich. W 
październiku zaplanowany jest kongres cyrylo-metodiański w Rzymie. 
Również w Czechosłowacji odbędą się obchody jubileuszu cyrylo-meto
diańskiego; w kwietniu w katedrze praskiej i w lipcu w sanktuarium w 
Welehradzie.

Z ramienia Stolicy Apostolskiej patronat nad obchodami Roku cy
rylo-metodiańskiego objęli: kardynał Władysław Rubin, prefekt Kon
gregacji dla Kościołów Wschodnich oraz arcybiskup Józef Tomko, se
kretarz Generalny Synodu Biskupów.

Jan S. Gajek

(Przedruk z „Biuletynu Ekumenicznego” nr 2,1985).
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SYMPOZJUM NAUKOWE SEKCJI HOMILETÓW 
POLSKICH NA TEMAT: „TEORIA I PRAKTYKA 

• KAZNODZIEJSKA KOŚCIOŁÓW NIEKATOLICKICH”

Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 11—12 kwietnia 1985 r.

Sekcja Homiletów Polskich działająca przy Komisji Episkopatu ds. 
Nauki Katolickiej organizuje co roku dla swoich członków sympozjum 
naukowe. Tegoroczne poświęcone było teorii i praktyce kaznodziejskiej 
Kościołów niekatolickich, a jako prelegenci wystąpili kaznodzieje re
prezentujący różne wspólnoty chrześcijańskie.

Każdego dnia obrady poprzedzała Msza św. koncelebrowana w ka
plicy konwiktu ATK. Pierwszego dnia liturgii mszalnej przewodniczył 
oraz homilię wygłosił ks. doc. Antoni Lewek, kierownik Katedry Homi
letyki ATK, przewodniczący Sekcji Homiletów Polskich, zaś nazajutrz 
— ks. dr Waldemar Wojdecki z Katedry Historii Kaznodziejstwa ATK, 
redaktor naczelny „Przeglądu Katolickiego”.

Pierwszego dnia ks. prof. Jerzy Giyniakow z Kościoła ewangelic
ko-augsburskiego, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 
kierownik katedry Teologii Praktycznej (Sekcja Ewangelicka) wygłosił 
dwa referaty: „Główne tendencje w homiletyce ewangelickiej” oraz 
„Specyficzne cechy polskiego kazania ewangelickiego”. Ks. mgr Jerzy 
Tofiluk odczytał referat bpa doc. Sawy (Hrycuniaka), ordynariusza 
prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, prorektora ChAT, kiero
wnika Sekcji Teologii Prawosławnej pt. „Współczesna koncepcja kaz
nodziejstwa prawosławnego”.

Drugiego dnia z referatami wystąpili: ks. prof. Witold Benedykto- 
wicz, honorowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, kierownik Kated
ry Teologii Systematycznej (Sekcja Ewangelicka) ChAT — „Główne 
motywy kazania metodystycznego” oraz ks. doc. Zachariasz Łyko, kie
rownik Studium Teologii Adwentystycznej w ChAT, sekretarz general
ny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce — „Formy ewange
lizacji w Kościele adwentystycznym”. W programie sesji przewidziane 
było również wystąpienie prezbitera Zbigniewa Wierszyłłowskiego, 
wykładowcy seminarium baptystycznego w Warszawie, nt. „Radyka
lizm i realizm biblijny w kazaniu baptystów a współczesne zagrożenia 
psychologiczno-moralne”, jednak prelegent nie przybył z powodu cho
roby.

Uczestniczący w sympozjum homileci katoliccy mieli więc możność 
poznać, jak wygląda teoria i praktyka kaznodziejska w Kościołach pro
testanckich i w prawosławiu. Poszczególne wypowiedzi ujawniły, rzecz 
jasna, różnice występujące w życiu Kościołów (i tak np. gdy w nabożeń
stwie katolickim punktem kulminacyjnym jest Eucharystia, to w nabo
żeństwie luterański n najważniejsze jest nadal kazanie; w metodyzmie 
istnieje praktyka kazań ulicznych i wędrownych, nie stosowana raczej 
obecnie w Kościele katolickim itd.), nie przeszkodziło to jednak, aby 
homileci katoliccy nie mogli skorzystać z doświadczeń innych. Na pew
no to, co powiedział np. o istocie kazania i o roli kaznodziei ks. prof. T. 
Gryniakow było dla nich niezwykle cenne i pożyteczne.

Przy okazji dokonano rewizji pewnych obiegowych opinii, jak choćby 
tej, że w świątyniach prawosławnych nie wygłasza się kazań. Tymczasem
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w dyskusji ks. Tofiluk wyjaśnił, że kazanie jest integralną częścią nabo
żeństwa prawosławnego, a to, że zdarza się, iż nie jest ono wygłaszane 
może wynikać np. z tak prozaicznej przyczyny jak lenistwo księdza.

Uczestnicy sympozjum z wielką uwagą wysłuchali wszystkich refera
tów, a w dyskusji zasypywali prelegentów niekatolickich lawiną pytań. 
Charakterystyczna była wypowiedź jednego z księży katolickich, który 
stwierdził, że takie spotkania, jak to na ATK, są bardzo potrzebne, gdyż 
służą wzajemnemu poznaniu, dają możliwość podzielenia się naszym do
robkiem. Powiedział również, że wygłoszone referaty dostarczyły wielu 
cennych wskazówek dla duszpasterzy katolickich. Inny z dyskutantów 
skonstatował natomiast, że mimo różnic dzielących nasze Kościoły idzie
my wspólnie tą samą drogą do celu, którym jest Jezus Chrystus.

Podczas sympozjum na KUL, relacjonowanego w tym numerze na
szego kwartalnika, mówiono o chrześcijaństwie ostatnich lat jako 
„uczącej się wspólnocie Kościołów”. Prawdziwość tego określenia po
twierdziła również sesja ekumeniczna na ATK, dzięki której kaznodzie
je z różnych Kościołów mieli możność podzielić się swoimi doświadcze
niami, mogli się nawzajem od siebie uczyć.

I jeszcze jedno. Przyzwyczailiśmy się już, że sesje ekumeniczne na 
uczelniach katolickich organizują, niejako z urzędu, na KUL — Instytut 
Ekumeniczny, na ATK — katedra teologii ekumenicznej. Sympozjum Se
kcji Homiletów Polskich pokazało, że imprezy o charakterze ekumenicz
nym nie musi koniecznie organizować placówka specjalnie do tego powo
łana. Należy zatem wyrazić duże uznanie ks. doc. A. Lewkowi, który 
przyczynił się w największym stopniu do zorganizowania sesji.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wygłoszone podczas 
sympozjum na ATK referaty opublikowane zostały w kolejnych, począ
wszy od 10, tegorocznych numerach miesięcznika „Materiały Proble
mowe” wydawanego przez ChSS.

Antoni Grześkowiak

II MŁODZIEŻOWY ZJAZD EKUMENICZNY

Kodeń, 10—12 maja 1985

Varafia ojców oblatów w Kodniu nad Bugiem gościła po raz drugi 
uczestników Młodzieżowego Zjazdu Ekumenicznego, którzy przybyli 
tutaj z różnych stron Polski. W spotkaniu wzięło udział ponad 500 mło
dych rzymskokatolików, prawosławnych, luteranów, mariawitów i ad
wentystów oraz dwóch gości z ekumenicznej wspólnoty w Taize. Ha
słem spotkania były słowa zaczerpnięte z Listu św. Piotra Apostoła: 
„Jedni drugich gorąco czystym sercem miłujcie” (1P 1,22).

W piątek wieczorem młodych pielgrzymów przywitali w bazylice 
kodeńskiej stróże tego słynnego w Polsce sanktuarium — ojcowie oblaci 
Maryi Niepokalanej. Następnie w kościele św. Ducha na Kalwarii ko
deńskiej odprawione zostało nabożeństwo według liturgii luterańskiej. 
Celebransem był ks. Jan Hause z Warszawy, który w wygłoszonej homi
lii podkreślił, że ekumenizm nie polega jedynie na prawieniu sobie mi
łych słów, ale wymaga od wszystkich mówienia prawdy, również o spra
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wach bolesnych i konfliktowych. W tym kontekście wspomniał o tende
ncji identyfikowania czyjejś narodowości z przynależnością wyznanio
wą, co przejawia się w funkcjonującym jeszcze do dziś stereotypie: „Po
lak — katolik, Niemiec — protestant”. Kaznodzieja wykazał bezzasad
ność tego stereotypu, jako że od zarania protestantyzmu na naszych 
ziemiach byli zawsze ludzie walczący o jego polskie oblicze. Ks. Hause 
w oparciu o słowa św. Jakuba Apostoła: Wprowadzajcie zaś słowo w 
czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie (Jk 
1,22) zwrócił uwagę na konieczność realizowania testamentu Jezusa 
Chrystusa z Modlitwy Arcykapłańskiej: „aby byli jedno”.

Po nabożeństwie odczytane zostały listy, jakie do uczestników 
zjazdu nadesłali duchowni znani ze swego ekumenicznego zaangażo
wania. Bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący Komisji Episko
patu ds. Ekumenizmu, apelował do młodych, aby nie zapominali o tym, 
że Bóg wszystkim , którzy w Niego wierzą zalecił posługę jednania (2 
Kor 5,19). Bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-re
formowanego, dedykował zgromadzonym przypowieść o krzewie win
nym i zachęcał, aby nie szczędzili sił w urzeczywistnianiu w codzien
nym życiu zasad chrześcijańskiej moralności i miłości. O. prof. Wacław 
Hryniewicz OMI w imieniu Instytutu Ekumenicznego KUL życzył, aby 
to spotkanie chrześcijan tradycji Wschodu i Zachodu w roku poświęco
nym Apostołom Słowian, świętym Cyrylowi i Metodemu , zaowocowało 
w sercach wielu większą otwartością na dobra, które niesie z sobą każ
da z tradycji chrześcijańskich.

W sobotę rano miało miejsce nabożeństwo ekumeniczne przygoto
wane przez młodzież z Katowic. Uwieńczył je biblijny obrzęd łamania 
chleba. Trzech duchownych — katolik, luteranin i mariawita — łamało 
chleb przy ołtarzu, po czym dzielili się nim wszyscy obecni w kościele.

Według -założeń organizatorów spotkanie miało być okazją do za
poznania się z dorobkiem teologicznym różnych Kościołów. Dlatego też 
w jego programie znalazło się forum dyskusyjne na temat: „Sakramen
ty w naszych Kościołach”. Do wyboru tego właśnie tematu dostarczył 
inspiracji dokument Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościo
łów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” uchwalony 
w Limie w 1982 r.

Zarys teologii sakramentów zaprezentowali: z punktu widzenia 
rzymskokatolickiego — o. dr Ryszard Szmydki OMI z KUL, prawosła
wnego — Michał Klinger z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, lu- 
terańskiego — ks. Jan Hause i starokatolickiego — diakon Zenon Mi- 
klus ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Uzupełnieniem były 
głosy br. Ulricha z Taizć oraz ks. Wiesława Szkopińskiego z Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego. Wypowiedzi przedstawicieli różnych 
tradycji chrześcijańskich ujawniły zbieżność co do rozumienia istoty 
sakramentu, mimo różnicy w sposobie ich sprawowania, a także liczby 
sakramentów uznawanych przez poszczególne Kościoły. Teolog prawo
sławny, zabierając głos po duchownym katolickim oświadczył, że pod
pisuje się pod tym wszystkim, co na temat istoty sakramentu powie
dział jego poprzednik.

Po południu uczestnicy zjazdu wyruszyli z pieszą pielgrzymką do 
odległego o 16 km jedynego w Polce męskiego klasztoru prawosławnego 
pw. św. Onufrego w Jabłecznej. Przedtem miało miejsce spotkanie z bi
skupem podlaskim Janem Mazurem, który udzielił pielgrzymom na 
trud pątniczy swego błogosławieństwa. Po drodze nawiedzono cerkiew
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prawosławną w Kodniu, gdzie młodzi chrześcijanie modlili się wspólnie 
z miejscowym proboszczem, ks. dziekanem Aleksym Subotką.

W cerkwii w Jabłecznej pielgrzymi wzięli udział w liturgii nieszpo
rów (wieczemi) i jutrzni (utrenii). Po nabożeństwie przemówił o. hiero- 
mnich Jerzy Siewierieniuk, który serdecznie podziękował za liczny 
udział w obrzędach liturgicznych.

Po powrocie tuż przed północą, w bazylice kodeńskiej odprawiona 
została Msza św. w intencji zjednoczenia chrześcijan. Koncelebrze 
przewodniczył ks. dr Henryk Tomasik, wykładowca Wyższego Semina
rium Duchownego w Siedlcach. Kazanie wygłosił o. dr Ryszard Szmyd- 
ki OMI, który powołując się na słowo Boże: Nikt nie ma większej miłoś
ci od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13) pod
kreślił, że prawdziwy ekumenizm objawi się wówczas, gdy my, chrześ
cijanie z różnych Kościołów, będziemy gotowi oddać życie jedni za dru
gich.

W trzecim dniu zjazdu młodzi przybyli do Kostomłotów, gdzie 
znajduje się jedyna w Polsce parafia obrządku bizantyjsko-słowiańs- 
kiego. Przed rozpoczęciem nabożeństwa w cerkwii pw. św. Nikity wy
głosił pogadankę miejscowy proboszcz ks. Roman Piętka MIC, który 
mówił o dziejach tego obrządku, a także wspomniał o apostołach Sło
wian św. św. Cyrylu i Metodym w związku z 1100 rocznicą śmierci św. 
Metodego.

Katolicką liturgię w obrządku bizantyjsko-słowiańskim sprawo
wał o. dr Jan Sergiusz Gajek MIC, pracownik naukowy Instytutu Eku
menicznego KUL. W kazaniu podkreślił on, że katolickość (powszech
ność) Kościoła polega na wzajemnym dopełnianiu się tradycji chrześci
jańskich, wzajemnym ubogacaniu się i dzieleniu skarbami wiary. Po 
nabożeństwie przemawiali: ks. Jan Hause, br. Maurizio z Taize i diakon 
Wiesław Kowalczewski ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów.

Należy podkreślić wspaniałą, braterską atmosferę panującą pod
czas zjazdu. Do jej wytworzenia przyczyniała się niezwykła wprost goś
cinność ojców oblatów, na czele z przeorem o. Augustynem Matyskiem. 
Nie ulega wątpliwości, że takich spotkań jak w Kodniu powinno się od
bywać w naszym kraju więcej.

Antoni Grześkowiak

KARDYNAŁ JAN WILLEBRANDS I METROPOLITA 
STYLIANOS DOKTORAMI HONOROWYMI 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Ta bezprecedensowa w historii Kościoła w Polsce uroczystość na
dania tytułu doktora honoris causa zgromadziła 8 czerwca 1985 r. w
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wielkiej auli KUL liczne grono uczestników. Przybyli przedstawiciele 
Episkopatu Polski: kard. Józef Glemp, prymas Polski; kard. Franciszek 
Macharski, metropolita krakowski, przewodniczący Komisji Episkopa
tu ds. Nauki; bp prof. Bolesław Pylak, ordynariusz lubelski, Wielki 
Kanclerz KUL; bp Alfons Nossol, ordynariusz opolski, przewodniczący 
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, kierownik Instytutu Ekumenicz
nego KUL; bp doc. Edward Ozorowski, sufragan archidiecezji w Bia
łymstoku, współprzewodniczący Komisji Mieszanej Polskiej Rady Eku
menicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu; bp prof. Jan Śrutwa, 
sufragan lubelski. Obecni byli również przedstawiciele Międzynarodo
wej Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego pomiędzy Koś
ciołem Rzymskokatolickim a Kościołem Prawosławnym, a wśród nich 
arcybiskup Smoleńska i Wiążmy, Kirył, przedstawiciel Rosyjskiego Ko
ścioła Prawosławnego; o. Pierre Duprey OP, wiceprzewodniczący wa
tykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan oraz o. Emmanuel 
Lanne OSB z Chevetogne (Belgia).

Na uroczystość przybyły także delegacje uczelni teologicznych: 
Akademii Teologii Katolickiej z ks. doc. Lucjanem Balterem SAC, pro
dziekanem Wydziału Teologicznego i sekretarzem Komisji Episkopatu 
ds. Ekumenizmu; Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z 
ks. doc. Bronisławem Dembowskim; Chrześcijańskiej Akademii Teolo
gicznej z ks. mgr Jerzym Tofilukiem.

Obecni byli przedstawiciele Kościołów członkowskich Polskiej 
Rady Ekumenicznej, a wśród nich sekretarz Rady ks. dr Zdzisław Paw
lik, i przewodniczący Oddziału Lubelskiego PRE, prezbiter Józef Si
czek ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele uczelni lubels
kich: Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie — rektor prof. Stanisław 
Uziak, Akademii Medycznej — prof. Zdzisław Kleinrok, Politechniki 
Lubelskiej — prorektor prof. Iwo Polio. Władze państwowe reprezento
wali: dr Edmund Kotowski, doradca kierownika Urzędu ds. Wyznań, 
Bonawentura Ziemba, wicewojewoda lubelski, Andrzej Sawicki, dy
rektor Wydziału ds. Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Zdzi
sław Gorgol, wiceprzewodniczący Urzędu Miejskiego w Lublinie. Obe
cni byli także ambasadorzy państw, z których pochodzą obaj odznacze
ni dostojnicy: Holandii — Hendricus A. L. Vijverberg oraz Grecji — Le
onidas Evangelidis.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie przez Chór Akademicki KUL 
pieśni „Gaude Mater Polonia”, po czym zabrał głos rektor uczelni bp 
prof. Piotr Hemperek, który w serdecznych słowach przywitał wszy
stkich zgromadzonych. Przypomniał, iż w dziejach KUL jest to dwu
dziesta z kolei tego rodzaju uroczystość, a wśród odznaczonych dokto
ratem honoris causa KUL są m.in. papież Jan Paweł II, prymasi Polski, 
biskupi, wybitni uczeni i pisarze. Dziś po raz pierwszy uniwersytet nasz 
— mówił bp Hemperek — pragnie włączyć do tej listy (...) dwóch wybit
nych przedstawicieli i gorących rzeczników wielkiego zjednoczenia 
wszystkich Kościołów chrześcijańskich i wszystkich wyznawców Chry
stusa (...). Pragniemy w ten sposób uczcić ich wkład i zasługi dla wiel
kiego i świętego dzieła zjednoczenia wszystkich Kościołów i wszystkich 
chrześcijan w jednym Duchu Świętym. Pragniemy jednocześnie dać 
wyraz naszej woli współdziałania w tym dziele. Rektor KUL przypom
niał, że uroczystość odbywa się w dwudziestą rocznicę zakończenia So
boru Watykańskiego II, który wskazał dróg’ i sposoby dawania odpo



144 KARD. JAN WILLEBRANDS I METROP. STYLIANOS DOKTORAMI HONOROWYMI KUL

wiedzi na wezwanie do jedności zwłaszcza poprzez Dekret „O ekume
nizmie”. Zaznaczył przy tym, że KUL stara się uczestniczyć i współ
działać w dziele urzeczywistniania jedności Kościoła powszechnego. 
Czyni to przede wszystkim przez działalność Instytutu Ekumenicznego, 
który w 1983 r. wykształcił się z Sekcji Teologii Porównawczej i Eku
menicznej Wydziału Teologicznego, istniejącej od 1970 r.

W zakończeniu swego wystąpienia bp Hemperek odczytał depesze 
gratulacyjne, jakie z okazji uroczystości nadesłali obu odznaczonym 
kard. William Wakefield Baum z Kongregacji ds. Wychowania Katolic
kiego oraz minister Adam Łopatka, kierownik Urzędu ds. Wyznań.

Centralny punkt uroczystości zainaugurowało wystąpienie ks. 
prof. Józefa Homerskiego, dziekana Wydziału Teologicznego KUL, któ
ry odczytał protokół z posiedzenia Rady Wydziału Teologicznego KUL 
oraz posiedzenia Senatu Akademickiego tej uczelni w sprawie nadania 
doktoratów honorowych kard. Willebrandsowi oraz metropolicie Sty- 
lianosowi.

Następnie przedstawiona została przez promotorów działalność 
ekumeniczna obu dostojników. Bp A. Nossol w swojej laudacji zapre
zentował sylwetkę kard. Jana Willebrandsa (ur. 1909), podkreślając, że 
jeszcze na długo przed Soborem Watykańskim II był on odważnym pre
kursorem idei, które dopiero później, w Dekrecie „O ekumenizmie”, 
Kościół katolicki uznał za swoje. Już w r. 1946 ks. Willebrands został 
wybrany przez Holenderską Konferencję Biskupów przewodniczącym 
Stowarzyszenia św. Willibrorda, które kierowało działalnością ekume
niczną wśród katolików holenderskich. W trzy lata później założył Ka
tolicką Konferencję ds. Ekumenicznych, skupiającą biskupów i teolo
gów, zostając jej sekretarzem. Konferencja ta nawiązała kontakty ze 
Światową Radą Kościołów, w szczególności zaś z jej Komisją „Wiara i 
Ustrój”. 24 czerwca 1960 r. papież Jan XXIII mianował go sekretarzem 
nowo utworzonego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, na którym to 
stanowisku ks. Willebrands miał w kompetencji organizację Sekreta
riatu oraz nawiązywanie oficjalnych kontaktów z Kościołami różnych 
wyznań. Podczas Soboru był odpowiedzialny za obecność niekatolic
kich obserwatorów, uczestniczył w przygotowaniu projektów kilku do
kumentów soborowych, m.in. Dekretu „O ekumenizmie”. W r. 1964 pa
pież Paweł VI konsekrował go na biskupa, a w r. 1969 mianował kardy
nałem. W tym samym roku otrzymał nominację papieską na przewodni
czącego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan po zmarłym kardynale 
Bea.

W r. 1975 został mianowany arcybiskupem Utrechtu, a tym samym 
prymasem i przewodniczącym Konferencji Biskupów Holandii. W swo
jej ojczyźnie sprzyjał licznym kontaktom Kościoła katolickiego z inny
mi Kościołami chrześcijańskimi, występując z okazji wielu wydarzeń 
ekumenicznych jako oficjalny przedstawiciel papieża.

W r. 1983 wrócił na stałe do Rzymu, gdzie na życzenie papieża Jana 
Pawła II nadal sprawuje odpowiedzialne stanowisko przewodniczącego 
Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. W ramach prac tej dykasterii 
rzymskiej nawiązał rozległe kontakty ze zwierzchnikami Kościołów ró
żnych tradycji chrześcijańskich, bierze aktywny udział w pracy oficjal
nych grup i komisji mieszanych do spraw dialogu doktrynalnego. Jako 
oficjalny przedstawiciel Pawła VI i Jana Pawła II składał liczne wizyty, 
m.in. patriarsze ekumenicznemu Konstantynopola, patriarsze Moskwy, 
arcybiskupowi Canterbury.
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Wykłady, które kard. Willebrands wygłosił na uniwersytecie w 
Lund (Szwecja) w r. 1967 w ramach obchodów 450 rocznicy Reformacji 
oraz z okazji 20-lecia Światowej Federacji Luterańskiej uznane zostały 
za otwarcie nowego etapu w stosunkach między Kościołem rzymskoka
tolickim a Kościołami luterańskimi. Podjął w nich próbę nowego spoj
rzenia na Reformację i osobę Marcina Lutra. Tę refleksję nad dziełem 
Ojca Reformacji kontynuował także na V Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL 
w Evian (Francja) w r. 1970.

Kard. Willebrands jest autorem wielu publikacji teologicznych, po
ruszających szereg kwestii stale powracających w dialogu ekumenicz
nym, jak np. jedność a różnorodność, Eucharystia a jedność Kościoła, 
rola Pisma Świętego w dialogu ekumenicznym itd.

Poprzez publikacje, wykłady i konferencje przygotowuje niejako 
grunt dla prac teologicznych komisji mieszanych. O międzynarodowym 
uznaniu dla działalności ekumenicznej kard. Willebrandsa świadczy 
fakt nadania mu ośmiu doktoratów honoris causa różnych uczelni oraz 
wielu odznaczeń.

W zakończeniu swojej laudacji bp A. Nossol powiedział: Szeroki 
zakres ekumenicznej refleksji i działalności teologicznej J.Em. Kard. 
Jana G.M. Willebrandsa stawia go w rzędzie wybitnych teoretyków i 
praktyków współczesnego ruchu ekumenicznego. Jego ekumeniczne za
angażowanie, wypływające z wyjątkowego charyzmatu w służbie uni
wersalizmu Ewangelii stawia.go w szeregu zasłużonych dla Kościoła 
powszechnego. Nadanie doktoratu honoris causa Kardynałowi Janowi 
Willebrandsowi stanowi wielki zaszczyt dla Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, dla Wydziału Teologicznego i dla jego Instytutu Ekumeni
cznego. Jest wyrazem głębokiego uznania dla naszego Wielce Czcigod
nego Gościa oraz jego mądrej a konsekwentnej służby teologiczno-eku- 
menicznej. Jest wreszcie czytelnym znakiem solidarności naszej Alma 
Mater Lublinensis z ekumenizmem ogólnokościelnym, którego ks. kar
dynał Jan Gerard Maria Willebrands stał się prorokiem, apostołem, 
świadkiem i sługą.

Sylwetkę metropolity Stylianosa (Harkianakisa), wybitnego teolo
ga i poety, zaprezentował w swojej laudacji o. prof. Wacław Hryniewicz 
OMI, zastępca kierownika Instytutu Ekumenicznego KUL, członek 
Międzynarodowej Komisji Mieszanej do Spraw Dialogu Teologicznego 
pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Prawosławnym. 
Grecko-prawosławnego arcybiskupa Australii przedstawił o. Hrynie
wicz jako jednego z najbardziej ekumenicznie zaangażowanych bisku
pów i teologów współczesnego prawosławia. Metropolita Stylianos — 
mówił o. Hryniewicz — jest znaną postacią w międzynarodowym ruchu 
ekumenicznym. Jest człowiekiem dialogu, aktywnie zaangażowanym w 
święte dzieło odbudowywania przyjaźni Kościołów Bożych... W pew
nym sensie jest on — obok innych hierarchów — znakiem i uosobieniem 
ekumenicznych dążeń Patriarchatu Ekumenicznego.

Abp Stylianos urodził się w r. 1935 na Krecie. Studia teologiczne i fi
lozoficzne odbył w akademii teologicznej Patriarchatu Ekumenicznego 
w Chalki. Święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1958, a następnie studio
wał na uniwersytecie w Bonn teologię fundamentalną i filozofię religii. 
W r. 1964 został mianowany ihumenem patriarchalnego monasteru Vla- 
tadon k. Tesalonik, a w rok później na uniwersytecie ateńskim uzyskał 
tytuł doktora teologii na podstawie pracy poświęconej nieomylności 
Kościoła w teologii prawosławnej. Habilitował się w r. 1969 rozprawą
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poświęconą konstytucji dogmatycznej „O Kościele” Soboru Watykańs
kiego II. W r. 1970 otrzymał sakrę biskupią, a w r. 1975 został miano
wany grecko-prawosławnym arcybiskupem Australii.

Jest wybitnym znawcą teologii rzymskokatolickiej. Gruntowną 
znajomość teologii i duchowości wschodniej łączy z ekumeniczną 
otwartością na poznanie tradycji chrześcijańskiej Zachodu. „Najdroż
szymi nauczycielami i przyjaciółmi” nazywa swoich profesorów teolo
gii dogmatycznej z lat studiów na uniwersytecie w Bonn, J. Auera i J. 
Ratzingera. Ten ostatni, obecnie prefekt Kongregacji ds. Doktryny 
Wiary, napisał przedmowę do jego książki „Ortodoxe Kirche und Kat
holizismus” (Monachium 1975).

Metropolia Stylianos — mówił dalej o. Hryniewicz — jest jednym z 
najbardziej reprezentatywnych osobistości współczesnego prawosła
wia. Z ramienia Patriarchatu Ekumenicznego wielokrotnie uczestni
czył w międzynarodowych gremiach i konferencjach ekumenicznych. 
Brał udział w IV Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w 
Uppsali (1968), któremu to wydarzeniu poświęcił jedną ze swoich ksią
żek. Do 1976 r. był współprzewodniczącym Wspólnej Komisji Doktry
nalnej Anglikańsko-Prawosławnej, następnie, w latach 1977-1978, 
członkiem tejże Komisji. Wraz z kard. Willebrandsem jest od r. 1980 
współprzewodniczącym Międzynarodowej Komisji Mieszanej do spraw 
Dialogu Teologicznego pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim i Koś
ciołem Prawosławnym. Właśnie pod ich przewodnictwem Komisja 
opracowała swój pierwszy dokument pt. „Misterium Kościoła i Eucha
rystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej”, przyjęty w czasie drugiej se
sji plenarnej w Monachium (1982). Przygotowała także drugi dokument 
pt. „Wiara, sakramenty i jedność Kościoła”.

W swoich badaniach teologicznych metropolita Stylianos zajmuje 
się m.in. relacją pomiędzy nauką o Trójcy Świętej i nauką o Kościele. 
Podejmuje to zagadnienie najczęściej w perspektywie porównawczej 
ukazując podobieństwa i różnice między teologią prawosławną i teolo
gią katolicką. Porusza zagadnienia trudne i kontrowersyjne, które po
siadają kluczowe znaczenie dla dialogu między obydwoma Kościołami. 
Jego sposób podejścia do poszczególnych zagadnień — mówił o. Hry
niewicz — pozwala odczuć potrzebę wzajemnego przenikania się trady
cji kościelnych i dążenia do ujęć integralnych, natchnionych trynitarną 
logiką Objawienia chrześcijańskiego (...). Otwartość na wartości innych 
tradycji czyni go szczególnie wrażliwym na sprawę jedności chrześcijań
skiej.

Metropolita Stylianos uzasadnia teologicznie wagę refleksji eklez
jologicznej przez ścisłe powiązanie nauki o Kościele z nauką o Trójcy 
Świętej. W dogmacie trynitamym widzi sam rdzeń teologii chrześcijań
skiej i właściwe centrum eklezjologii. Za główny problem wszelkiej teo
logii w dziejach Kościoła uważa abp Stylianos zagadnienie stosunku je
dności i wielości. Według niego Trójca Święta jest wzorcowym sposo
bem bytowania Osób boskich w wewnątrztrynitarnej jedności i naj
głębszą podstawą wszelkiej jedności kościelnej.

Po wystąpieniach promotorów i odśpiewaniu przez Chór Akademi
cki starego hymnu greckiego „Ho monogenes Hyios” (Jednorodzony 
Syn), rektor KUL bp P. Hemperek wręczył dyplomy obu dostojnikom. 
Następnie wygłosili oni przemówienia.

Przewodniczący Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan poświęcił 
swoje wystąpienie ukazaniu roli Kościoła powszechnego i Kościołów
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partykularnych (lokalnych) w świetle uchwał Soboru Watykańskiego 
II. Wyeksponował tezę, że Kościół powszechny istnieje dzięki Kościo
łom lokalnym i w tychże Kościołach. Zwrócił uwagę, że Zachód zaczy
na coraz bardziej dostrzegać rolę Kościołów partykularnych, zaś 
Wschód odkrywa rolę Kościoła powszechnego, a w nim rolę biskupa 
Rzymu. Jest to nadzieją dla dialogu ekumenicznego. We wspólnotowej 
wizji Kościoła, ukazanej przez Sobór Watykański II, właśnie biskup 
Rzymu ma do spełnienia szczególną rolę: w swoim posługiwaniu na 
rzecz jedności ma się on troszczyć o wszystkie Kościoły. Model wspól
notowej wizji Kościoła znajdujemy w Trójcy Świętej, a wizję tę wyraził 
św. Cyprian słowami: Lud zjednoczony w jedności Ojca, Syna i Ducha 
Świętego. Swoje wystąpienie zakończył kard. Willebrands modlitwą o 
jedność.

Abp Stylianos podziękował serdecznie za przyznane mu wyróżnie
nie podkreślając, że według niego jest ono wyrazem uznania nie tyle dla 
jego osoby, co dla wartości tkwiących w prawosławiu. W swoim wystą
pieniu mówił on o niektórych moralno-teologicznych założeniach fun
damentalnych określających etos i jakość dialogu katolicko-prawosła- 
wnego. Podkreślił, że dialog ten jest owocem skruchy, pokuty, pokory, 
wdzięczności. Jest dziełem cierpliwości, ostrożności i rozsądku. Jest 
wreszcie dziełem modlitwy, więcej — samą modlitwą. Zachęcił wszyst
kich zgromadzonych, aby uczestniczyli modlitewnie w tym dialogu sio
strzanych Kościołów.

Jako ostatni zabrał głos Prymas Polski kard. Józef Glemp określa
jąc uroczystość na KUL jako wydarzenie dopełniające to, co miało 
miejsce w Opolu, jako wydarzenie, w którym ujawniło się działanie Du
cha Świętego. Właśnie Duch Święty oczyszcza nasze Kościoły — cza
sem przez pociechę, czasem przez troski, a czasem przez upokorzenie, 
po to, abyśmy stawali się coraz bardziej ewangeliczni.

Ks. Prymas mówił o rosnących zagrożeniach i niebezpieczeństwach 
we współczesnym świecie, wywołujących wśród ludzi wierzących po
czucie bezradności i bezsilności. Ale w świecie pojawiają się też inicja
tywy, które są dla nas pokrzepieniem i zachętą, abyśmy mogli dawać 
świadectwo. Dlatego też wszyscy chrześcijanie powinni się jednoczyć, 
aby nieść Boga światu, aby bronić Jego praw w świecie. Ekumenizm — 
stwierdził kard. J. Glemp — jest zapowiedzią jakiegoś dobra, jest dzie
łem Ducha Świętego, który sprawia, że stajemy się coraz bardziej 
otwarci i bardziej odpowiedzialni za Kościół.

Uroczystość ekumeniczną na KUL zakończyło odśpiewanie pieśni 
„Gaudeamus igitur”.

Antoni Grześkowiak
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KOŚCIOŁY CHRZEŚCIJAŃSKIE I ZWIĄZKI 
WYZNANIOWE W POLSCE

stan na 31.12.1984

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce podzielić można na trzy 
grupy. Do grupy pierwszej zaliczyć można Kościół katolicki, do którego 
należy przeszło 95% ludzi wierzących w Polsce. Drugą grupę stanowią 
inne Kościoły chrześcijańskie w liczbie ośmiu, będące członkami Pol
skiej Rady Ekumenicznej i związane — przez bezpośrednie członkostwo 
lub poprzez Polską Radę Ekumeniczną — ze Światową Radą Kościo
łów. Trzecia grupa — to pozostałe Kościoły i związki wyznaniowe, wy
wodzące się z różnych, także pozachrześcijańskich, tradycji religijnych. 
Dzielimy je na dwie podgrupy, stosownie do ich sytacji prawnej. Do 
pierwszej należą Kościoły i związki religijne zarejestrowane w Urzę
dzie do Spraw Wyznań, działające na terenie całego kraju, do drugiej — 
te związki wyznaniowe, które są traktowane jako stowarzyszenia zwy
kłe, działające lokalnie.

A. KOŚCIÓŁ KATOLICKI

Sekretariat Episkopatu Polski: 00-279 Warszawa, ul. Dziekania 1, 
tel. 31-96-62
Przewodniczący Rady Głównej Episkopatu Polski: kard. Józef
Glemp, prymas Polski
1. Podział terytorialny:

a. liczba diecezji 271
b. liczba dekanatów 756
c. liczba parafii 7944

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
a. liczba kościołów i kaplic 14 957

z tego: kościołów 10 568
kaplic 4389

b. liczba pozwoleń na budowę, rozbudowę, 
odbudowę kościołów wydanych na lata
1982-19851 2 309

3. Oświata wyznaniowa
a. liczba punktów katechetycznych ok. 20 000

seminaria duchowne:
— liczba wyższych seminariów diecezji 26
— liczba wyższych seminariów zakonnych 21
— liczba niższych seminariów duchownych 103

c. szkoły ogólnokształcące i zawodowe
prowadzone przez zakony 144

1 W tym: 3 części diecezji zarządzane przez adm in istra to rów  apostolskich.
2 Tylko duże budow y (powyżej 600 m 2).
3 8 zakonnych, 2 diecezjalne.
4 W tym: 12 — przez zakony żeńskie, 2 — przez zakony męskie.
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d. uczelnie katolickie (KUL i ATK)
— liczba wydziałów 8
— liczba pracowników naukowych 489
— liczba studentów 5138

w tym: osób duchownych 1888
4. Duchowieństwo diecezjalne

'a. liczba ogółem 16 536
z tego: biskupi 84

neoprezbiterzy 599
b. alumni seminariów diecezjalnych 5365

z tego: na I roku studiów 1102
5. Zakony męskie

a. liczba zakonów i zgromadzeń 45 5
b. liczba generalatów, prowincji oraz

samodzielnych opactw i klasztorów 58 6
c. liczba domów zakonnych 653
d. liczba parafii zakonnych 512
e. Zakonnicy:

Liczba ogółem: 11006
W tym:
— księża zakonni 5510 7
W tym: neoprezbiterzy 216
— alumni zakonnych wyższych seminariów

duchownych 2687
W tym: na I roku studiów . 659

Uwa g a :  Działalność duszpasterską na terenie parafii zakonnych pro
wadzi 2229 kapłanów zakonnych. Na terenie parafii diecezjal
nych pracuje ponadto 184 księży zakonnych (w 94 parafiach).

6 . Zakony żeńskie
a. liczba zakonów i zgromadzeń 104 8
b. liczba generalatów, prowincji oraz

samodzielnych klasztorów 191 9
c. Liczba zakonnic 27 366

W tym: w nowicjacie ‘ 2411
7. Domy opieki:

a. zakonne 13
b. Stow. „Caritas”10 11 196

8. Czasopisma kościelne11
a. liczba tytułów 73
b. nakład jednorazowy 1254 57412

9. Liczba wiernych .13
5 44 — obrządku  łacińskiego, 1 — obrządku  bizantyjskiego.
6 6 sam odzielnych opactw  i k lasztorów , 7 generalatów , 45 prow incji zakonnych.
7 z tego: 1019 — przebyw a za granicą, 4491 — zam ieszkałych w kraju .
8 z tego 101 — obrządku  łacińskiego, 3 — obrządku  bizantyjskiego.
9 59 generalatów , 74 prow incje, 58 klasztorów

10 Od roku  1950 stow. „C an tas” nie podlega jurysdykcji kościelnej.
11 W ydaw ane przez insty tucje  kościelne, zakony i w ydaw nictw a będęce w łasnością 

Kościoła (w tym: 16 roczników  i półroczników )
12 Podstaw ą obliczenia była zgoda w yrażona na wysokość n ak ład u  przez Główny 

U rząd  K ontroli P rasy  P ublikacji i W idowisk.
13 Kościół kato lick i w Polsce — podobnie jak  w w ielu k ra jach  św iata  — nie prow adzi

rejestrów  w iernych (wiąże się to z w łaściw ą mu eklezjologią). W obec b rak u  podatków  ko
ścielnych nie m a także tego typu rejestrów  pom ocniczych. Liczby podane w „A nnuario 
P ontific io” 1984 (34,8 min) op arte  są na szacunkach diecezjalnych. Państw ow e spisy lu d 
ności i ew idencja nie re jestru ją  w yznania.
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B. KOŚCIOŁY ZRZESZONE W POLSKIEJ RADZIE
EKUMENICZNEJ

I. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Siedziba Kurii Metropolitalnej: 03-402 Warszawa, al. Świerczew

skiego 52, tel. 19-08-86
Przewodniczący Synodu Biskupów: metropolita Warszawski i 
całej Polski Bazyli
1. Podział terytorialny

a. liczba diecezji 5
b. liczba dekanatów 21
c. liczba parafii i filii 240

2. Budynki i pomieszczenia sakralne:
— liczba kościołów i kaplic 311

3. Oświata wyznaniowa
— liczba seminariów 1
— liczba alumnów 30

4. Duchowieństwo diecezjalne
a. Liczba ogółem 24514
W tym: biskupi 5
b. zmiany w 1984 r:

— zmarli 2
— wyświęceni 4

5. Klasztory
a. liczba 2
b. liczba mnichów 9
c. liczba mniszek 8

6. Domy opieki 1
7. Czasopisma kościelne

a. „Cerkownyj Wiestnik” mieś. nakład 2000
b. „Wiadomości Polskiego Autokefalicznego

Kościoła Prawosławnego, kwart., nakład 2000
8. Liczba wiernych 852 00015

II. Kościół Polskokatolicki
Siedziba Rady Kościoła: 00-544 Warszawa, ul. Wilcza 31, tel. 
21-18-42
Przewodniczący Rady Kościoła: Bp Tadeusz Majewski
1. Podział terytorialny:

a. liczba diecezji 3
b. liczba dekanatów 16
c. liczba parafii 93

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba kościołów i kaplic 9816

3. Oświata wyznaniowa
— liczba seminariów —

14 W tym : 230 — czynnych, 15 — na em eryturze.
15 Obliczone na  postaw ie szacunkow ych danych parafia lnych .
16 93 kościoły i kaplice parafia lne, 4 kaplice filialne, 1 kap lica  cm entarza.
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4. Duchowieństwo
a. liczba ogółem 116

— w tym biskupów 6
b. zmiany w 1984 r.:

— zmarli 1
— wyświęceni 2

5. Czasopisma kościelne
a. „Rodzina”, tyg., nakład 25 000
b. „Posłannictwo”, kwart., nakład 1500

6. Domy opieki —
7. Liczba wiernych 48 30017

17 D ane Kościoła polskokatolickiego (w roku poprzednim  analogiczne dane  wynosiły 
34150).

18 Obliczono na  podstaw ie re jestrów  parafia lnych
19 184 kościoły, 151 kaplic.

III. Starokatolicki Kościół Mariawitów
Siedziba Rady Kościoła: 09-400 Płock, ul. Wieczorka 27, teł. 30-86 
Biskup naczelny: ks. Stanisław Kowalski
1. Podział terytorialny

a. liczba diecezji 3
b. liczba parafii 42

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba kościołów i kaplic 55

3. Oświata wyznaniowa
— liczba seminariów 1
— liczba alumnów 7

4. Duchowieństwo
a. liczba ogółem 30

w tym: biskupów 5
b. zmiany w 1984 r.:

— zmarli —
— nowo wyświęceni 4

5. Świeccy pracownicy kościelni 60
6. Domy opieki —
7. Czasopisma kościelne

a. „Mariawita”, mieś., nakład 4000
8. Liczba wiernych 24 80018

IV. Kościół Ewangelicko-Augsburski
Siedziba Konsystorza: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21, 
tel. 31-51-87
Biskup: ks. Janusz Narzyński
1. Podział terytorialny

a. liczba diecezji 6
b. liczba parafii 121
c. liczba stacji kaznodziejskich 171

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba kościołów i kaplic 33519

3. Oświata wyznaniowa
— seminaria —
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4. Duchowni
a. liczba ogółem 86
b. zmiany w 1984 r.:

— zmarli 4
— nowo ordynowani 3

5. Diakonisy — liczba 3620
6. Katechetki — liczba 9
7. Domy opieki 3
8. Czasopisma kościelne

a. „Zwiastun”, dwutyg., nakład 12 500
9. Liczba wiernych 75 28421

V. Kościół Ewangelicko-Reformowany
Siedziba Konsystorza: 00-145 Warszawa, al. Świerczewskiego 76 a,
tel. 31-45-22
Biskup: ks. Zdzisław Tranda
1. Podział terytorialny

a. liczba parafii 9
b. liczba filii 5

2. Budynki i pomieszczenia sakralne
— liczba kościołów i kaplic 1222

3. Duchowni:
a. liczba ogółem 4
b. zmiany w 1984 r.:

— zmarli —
— nowo ordynowani —

4. Świeccy pracownicy kościelni 36
5. Domy opieki — liczba 1
6. Czasopisma kościelne

a. „Jednota”, mieś., nakład 3000
7. Liczba wiernych 450023

VI. Kościół Metodystyczny
Siedziba władz naczelnych: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 12, 
tel. 28-53-28
Superintendent generalny: ks. Adam Kuczma
1. Podział terytorialny:

a. okręgi 3
b. parafie i filie 60

2. Budynki i pomieszczenia sakralne:
— liczba kościołów i kaplic oraz

domów modlitwy 55
3. Oświata wyznaniowa:

a. liczba seminariów 1
b. liczba seminarzystów 10

4. Duchowni:
a. liczba ogółem 35
b. zmiany w 1984 r.:

— zmarli —
— nowo ordynowani 1

20 21 czynnych, 15 na  em eryturze.
21 Obliczono na podstaw ie rejestrów  parafia lnych .
22 6 kościołów, 6 kaplic.
23 Obliczono na  podstaw ie rejestrów  parafia lnych .
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5. Świeccy pracownicy kościelni 39
6. Domy opieki — liczba 1
7. Czasopisma kościelne:

a. „Pielgrzym Polski”, mieś., nakład 2000
8, Liczba wiernych 4248

Vn. Polski Kościół Chrześcijan Baptystów
Siedziba Rady Naczelnej Kościoła: 00-865 Warszawa, 
ul. Waliców 25, tel. 24-27-83
Przewodniczący Rady Naczelnej: ks. Piotr Dajludzionek
1. Podział terytorialny:

a. liczba okręgów 9
b. liczba placówek duszpasterskich 129

2. Budynki i pomieszczenia sakralne:
— liczba kościołów, kaplic i domów modlitwy 63

3. Oświata wyznaniowa:
a. liczba seminariów 1
b. liczba alumnów 10

4. Duchowni:
a. liczba ogółem 63
b. zmiany w 1984 r.:

— zmarli 2
— nowo ordynowani 2

5. Domy Opieki — liczba 1
6. Czasopisma kościelne:

a. „Słowo Prawdy” — mieś., nakład 3500
7. Liczba wiernych 610324 25

VIIL Zjednoczony Kościół Ewangeliczny
Siedziba Rady Kościoła: 00-441 Warszawa, ul. Zagórna 10, 
tel. 29-52-61
Przewodniczący Rady Kościoła: ks. Edward Czajko
1. Podział terytorialny:

a. liczba parafii (zborów) 121
2. Budynki i pomieszczenia sakralne

— liczba placówek i miejsc modlitwy 130
3. Oświata wyznaniowa:

a. szkoła biblijna 1
b. kursanci szkoły biblijnej 16

4. Duchowni:
a. liczba ogółem 249
b. zmiany w 1984 r.:

— zmarli 2
— nowo ordynowani 13

5. Domy opieki — liczba 1
6. Czasopisma kościelne:

a. „Chrześcijanin”, mieś., nakład 5500
7. Liczba wiernych 16 01926

24 Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych.
25 Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych (bez dzieci).
26 Obliczono na podstawie rejestrów parafialnych
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IX. Chrześcijańska Akademia Teologiczna27

Siedziba uczelni: 00-246 Warszawa, ul. Miodowa 21, 
tel. 31-95-97
Rektor: ks. prof, dr Jan B. Niemczyk
1. Liczba sekcji 328
2. Liczba pracowników naukowych 28
3. Liczba studentów 143

C. POZOSTAŁE KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE

I. Kościoły i związki wyznaniowe zarejestrowane 
w Urzędzie do Spraw Wyznań

%

1. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Siedziba władz: 00-366 Warszawa, ul. Foksal 8, tel. 27-76-11/13 
Przewodniczący Rady Kościoła: Stanisław Dąbrowski

wiernych — 7289
duchownych — 69
zborów — 123
miejsc modlitwy — 123

2. Kościół Katolicki Mariawitów w PRL 
siedziba Rady Przełożonych: Felicjanów 
poczta: 00-470 Bodzanów k. Płocka 
Przewodniczący Rady Przełożonych:
ks. Józef Rafael Wojciechowski, arcybiskup 

wiernych — 3895
duchownych — 28 (w tym

1 arcybiskup)
zborów, parafii — 23 + 6 filii
miejsc modlitwy 36

3. Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego w Polsce
siedziba Sekretariatu: 43-390 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 96, 
skr. poczt. 411, tel. 223-44
Przewodniczący Rady Kościoła: Bronisław K. Ciesielski

wiernych — 470
duchownych — 21
zborów — 41
miejsc modlitwy — 3

4. Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego
siedziba Zarządu: 31-150 Kraków, ul. św. Filipa 13/10 a 
Przewodniczący Zarządu: Henryk Kamiński 

wiernych — 1945
duchownych (starsi i diakoni) — 309

27 Kształci duchownych Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej oraz 
do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

28 Sekcje: Prawosławna, Starokatolicka, Ewangelicka.
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zborów (grup
wyznawców) — 92

miejsc modlitwy — 3

S. Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego w Polsce
siedziba Zarządu Głównego: 00-950 Warszawa 1 
skr. poczt. 392, tel. 25-87-63 
Przewodniczący: Ryszard Damijan

wiernych — 445
duchownych (starsi

i diakoni) — 36
zbory (grupy

wyznawców) — 26
miejsca modlitwy — 6

6. Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
siedziba Zarządu Głównego: 60-406 Poznań, ul. Nidziańska 4 
Przewodniczący Zarządu: Wiktor Stachowiak

wiernych — 2026
duchownych (starsi

i diakoni) — 449
zborów (grupy

wyznawców) — 79
miejsc modlitwy — 148

7. Kościół Chrystusowy w PRL39
siedziba Rady Starszych: 81-706 Sopot, ul. Obr. Westerplatte 8 m. 1, 
tel. 51-20-58
Przewodniczący Rady Starszych, Naczelny Ewangelista: 
mgr teologii Walenty Dawidów.

wiernych — 5400
. duchownych — 24

zborów — 21
miejsc modlitwy — 3

Kościół jest podzielony na 3 okręgi: 1) Centralny — Warszawa, 2) Pół
nocny — Gdańsk, 3) Południowy — Wrocław.

8. Kościół Wolnych Chmeścijon
siedziba Rady Kościoła: 43-300 Bielsko Biała, ul. Smolna 19
Przewodniczący Rady Kościoła: Józef Folwarczny 

wiernych — 2125
duchownych — —
zborów — 47
miejsc modlitwy — 9

9. Jednota Braci Polskich
siedziba Sekretariatu Rady: 54-440 Wrocław, ul. Rogowska 140 m. 1 28 *

28 Nazwy „Kościół Chrystusowy” używa także jeden z Kościołów wchodzących w 
skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, będącego członkiem Polskiej Rady Eku
menicznej, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny tworzą cztery wspólnoty wyznaniowe: 
Kościół Chrystusowy, związek Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Chrześcijan Wiary 
Ewangelicznej i Związek Stanowczych Chrześcijan. Te dwa ostatnie należą do ruchu
„ zielonoświątkowców ”.
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Przewodniczący Rady: Robert Kisiel
wiernych — 74
duchownych — 12
zborów — 2

10. Protestancka Wspólnota Regionu Bieszczadzkiego30 (Kościół Zielonoświątkowy) 
siedziba Rady Naczelnej: Wola Piotrowa 25, woj. krośnieńskie 
Przewodniczący Rady Naczelnej: Andrzej Byrt

wiernych — 326
duchownych — 8
zborów — 3
miejsc modlitwy — 1

11. Stolica Apostolska w Jezusie Chrystusie
siedziba Zarządu Głównego: 41-500 Chorzów, ul. Astrów 12/31 
Przewodniczący Zarządu: brak danych

wiernych .— 50
duchownych — 4
miejsc modlitwy — —

12. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich w Polsce (Mormoni)
— w trakcie organizacji, brak danych

13. Wschodni Kościół Staroobrzędowy nie posiadający hierarchii duchownej w Polsce 
siedziba Rady Kościoła: 16-400 Suwałki, ul. Armii Czerwonej 21 a 
Przewodniczący Rady Kościoła: Tymoteusz Filipow

wiernych — 2530
duchownych — 3
parafii — 4
miejsc modlitwy — 5

14. Nowoapostolski Kościół w Polsce
siedziba Zarządu Kościoła: 81-520 Gdynia, ul. Akacjowa 50/50c 
Przewodniczący Zarządu: Edward Starosta 

wiernych — 1000
duchownych — 33
zborów — 12
miejsc modlitwy — 8

15. Stowarzyszenie Zborów Chrześcijan w PRL
siedziba Rady Stowarzyszenia: 43-189 Orzesze, ul. Armii Czer
wonej 34 a, woj. katowickie 
Przewodniczący Rady: Józef Czech

wiernych — 224
duchownych — —
zborów — 5

IG. Karaimski Związek Religijny w PRL
siedziba Zarządu: 00-905 Warszawa, Osiedle „Przyjaźń” 161 
Przewodniczący Zarządu: doc. dr Szymon Pilecki 

wiernych — 200
30 Por. przypis do poz. 7 „Kościół C hrystusow y w P R L ”. „P ro testancka W spólnota 

Regionu B ieszczadzkiego” w yw odzi się ze Zw iązku S tanow czych C hrześcijan, stanow i 
dziś jednak odrębny, sam oistny związek wyznaniowy o charakterze „zielonoświątkowym ”.
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duchownych (hazan) — 1
dżymaty (gminy

wyznaniowe) — 4
miejsc modlitwy — 1

17. Stowarzyszenie Buddyjskie Zen-Czogie w Polsce
siedziba Zarządu: Warszawa-Falenica, ul. Małowiejska 24 
Koordynator Stowarzyszenia: Andrzej Czarnecki 

wiernych — 250
duchownych — 12
zendy (okręgi) — 8
miejsc modlitwy — 8

18. Związek Buddystów Zen-Sangha w Polsce
siedziba Zarządu: 00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 12 m. 10 
Przewodnicząca: Anna Sencerz

wiernych — 193
duchownych — —
zendy (okręgi) — 9

19. Stowarzyszenie Buddyjskie Karma Kagya w Polsce
siedziba Zarządu: 01-829 Warszawa, Al. Zjednoczenia 11 m. 43 
Przewodniczący: Marek Grzegorz Sawicki 

wiernych — 330
duchownych — 2

20. Muzułmański Związek Religijny w PRL
siedziba Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego: 15-426 Biały
stok, ul. Rynek Kościuszki 26 m. 1 
Przewodniczący Kolegium: Stefan Micharski 

wiernych — 2400
duchownych — 5
gmin wyznaniowych (?) — 6
miejsc modlitwy — 2

21. Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego
siedziba Zarządu Głównego: 00-950 Warszawa, ul.Twarda 6, 
tel. 20-43-24
Przewodniczący: Mozes Finkelstein

wiernych — 1805
duchownych — —
gmin wyznaniowych — 16
miejsc modlitwy — 23 II.

II. Związki wyznaniowe stanowiące stowarzyszenia zwykłe

1. Stowarzyszenie Chrześcijańskiej Nauki
siedziba Zarządu: 00-950 Warszawa, ul. Rutkowskiego 7/15 
Przewodnicząca: Halina Olszewska

wiernych — 60
duchownych — —
miejsc modlitwy — 1
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2. Stolica Boża i Barankowa Apostołów w Duchu i Prawdzie, Alfa i Omega, Począ
tek i Koniec

siedziba: 48-300 Nysa, Al. Wojska Polskiego 43 a 
Założyciel: Bernard Wilk

wiernych — 16
duchownych — 1
miejsc modlitwy — 1

3. Zbór Panmonistyczny
siedziba: 01T158 Warszawa, ul. Zamieniecka 81 m. 10 
Pisarz (sekretarz) i Przemówca (predykant) Maria Żochowska 

wiernych — 12
duchownych — —
miejsc modlitwy — 1

4. Uczniowie Chrystusa
siedziba: 85-804 Bydgoszcz, ul. Noakowskiego 1/25 
Zwierzchnik: Zygmunt Nowiński

wiernych — 1
(Stow, istnieje jedynie formalnie, nie prowadzi działalności)

5. Ewangeliczne Stowarzyszenie Modlitwy
siedziba: Giżycko, woj. suwalskie, ul. Suwalska 1 
Przewodniczący: Paul Brasz

wiernych — 10

O prac.A nna Sobocińska



EKUMENIZM W RÓŻNYCH KRAJACH

S Z W E C J A

Chrześcijaństwo w Szwecji można podzielić na trzy główne grupy: 
państwowy Kościół szwedzki (luterański); Kościoły wolne, Kościoły 
katolickie i Kościoły prawosławne. Kościipł szwedzki stanowi grupę 
największą. Uważa się on za kontynuatora średniowiecznego Kościoła 
katolickiego. Elementy wiary katolickiej są w tym Kościele bardziej 
aniżeli w innych Kościołach ewangelickich przeplatane z elementami 
wniesionymi przez Reformację luterańską, choć także późniejsze prądy 
duchowe pozostawiły w nim swój ślad. Od podziału religijnego w XVI 
wieku, Kościół szwedzki zorganizowany jest jako Kościół państwowy, 
tak że pewne decyzje i nominacje są w gestii władz państwowych. For
malny związek z państwem zacieśnił się znacznie w ciągu ostatnich 5 
lat.

Około 92% ludności należy do Kościoła szwedzkiego. Członkiem 
tego Kościoła zostaje się albo przez chrzest albo też automatycznie 
przez urodzenie. Wielu Szwedów czuje się emocjonalnie związanych z 
tradycją kościelną, nie widząc w niej nawet wartości religijnych. We
dług ostatnich badań, wierzy w Boga mniej niż połowa ludności.

Druga grupa składa się z wielu tzw. wolnych Kościołów, które 
wzięły początek z ruchów przebudzeniowych XIX wieku bądź z ruchu 
charyzmatycznego tego stulecia. Najważniejszym wolnym Kościołem 
jest Szwedzki Związek Misyjny; był to pierwotnie luterański ruch prze- 
budzeniowy, który potem przejął wiele elementów tradycji reformowa
nej. Kościół ten jest powściągliwy, jeśli chodzi o formułowanie zasad 
wiary, mocno natomiast angażuje się w ruch ekumeniczny. Innym 
większym wolnym Kościołem jest zielonoświątkowy, którego członko
wie w przeważającej części nie angażują się w ruch ekumeniczny. Pozo
stałe wolne Kościoły są w większości pochodzenia metodystycznego 
bądź baptystycznego i nie posiadają większego wpływu. Trzecią główną 
grupę stanowią: Kościół katolicki i Kościoły prawosławne. Pojawiły się 
one w polu widzenia dopiero w ciągu ostatnich 20 lat, gdy poważnie 
wzrosła liczba ich członków przez imigracje robotników i napływy 
uchodźców. Kościół katolicki zdołał się dosyć dobrze zaadoptować do 
istniejących warunków i nawet udało mu się pozyskać znaczącą liczbę 
członków pochodzenia szwedzkiego. Kościoły prawosławne podzielone 
są na liczne Kościoły narodowościowe i dość trudno odnajdują swoje 
miejsce w kulturze nordyckiej.

Przynależność konfesyjna mieszkańców Szwecji przedstawia się 
następująco: (dane z 1 1 1984 r.)
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ludność 8 300 000
Kościół szwedzki 7 700 000

Szwedzki Związek 
Misyjny 80 000
Zielonoświątkowcy 99 000
pozostałe Kościoły Wolne 107 000
Kościół katolicki 108 000
Kościoły prawosławne 92 000

(wielu członków wolnych 
Kościołów należy również do 
Kościoła szwedzkiego).

Ogólny przegląd sytuacji ekumenicznej

W 1932 r. utworzona została Szwedzka Rada Ekumeniczna. Prawie 
wszystkie Kościoły, wspólnoty kościelne i ważniejsze organizacje eku
meniczne są członkami tej Rady bądź delegują do niej swoich obserwa
torów. Również Kościół katolicki i Kościoły prawosławne biorą udział 
w jej pracach. Niestety, ze względu na niewielką liczbę osób zaangażo
wanych na stałe, Rada nie posiada większego wpływu. Utworzono róż
ne komisje zajmujące się wykonywaniem bieżącej pracy. Komisje te 
zajmują się zagadnieniami wiary, socjalno-etycznymi, międzynarodo
wego pokoju i sprawiedliwości, imigracją i lokalną ekumenią.

Drugim „instrumentem” ekumenicznym jest Nordycki Instytut 
Ekumeniczny w Sigtuna działający jako międzynordycki Instytut z sie
dzibą w Szwecji. Jego zadaniem jest organizowanie studiów ekumeni
cznych i współpracy. Instytut zajmuje się głównie ogłaszaniem publika
cji i organizowaniem konferencji. Instytut posiada wartościową biblio
tekę z wieloma czasopismami. Wśród innych organizacji ekumenicz
nych szczególną uwagę zwraca na siebie Chrześcijańska Rada Młodzie
ży Szwecji. Skupia ona większość kościelnych organizacji młodzieżo
wych. Rada interesuje się problemami szkolnictwa, młodzieży i imi
grantów. Stara się także zajmować zagadnieniami międzynarodowego i 
lokalnego ekumenizmu, a nawet problemami teologicznymi. Ważnym 
wydarzeniem są piesze wędrówki ekumeniczne organizowane każdego 
lata. Poprzez katolicką organizację młodzieży, biskupstwo katolickie 
jest aktywnym członkiem Rady.

Na szczeblu parafii tworzą się często rady ekumeniczne, które ko
ordynują zaangażowanie wspólnot parafialnych. Aktywność tych rad 
jest pod względem intensywności i formy działania dość zmienna. Ka
tolickie wspólnoty parafialne są często ich członkami. W niektórych 
miejscowościach dwie bądź trzy wspólnoty parafialne różnych Kościo
łów (najczęściej Kościołów wolnych) połączyły się z sobą w celu prowa
dzenia wspólnej pracy. Przynależąc często do dwóch odrębnych Koś
ciołów określają się one mianem „ekumenicznej wspólnoty parafial
nej”. Kościół katolicki nie bierze udziału w takich eksperymentach.

Mniej więcej co sześć lat zbiera się na wielodniowe spotkania kilka 
tysięcy chrześcijan; spotkania te są rodzajem ekumenicznego Kongresu 
kościelnego. Ostatni taki kongres odbył się w 1983 r. w Jönköping. Było 
to święto przyjaźni, które zarazem pozwoliło zorientować się'w postę
pach na drodze do jedności. W Jönköping dominował nastrój modlitwy 
i życia duchownego, ale też po raz pierwszy mówiono otwarcie o trady
cyjnych różnicach wyznaniowych i wskazywano na obowiązek pracy
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dla pokoju w świecie. Obecnie pracuje się w Szwecji nad wspólnym ję
zykiem chrześcijańskim. Praca ta przebiega na kilku płaszczyznach. 
W 1981 r. opublikowano, z pomocą finansową państwa, nowe tłuma
czenie Nowego Testamentu. W realizacji tego przedsięwzięcia współ
pracowali ze sobą przedstawiciele wszystkich Kościołów. Tłumaczenie 
to jest teraz ogólnie używane. Przygotowywane jest nowe tłumaczenie 
Starego Testamentu. Dalszy projekt nosi nazwę „Sampsalm”. Dąży się 
do opracowania wspólnego śpiewnika dla wszystkich Kościołów. W 
tym celu opracowuje się możliwie szeroki zestaw wspólnych pieśni, do 
którego potem każdy Kościół i wspólnota kościelna będą mogły dołą
czyć własne pieśni. Następnie przeprowadzona została w różnych Koś
ciołach rewizja ksiąg liturgicznych. I wreszcie, przetłumaczono tzw. 
dokument z Limy o Chrzcie, Eucharystii i Urzędzie duchownym. Teksty 
tego, z wielką uwagą studiowanego obecnie, dokumentu stały się best
sellerem.

Kościół katolicki a ekumenizm

Biskup Sztokholmu dr Hubert Brandenburg, osobiście zabiega o 
utrzymanie dobrych stosunków z innymi Kościołami i bierze czynny 
udział w pracy ekumenicznej. Utrzymuje on kontakty z władzami 
zwierzchnimi różnych Kościołów. Katoliccy duchowni i świeccy żyją 
najczęściej w ścisłym sąsiedztwie niekatolickich chrześcijan. Nauczyli 
się oni żyć w mieszanym, pod względem konfesyjnym, otoczeniu. Naj
bardziej w działalność ekumeniczną angażują się katolicy narodowości 
szwedzkiej. Imigranci często nie interesują się dążeniami do jedności 
bądź mają wobec nich zastrzeżenia. Wiele z tych zastrzeżeń wynika z 
niedostatecznej znajomości szwedzkiego społeczeństwa, kultury i Koś
ciołów tego kraju, ale także z zachwianego poczucia własnej tożsamości 
bądź też z naturalnej postawy każdej mniejszości obawiającej się zma- 
joryzowania przez większość.

Od 1965 r. Biskupstwo Sztokholmu posiada własną komisję eku
meniczną. Realizuje ona zadania ekumeniczne powierzone jej przez bis
kupa, jest organem doradczym Kurii biskupiej i pomaga wspólnotom 
parafialnym, grupom katolickim i pojedynczym osobom świeckim w 
kształtowaniu ekumenicznej postawy wobec innych Kościołów.

Komisja zbiera się regularnie w celu wspólnego przeanalizowania 
przemian zachodzących w życiu kościelnym i społecznym. Pracuje ona 
w sześciu grupach roboczych. Trzy razy w roku organizuje ona ekume
niczne szkolenie dla świeckich. Komisja ustosunkowuje się do różnych 
studiów ekumenicznych, decyduje o składzie katolickich przedstawi
cielstw w wielu organizacjach ekumenicznych, próbuje pomóc innym 
Kościołom w ich kontaktach z imigrantami itp. Przed rokiem 1975 kła
dziono akcent na uczestnictwo w różnych kontaktach międzywyzna
niowych, potem zaś zaczęto poświęcać coraz więcej uwagi propagowa
niu ekumenizmu wśród swoich współwyznawców. Katolicka organiza
cja młodzieżowa Młodzi Katolicy Szwecji od dawna nawiązała dobre 
kontakty z inną młodzieżą chrześcijańską. Organizacja ta jest bardzo 
ceniona w kręgach ekumenicznych. Prasa katolicka zamieszcza regula
rnie artykuły o wydarzeniach ekumenicznych. Pismo Kurii biskupiej 
„Katolicka gazeta kościelna” i czasopismo poświęcone sprawom kultu
ry „Signum” publikują także artykuły zawierające katolickie poglądy
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w tej dziedzinie, które z zainteresowaniem są czytane i cytowane przez 
innych chrześcijan. Oficjalna grupa do spraw dialogu między Kościo
łem luterańskim i Kościołem katolickim stanowi teologiczne forum, 
które opublikowało już rozmaite dokumenty, m.in. teksty poświęcone 
problemom małżeństwa i chrztu. Niestety, teksty te nie znajdują prawie 
w ogóle zastosowania. Obecnie badana jest teologia urzędu biskupiego i 
próbuje się tutaj dojść do wspólnych wniosków.

Rozwój sytuacji w Kościele szwedzkim

Od wielu lat mówiono wiele o zmianie stosunków między szwedz
kim Kościołem luterańskim a państwem. W 1979 r. Synod Kościoła 
odrzucił państwowy projekt większej wolności i niezależności od naj
wyższych władz państwowych. Trzy lata później, w 1982 r. Synod pod
jął decyzję mocniejszego związania Kościoła z państwem. Jednocześnie 
powołano do życia centralną organizację, której dotychczas właściwie 
nie było. W łonie Kościoła szwedzkiego różnie interpretuje się obie te 
decyzje. System Kościoła państwowego uległ wzmocnieniu, ale niektó
rzy eksperci mimo to uważają, że w ramach tego systemu Kościół szwe
dzki uzyskał więcej swobody właśnie dzięki utworzeniu nowej organi
zacji centralnej. Inni natomiast są zdania, że obecnie powstała możli
wość upolitycznienia i całkowitej demokratyzacji także tych dziedzin 
życia kościelnego, które dotychczas były chronione przed tego rodzaju 
wpływami. Chociaż wiele decyzji leży dziś w gestii Synodu kościelnego, 
to jednak w prawie wszystkich zasadniczych sprawach ostatnie słowo 
należy do parlamentu. Ponadto w wyborach członków Synodu i człon
ków rad parafialnych zasadniczą rolę odgrywa ich przynależność do 
partii politycznych. Trudno przewidzieć, czy i w jaki sposób będą mo
gły obok siebie istnieć tradycyjne hierarchiczne i współczesne demo
kratyczne formy organizacyjne. Nie można już odpowiedzieć twierdzą
co na pytanie, czy biskupi posiadają autorytet w sprawach nauki wiary. 
Obecnie sytuacja przedstawia się w ten sposób, że parlament upoważ
nia Synod kościelny do podejmowania decyzji w sprawach wiary. A z 
urzędem biskupa nie wiąże się bynajmniej automatyczna przynależność 
do Synodu. Około pół miliona członków Kościoła szwedzkiego jest nie 
ochrzczonych. Nie zdołano jeszcze rozstrzygnąć kwestii, czy chrzest wi
nien być warunkiem uzyskania członkostwa w Kościele. Interesy telo- 
giczne i ekumeniczne ścierają się tutaj z interesami równego traktowa
nia wszystkich obywateli. Już od dłuższego czasu dopuszcza się kobiety 
na urząd pastora i biskupa. Stało się to w wyniku nacisku polityków i 
świeckich organizacji kobiecych. Przeciwnicy ordynacji kobiet znajdu
ją się w coraz trudniejszej sytuacji, stosuje się wobec nich różne sposo
by niedopuszczania ich do głosu.

Taki rozwój sytuacji ma poważne następstwa, także dla Kościoła 
szwedzkiego. Tzw. ruch wysokokościelny podkreśla od dawna hierar
chiczną zasadę Kościoła (urząd i jego autorytet nauczający), jego sakra
mentalny fundament (chrzest i eucharystia), jak też jego apostolskość i 
katolickość (dlatego jest przeciwny ordynacji kobiet). Wszystkie te 
wartości stawia się dzisiaj pod znakiem zapytania.

Z tego powodu największa grupa wysokokościelna (Wspólnota ro
bocza do spraw odnowy kościelnej), utworzyła organizację obronną, 
zwaną wolnym Synodem. Jej członkom grozi utrata wszelkich wpły
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wów. Nie mogą już oni zostać biskupami, egzaminować kandydatów na 
urząd duchowny, coraz rzadziej wybiera się ich też na odpowiedzialne 
stanowiska. Pewna mniejsza grupa, która chciała stworzyć pomost mię
dzy Kościołem szwedzkim i Kościołem katolickim (Związek dla jednoś
ci chrześcijan), zastosowała inne metody. Trzon tej grupy, liczący ok. 
100 osób, postanowił przejść na katolicyzm. Od 1979 r. do Kościoła ka
tolickiego przeszło około 20 księży i teologów ze szwedzkiego Kościoła 
luterańskiego. Uczyniły to także dwie wspólnoty religijne. Wydarzenia 
te są dużym wyzwaniem dla biskupstwa katolickiego, ponieważ niektó
rzy członkowie Kościoła szwedzkiego czują się opuszczeni wskutek 
tych konwersji.

Przemiany zachodzące w Kościele szwedzkim mają także swój 
wpływ na klimat ekumeniczny. Dla zinstytucjonalizowanej formy eku
menizmu ciosem był fakt, że Kościół szwedzki umocnił swoją uprzy
wilejowaną pozycję Kościoła państwowego nie zwracając uwagi na 
inne Kościoły. Ponadto Kościołowi szwedzkiemu grozi utrata wielu ele
mentów pochodzących z dawnej tradycji katolickiej i tym samym także 
utrata tych członków, którzy pielęgnują te elementy. Wielu wybitnych 
przedstawicieli Kościoła szwedzkiego ubolewa z powodu takiego roz
woju sytuacji i oczekuje pomocy. Wśród szeregowych chrześcijan zain
teresowanie ekumenizmem nie osłabło, raczej nawet wzrosło. Coraz 
częściej czytana jest literatura (przede wszystkim katolicka poświęcona 
problemom życia duchownego). Środki masowego przekazu często 
przekazują wiadomości o wydarzeniach ekumenicznych. Na gruncie lo
kalnym podtrzymuje się dalej kontakty, tak jakby się nic nie zmieniło. 
Radio i telewizja informuje o wielu międzynarodowych wydarzeniach, 
takich jak np. podróże papieża, zapoznaje też z życiem Kościoła w Pols
ce i Brazylii. W środkach masowego przekazu mówi się także o wyda
rzeniach w życiu Kościoła katolickiego Szwecji, np. o poświęceniu no
wej katedry i różnych jubileuszach. Omawiane zjawisko nie wynika z 
zainteresowania ekumenizmem ale jest znakiem, że Kościół katolicki 
znajduje się na drodze stawania się integralną częścią społeczeństwa 
szwedzkiego. Z drugiej strony działalność środków masowego przekazu 
wpływa na rozwój ekumenizmu. Rozbudzają one zainteresowanie 
Szwedów innymi chrześcijanami i przyczyniają się do usuwania wielu 
uprzedzeń. Kościół katolicki staje się coraz bardziej równorzędnym 
partnerem dialogu.

Henrik Roelvink

(Przekład za: „KNA — O ekum enische In fo rm atio n ”, Bonn 1984 n r 42-43).

Tłum. J. R. Orska
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F I N L A N D I A

Na podstawie obserwacji rozwoju ekumenizmu w Finlandii w cią
gu ostatnich dwóch lat, można stwierdzić, iż mimo braku w tej kwestii 
jakiegoś liczącego się przełomu, zaznaczył się w tej dziedzinie wyraźny 
rozwój, zwłaszcza w stosunkach Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego i 
Rady Ekumenicznej z tak zwanymi ruchami niezależnymi, a przede 
wszystkim z Wolnym Kościołem Fińskim.

Typowym dla ekumenizmu w Finlandii zjawiskiem jest to, że urze
czywistnienie zasad ekumenicznych było najłatwiejsze tam, gdzie stały 
naprzeciw siebie z jednej strony tzw. Kościoły tradycyjne (tzn. Kościół 
luterański, prawosławny i katolicki), a z drugiej tzw. Kościoły niezależ
ne. Między tymi dwiema grupami Kościołów nastąpiło w minionych la
tach zbliżenie. Oto przykład: jesienią 1982 r. rozpoczął się zainicjowany 
przez Kościół luterański, dialog teologiczny między Kościołem Ewan- 
gelicko-Luterańskim a Wolnym Kościołem Fińskim. Dialog ten ma być 
kontynuowany.

Podczas tych rozmów dyskutuje się nad rozmaitymi problemami 
teologicznymi i ekumenicznymi. Do dyskutowanych, drażliwych zaga
dnień ekumenicznych należy kwestia działania Ducha Św. we wspólno
cie wyznaniowej, nowe życie w Chrystusie, Kościół państwowy, naro
dowy, mniejszościowy. W rozmowach między Kościołem luterańskim a 
Kościołem wolnym wspomniano również, że Szwedzka Misja Bapty
stów i Wolny Kościół Fiński przystępują jako obserwatorzy do Fińskiej 
Rady Ekumenicznej. W czerwcu 1983 r. odbyły się w Jyväskylä Drugie 
Fińskie Ekumeniczne Dni Kościelne, jako wspólna impreza Centralnej 
Komisji ds. Pracy w Zborach Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego 
Finlandii (tradycyjnego organizatora Ewangelickich Dni Kościelnych) i 
Fińskiej Rady Ekumenicznej. Dni te były częściowo — jak na to wska
zuje ich temat: „Życie świata” — fińskim zgromadzeniem przygotowa
wczym przed Zgromadzeniem Ogólnym Światowej Rady Kościołów w 
Vancouver, ale przede wszystkim stanowiły jednak wydarzenie krajo
we.

Godnym uwagi bodźcem do dialogu ekumenicznego i teologicznego 
na szczeblu krajowym stał się dokument z Limy. Kościół luterański 
rozpoczął rozmowy teologiczne, by przygotować swoją odpowiedź. Ma 
ona zostać udzielona w 1985 r. Dokument z Limy został przesłany do 
wszystkich Kościołów luterańskich. Podczas obrad Fińskiej Rady Eku
menicznej dyskutowano nad nim na bazie ekumenicznej. Ostatnio zor
ganizowano seminaria na temat chrztu i eucharystii. Śeria ta będzie 
kontynuowana. Warto podkreślić, że seminaria te objęły wiele wyznań. 
Rozpoczęły się od Kościoła katolickiego i dotarły aż do zielonoświątko
wców.

Trzeba też wspomnieć o nieefektownym, ale niewątpliwie ważnym 
punkcie działania komisji Rady Ekumenicznej ds. wychowania, która 
przykłada szczególną wagę do nauki religii w szkole. Członkowie tej 
komisji przejrzeli mianowicie podręczniki religii pod kątem przedsta
wiania tzw. Kościołów mniejszościowych w Finlandii.

Najważniejszym organem współpracy ekumenicznej jest'oczywiś
cie Konferencja Kościołów Europejskich. Kościół Ewangelicko-Lutera- 
ński i Prawosławny Finlandii są członkami-założycielami tej organiza
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cji, podobnie jak Kościół Metodystów. W Finlandii przypisuje się tej or
ganizacji szczególnie ważną rolę w dziele ekumenizmu, zwłaszcza z po
wodu istniejących obecnie napięć w polityce międzynarodowej. W tej 
sytuacji więzi między wszystkimi Kościołami europejskimi uważa się 
za niezastąpione. Oczywiście Finlandia, już choćby ze względu na swo
je położenie geograficzne, podtrzymuje dwustronne stosunki z Kościo
łami Europy Wschodniej. Duże znaczenie mają też dyskusje teologiczne 
między Kościołem Ewangelicko-Luterańskim Finlandii a Rosyjskim 
Kościołem Prawosławnym. W 1983 r. odbyła się w Leningradzie siódma 
taka dyskusja na temat: „Istota Kościoła” oraz na temat pracy Kościoła 
dla pokoju światowego. Bardzo ścisłe kontakty utrzymuje Kościół 
Ewangelicko-Luterański z Finlandii z Estońskim Kościołem Ewangeli
cko-Luterańskim, podobnie jak z parafiami ewangelickimi w innych 
regionach Związku Radzieckiego. Szczególnie bliskie są też „rodzinne 
kontakty” między luteranami fińskimi a Kościołem Ewangelicko-Aug
sburskim na Węgrzech. Dzięki dorocznym wizytom i seminariom bar
dzo dobrze rozwinęły się kontakty komisji młodzieżowej Fińskiej Rady 
Ekumenicznej z kierownikami ds. młodzieży w Kościołach NRD.

Stosunki Kościołów w Finlandii z Kościołami innych krajów skan
dynawskich i z Nordyckim Instytutem Ekumenicznym w Sigtunie są 
żywe i ważne. W Sigtunie w 1983 r. odbyły się konsultacje nordyckie na 
temat wspólnoty kobiet i mężczyzn w Kościele, a w 1984 r. na temat: 
„Luter i ekumenizm” oraz „Rekolekcje i modlitwa wewnętrzna”.

Napięta sytuacja w polityce międzynarodowej zmusza Kościoły 
skandynawskie do zadawania coraz natarczywszych pytań o zadanie 
Kościołów jako instytucji kształtujących i utrzymujących pokój na 
świecie i w społeczeństwie. Konferencja Biskupów Kościoła Ewangelic- 
ko-Luterańskiego Finlandii zaaprobowała w lutym 1982 r. ważny do
kument „Pokój, rozwój i prawa człowieka”. Udział Kościoła w pracy 
dla pokoju, we współpracy z innymi grupami, wysuwa się obecnie na 
plan pierwszy. Wydaje się materiały mające dopomóc do wychowania 
pokojowego, organizuje się seminaria.

Na świecie jest prawie milion fińskich emigrantów. Wydział Koś
cioła Ewangelicko-Luterańskiego ds. pomocy zagranicznej robi dla 
nich bardzo wiele. Cudzoziemców w Finlandii, w porównaniu z innymi 
krajami nordyckimi, jest bardzo niewielu, chociaż ich liczba rośnie. Fi
ńska Rada Ekumeniczna oraz Kościół Ewangelicko-Luterański zwróci
ły uwagę, że w nowej fińskiej ustawie o cudzoziemcach są poważne 
luki. W społeczeństwie fińskim, ze względów geograficznych i języko
wych, istnieje nieufność i uprzedzenia wobec „internacjonalizmu”. Fi
nowie nie są jeszcze narodem otwartym

Na zakończenie trzeba stwierdzić, że Kościół Ewangelicko-Lutera
ński najściślejsze kontakty utrzymuje oczywiście ze Światową Federac
ją Luterańską.

(P rzekład za: „KNA — O ekum enische In fo rm atio n ” n r 38 z 5 w rześnia 1984)

Tłum. Joanna Kruczyńska
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W mieście Limavady w Irlandii Północnej stoją naprzeciw siebie, 
po dwóch stronach ulicy, Kościół katolicki i prezbiteriański. W zeszłym 
roku w Boże Narodzenie ksiądz katolicki, powodowany nagłym impul
sem, wszedł do kościoła prezbiteriańskiego i zgromadzonym tam wier
nym życzył wesołych Świąt. Spotkał się z serdecznym przyjęciem. Po 
zakończeniu nabożeństwa również duchowny prezbiteriański, David 
Armstrong, poszedł do Kościoła naprzeciwko i złożył życzenia katoli
kom, obecnym na mszy św. Jego też przyjęto serdecznie. Potem jednak 
były trudności. Niektórzy z „elders” (członków rady parafialnej) oska
rżyli Armstronga o zaparcie się wiary, ponieważ wszedł do Kościoła ka
tolickiego w czasie odprawiania mszy. Chcieli skłonić go do opuszcze
nia Limavady. Mieszka on tam nadal, ale z powodu wiary w jedność 
chrześcijan wiele wycierpiał od swoich współwyznawców, którzy ze 
swej strony byli przekonani, że bronią czystości wiary.

Na przykładzie tego wydarzenia widać, jak ogromnie ważne jest 
zadanie pracy ekumenicznej w Irlandii, tzn. popieranie pojednania 
między obiema tradycjami. Zgodnie z tym, co powiedział papież Jan 
Paweł II podczas podróży do Irlandii w 1979 r., pojednanie to jest spra
wą szczególnie pilną.

Kamienie milowe ekumenizmu w Irlandii

Współczesny ruch ekumeniczny w Irlandii był, podobnie jak gdzie 
indziej, przede wszystkim zjawiskiem protestanckim, które wyłoniło się 
z wielkiego ruchu misyjnego w XIX w. Irlandczycy i Irlandki ze wszyst
kich Kościołów protestanckich mieli okazję zbliżyć się do siebie zarów
no w czasie swej pracy duszpasterskiej w Indiach, Chinach i Afryce, jak 
i w szeregach ruchu studenckiego, który wspierał, a nawet inicjował 
pracę misyjną. Zatem w Irlandii ruch ekumeniczny istniał już przed II 
Soborem Watykańskim, aczkolwiek w bardzo ograniczonym zakresie. 
Zupełnie inaczej potoczyły się sprawy, kiedy po Soborze można było 
podjąć problem stosunków między katolikami a protestantami.

Sobór otworzył wiele zamkniętych przedtem drzwi. Ale w trzy lata 
po jego zakończeniu zaczął się w Irlandii Północnej długi okres walk i 
przemocy, trwający nadal już od 16 lat, i między oboma obozami reli
gijnymi nastąpiła polaryzacja większa niż kiedykolwiek przedtem. 
Okres ten przyniósł jednak także wiele nowych inicjatyw. Od roku 1964 
datują się „Konferencje Glenstalskie”, spotkania czołowych osobistoś
ci, duchownych i świeckich, z różnych Kościołów. Odbywają się one co 
roku latem w opactwie benedyktyńskim Glenstal k. Limerick, a ich ce
lem są wspólne studia i modlitwy. Konferencje te sprawiły, że katolicy i 
protestanci po raz pierwszy mogli się naprawdę poznać i nauczyli się 
ufać sobie.

W 1965 r. powołano do życia Corrymeela Community (Wspólnotę z 
Corrymeela). Jej inicjatorem był ks. Ray Davy, na którego wielki wpływ 
wywarła Iona Community w Szkocji i eksperyment agapy, podjęty 
przez waldensów we Włoszech. Corrymeela była początkowo ośrod
kiem dla studentów prezbiteriańskich, ale pod wrażeniem walk w
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Irlandii Północnej przekształciła się w ośrodek pojednania i dziś przy
ciąga uczestników z obu obozów wyznaniowych. Szczególnie interesu
jącą grupą, ściśle związaną z ośrodkiem w Corrymeela, jest „Gross Gro
up”, stowarzyszenie kobiet obu wyznań, które podczas zamieszek stra
ciły bliskich krewnych. Pomagają one sobie wzajemnie i wspólnie pra
cują dla pokoju i modlą się w jego intencji.

Anglikanin, ks. Cecil Kerr, działał niezmordowanie na rzecz „Chri
stian Renewal Centre” („Ośrodka Odnowj' Chrześcijańskiej”) w Rostre- 
vor w Irlandii Północnej. Jest to wspólnota o silnie zaznaczonym cha
rakterze charyzmatycznym, dążąca do odnowy Kościoła i poszczegól
nych chrześcijan mocą Ducha Sw. Wszystkie wymienione ośrodki i sto
warzyszenia są instytucjami, gdzie chrześcijanie spotykają się i na róż
ne, ale wzajemnie się uzupełniające sposoby podejmują dialog, który 
nie ma składać się z pustych słów, lecz zawierać w spbie pogłębione 
studium i odnowę duchową.

Ostatnio o. Michael Hurley SJ zapoczątkował nową inicjatywę 
ekumeniczną. Powołał do życia „Columbanus Community of Reconci
liation” („Wspólnotę Pojednania im. św. Kolumbana”), lokalne stowa
rzyszenie w Belfaście, które próbuje dawać w praktyce przykład, jak 
mogłyby wyglądać: Kościół oparty na wspólnocie, sprawiedliwsze spo
łeczeństwo i bardziej pokojowy świat. Istnieje również wiele innych 
grup, jak np. „Spotkania Protestancko-Katolickie” („Protestant and 
Catholic Encounter — PACE) z lokalnymi aktywnymi oddziałami w Ir
landii Północnej; lub dwie grupy, zrzeszające osoby, które zawarły mał
żeństwa mieszane — irlandzkie międzykościelne stowarzyszenie rodzin 
w Irlandii Południowej i NIMMA (Northern Ireland Mixed Marriages 
Association — Północnoirlandzkie Stowarzyszenie Małżeństw Miesza
nych). Dla obu tych ostatnich organizacji wielką zachętą były słowa pa
pieża, skierowane do mieszanych pod względem wyznaniowym mał
żeństw w Anglii, słowa, mające przełomowe znaczenie w ruchu ekume
nicznym: Przeżywacie w swych małżeństwach nadzieję i trudności na 
drodze do jedności chrześcijan. Wyrażajcie tę nadzieję we wspólnej mo
dlitwie, w swojej miłości. Wspólnie zapraszajcie Ducha Św. do swych 
serc i do swego domu. Pomoże wam umocnić waszą ufność i zrozumie
nie.

Nowe katolickie „Wytyczne w sprawie małżeństw mieszanych pod 
względem wyznaniowym” (Directory on mixed marriages”) częściowo 
polepszyły dość kwaśne stosunki między Kościołem katolickim a inny
mi Kościołami w dziedzinie małżeństw mieszanych, zwłaszcza dzięki 
dyskusji o wspólnym duszpasterstwie i przygotowaniu do małżeństwa. 
Protestanci jednak mają pretensję, że partner katolicki nadal musi 
składać ustną obietnicą dotyczącą religijnego wychowania dzieci.

Trzeba jeszcze wspomnieć fakultet hebraistyki w Trinity College w 
Dublinie, ze studiami biblijnymi i teologicznymi, którego dyrektorem 
jest katolicki teolog, prof Sean Frayne. i którego słuchaczami są rów
nież studenci anglikańscy.

$ Ekumenizm oficjalny

Wśżystkie wymienione dotąd stowarzyszenia i grupy to ekumenizm 
nieoficjalny, ponieważ Kościoły jako takie nie uczestniczą w nich. Jed
nak, podobnie jak w innych krajach, także w Irlandii istnieje ekume
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nizm oficjalny, tzn. rozmowy wielostronne, które odbywają się od czasu 
do czasu w pewnym hotelu w Irlandii Południowej, niedaleko od grani
cy z Irlandią Północną, i od nazwy hotelu noszą nazwę „Ballymascan- 
lan Talks” („Rozmowy Ballymascanlańskie”). Zapoczątkowano je w 
1973 r. i od tej pory organizuje je komisja międzykościelna, powołana 
przez biskupów katolickich i Radę Kościoła Ewangelickiego. W ciągu 
tych lat zredagowano raporty, dotyczące wielu tematów, np. Kościoła, 
Pisma św. i autorytetu oraz chrztu, eucharystii i małżeństwa. W 1975 r. 
opublikowano bardzo ważny dokument w sprawie stosowania przemo
cy w Irlandii. Od czasu do czasu przeciwnicy ekumenizmu próbują od
ciągnąć ten czy inny Kościół od tych rozmów, ale, jak dotąd, bez rezul
tatu.

Wielką wagę symboliczną miały regularne spotkania przywódców 
czterech głównych Kościołów, mianowicie Kościoła katolickiego, prez
biteriańskiego, metodystycznego i anglikańskiego. W niejednej trudnej 
sytuacji, jak np. podczas strajku głodowego w 1981 r., ich opowiedzenie 
się za pokojem, ich potępienie przemocy wywierały uspokajający 
wpływ na pełną napięcia atmosferę. Nie tak dawno zastrzelono młodą 
nauczycielkę katolicką, Mary Travers, kiedy wychodziła z kościoła. 
Mordercy chcieli zabić jej ojca, urzędnika sądowego. Katolicki biskup 
dr Cahal Dały wygłosił odważne, wzywające do pokoju przemówienie. 
Rada Generalna Kościoła Prezbiteriańskiego oficjalnie zaaprobowała 
jego słowa. Rzadko się zdarza, żeby kierownictwo Kościołów w ten spo
sób wzajemnie się popierało.

Innym przykładem oficjalnego ekumenizmu jest współpraca mię
dzy irlandzką (ewangelicką) Radą Kościelną a irlandzką (katolicką) 
Komisją ds. Sprawiedliwości i Pokoju na polu wydawania materiałów 
szkoleniowych do wychowania pokojowego w szkołach irlandzkich.

Szkolnictwo to drażliwy problem ekumeniczny. Większość prote
stantów na południu i większość katolików na północy to absolutni 
zwolennicy idei odrębnych szkół wyznaniowych. Jest też jednak wielu 
katolików i protestantów, którzy uważają, że właściwym rozwiązaniem 
jest wspólne, mieszane wychowanie (z odrębną nauką religii). Umożli
wiłoby to wzrastanie dzieci w atmosferze przyjaźni i wzajemnego poz
nawania się. W Lagan podjęto śmiały eksperyment w tym kierunku, 
który spotkał się z poparciem obu stron. Jednak do tej pory mieszana 
szkoła Lagan College nie otrzymała oficjalnego poparcia strony katoli
ckiej.

Oprócz „oficjalnego” postępu było też „oficjalne” wycofanie się z 
ruchu ekumenicznego. W 1980 r. Kościół prezbiteriański zrezygnował z 
członkostwa w Światowej Radzie Kościołów. Wpłynęły na tę decyzję 
różne czynniki, m.in. podejrzenie, że Światowa Rada Kościołów swoim 
programem zwalczania rasizmu popiera stosowanie przemocy w Afryce 
Południowej, a tym samym pośrednio, także w Irlandii. Jedną z przy
czyn była jednak również obawa, że ruch ekumeniczny w postaci popie
ranej przez Światową Radę Kościołów za daleko się posuwa w swoich 
przyjaznych stosunkach z Kościołem katolickim. Jednak wielu człon
ków Kościoła prezbiteriańskiego jest zdecydowanymi zwolennikami 
ekumenizmu.

Można zatem powiedzieć, że ekumenizm w Irlandii jest trudny. Jest 
szczególnie ciężki dla duchownych protestanckich na północy, gdzie 
zastraszanie przez przeciwników ekumenizmu może utrudnić życie, a 
nawet stanowić śmiertelne niebezpieczeństwo. Głosić ekumenizm oś
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mielają się tylko ci, którzy mają mocne powołanie profetyczne. Dlatego 
tym większe znaczenie ma podtrzymywanie wszelkich prób wzajemne
go zbliżenia. W artykule biskupów katolickich w „New Ireland Forum” 
z października 1983 r. znajduje się również ważny rozdział o ekumeni
zmie. Kościołom jest bardzo trudno odnotować większe postępy, jeśli 
istnieją tylko bardzo nieliczne kontakty oficjalne, jeśli pominąć Bally- 
mascanlan. Dlatego tym bardziej trzeba popierać wspomniane organi
zacje, szerzące koinonię i oświatę ekumeniczną, i dodawać im odwagi.

Robin Boyd

(P rzekład za: „KNA — O ekum enische In fo rm atio n ” n r 40 z 19.IX .1984)

Tłum. Joanna K ru czyń ska

S Z W A J C A R I A

Wspólnota ekumeniczna, która wzrosła z biegiem lat w Szwajcarii, 
zaczęła przynosić owoce, stwierdził papież Jan Paweł II w czasie swego, 
spotkania ze Wspólnotą Roboczą Kościołów Chrześcijańskich w Szwaj
carii; zachęcał on członków Wspólnoty, do której należy także rzyms
kokatolicka Konferencja Biskupów, do prowadzenia dalej rozmów teo
logicznych a nawet do intensyfikowania ich. Chciałbym Was zachęcić 
— mówił dalej papież — do wzmożenia wysiłków duszpasterskich 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zwłaszcza w dziedzinie opieki nad 
małżeństwami mieszanymi i cudzoziemcami zamieszkującymi ten kraj. 
Chciałbym Was skłonić do ścisłej współpracy w zagadnieniach społecz
no-politycznych oraz w powszechnych dążeniach do urzeczywistnienia 
praw człowieka i pokoju na całym świecie.

Papież Jan Paweł II, w przeciwieństwie do niepowołanych kryty
ków zagranicznych, nie uważa bynajmniej, że „ekumenizm w Szwajca
rii” jest przedsięwzięciem chybionym. Jednak ekumenizm ten nie może 
służyć innym za przykład, gdyż rozwinął się w szczególnych warunkach 
społecznych i kościelnych panujących w Szwajcarii. Na pierwszy rzut 
oka obraz konfesyjny tego kraju wydaje się całkiem prosty. Przy okazji 
spisu ludności w 1980 r. — 93,7% mieszkańców Szwajcarii podało, że 
należy do jednej ze wspólnot chrześcijańskich; do najliczniejszych wyz
nań chrześcijańskich należą: Kościół Rzymskokatolicki, zrzeszający 
3 030 069 członków (47,6%) i Kościół Ewangelicko-Reformowany zrze
szający 2 822 266 członków (44,3%). Oba główne wyznania nie tworzą 
jednak zwartych bloków, ponieważ Kościoły te są tak różnorodne, jak 
różnorodne jest społeczeństwo szwajcarskie. Jeszcze przed 150 laty 
członkowie obu wyznań zamieszkiwali oddzielne kantony bądź w ra
mach tych samych kantonów tworzyli odrębne gminy. Dopiero w 1848 r.
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po powstaniu państwa związkowego, stało się możliwe wewnętrzne 
przemieszczanie ludności, do którego przyczyniło się także uprzemysło
wienie i rozwój gospodarczy. Powstała nowoczesna diaspora wyznanio
wych mniejszości w pierwotnie jednolitych pod względem konfesyjnym 
kantonach. Zdobyto nowe doświadczenia, które sprawiły, że zaczęto 
inaczej myśleć o sobie i inaczej wobec siebie postępować. Po stronie ka
tolickiej zaczęli angażować się w pracy ekumenicznej najpierw teolo
dzy, jak Otto Karrer, a także akademicy interesujący się sprawami koś
cielnymi. Ci twórcy przełomu teologicznego i kościelnego wspierani 
byli przez boleśnie doświadczone małżeństwa mieszane, których liczba 
stale wzrastała i które dziś stanowią trzecią część wszystkich szwaj
carskich małżeństw. Wśród 100 małżeństw katolickich jest dziś 36,7 
małżeństw mieszanych, a wśród 100 reformowanych — 37,3; większość 
małżeństw mieszkających w ośrodkach miejskich, takich jak np. Zu
rych, Bazylea i Genewa, to stadła mieszane.

Wśród reformowanych przełom ekumeniczny zaczął się wcześniej; 
przedstawiciele Szwajcarskiego Związku Kościołów Ewangelickich 
uczestniczyli w pracach ruchów: Praktycznego Chrześcijaństwa oraz 
Wiary i Ustroju Kościoła, a Zgromadzenie Deputowanych Związku już 
w 1940 r. zadeklarowało swoje przystąpienie do organizującej się Świa
towej Rady Kościołów. Od początku istnienia ruchu ekumenicznego za
angażowany był w nim Kościół Chrześcijańskokatolicki (starokatoli
cki) Szwajcarii, który powstał po I Soborze Watykańskim, i dlatego zaj
mował długo wobec Kościoła Rzymskokatolickiego negatywne stano
wisko. Pewne zbliżenie obu tych Kościołów zaczęło następować dopiero 
w latach 50-tych. Dlatego ogłoszony przed 20 laty Dekret „O ekumeniz
mie” II Soboru Watykańskiego przyjęty został w Szwajcarii z dużym 
zadowoleniem. Już w rok po jego ogłoszeniu rozpoczęły się oficjalne 
rozmowy między szwajcarską Konferencją Biskupów a Kościołami 
ewangelickimi i Kościołem Chrześcijańskokatolickim. Powołano dwie 
komisje do spraw dialogu. Komisja Ewangelicko-Rzymskokatolicka, 
utworzona przez Zarząd Związku Kościołów Ewangelickich i Konfere
ncję Biskupów, otrzymała zadanie likwidowania nieporozumień mię
dzy obu Kościołami, popierania coraz ściślejszej współpracy i wspólne
go dawania świadectwa posłuszeństwu Ewangelii. Komisja Chrześcijań- 
skokatolicko-Rzymskokatolicka, utworzona przez biskupa i Radę Sy
nodalną Kościoła Chrześcijańskokatolickiego i Konferencję Biskupów 
Rzymskokatolickich otrzymała zadanie likwidowania nieporozumień 
między obu Kościołami, zbadania tradycji katolickiej pod względem 
doszukania się w niej wspólnych elementów oraz popierania współpra
cy zwłaszcza w dziedzinie liturgii i duszpasterstwa. Komisje te zajmo
wały się zagadnieniami życia kościelnego i problemami teologicznymi. 
Np. wykonały one prace przygotowawcze do podpisanego 5 czerwca 
1973 r. przez trzy Kościoły, porozumienia w sprawie „Wzajemnego uz
nania chrztu”; opublikowały w 1982 r. obszerny materiał pomocniczy 
pt. „Ekumenizm w Szwajcarii. Przewodnik dla pracy ekumenicznej w 
parafiach”. Ostatnio ukazał się, opracowywany w ciągu wielu lat przez 
Komisję Ewangelicko-Rzymskokatolicką, dokument „Urząd Kościoła a 
urzędy kościelne”. Cechą charakterystyczną tego dokumentu jest to, że 
prezentuje wspólne elementy teologii urzędu kościelnego i w ten sposób 
wskazuje drogi, którymi podzielone Kościoły mogą dojść do daleko idą
cej zgodności w tej kwestii.

Także specjalistyczne komisje Kościołów rozpoczęły współpracę i



EKUMENIZM W RÓŻNYCH KRAJACH 171

umożliwiły zwierzchnościom kościelnym zajęcie wspólnego stanowiska 
wobec problemów społecznych. Wszystkie trzy Kościoły ogłosiły w 
1983 r. memorandum w sprawie oficjalnej pomocy w dziedzinie rozwo
ju udzielanej przez Szwajcarię. W memorandum tym Kościoły wypo
wiedziały się za obroną skrzywdzonych. W ogłoszonych w tym samym 
roku tezach „W sprawie rozwoju środków masowego przekazu” doma
gały się one wspólnie sprawiedliwego uwzględnienia potrzeb i poglą
dów także ludzi wierzących. W ramach przygotowań do pierwszej prze
widzianej na rok 1981 wizyty Jana Pawła II, Zarząd Związku Kościo
łów Ewangelickich opublikował dokument pt. „Kościoły ewangelickie 
Szwajcarii w ruchu ekumenicznym”, w którym nieoczekiwanie ostro 
wyeksponował kontrowersyjne problemy teologiczne. W następstwie 
tego wydarzenia Konferencja Biskupów i Zarząd Związku Kościołów 
Ewangelickich postanowiły organizować regularne spotkania poświę
cone wspólnej analizie problemów podniesionych we wspomnianym 
dokumencie.

Współczesny rozwój Szwajcarii, w tym także emigracja i imigracja, 
spowodowały powstanie tzw. Kościołów wolnych i Kościołów mniej
szościowych. Z Kościołami tymi połączyły się w 1971 r. trzy szwajcar
skie Kościoły krajowe (Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Chrześcijań- 
skokatolicki i Kościoły Ewangelicko-Reformowane), tworząc Wspólno
tę Roboczą Kościołów Chrześcijańskich w Szwajcarii; członkami zało
życielami, obok Kościołów krajowych, są: Kościół Ewangelicko-Meto- 
dystyczny, Związek Zborów Baptystycznych i Armia Zbawienia; w 
1973 r. przyjęty został Związek Kościołów Ewangelicko-Luterańskich. 
Zadaniem Wspólnoty Roboczej jest refleksja nad problemami wiary i 
życia chrześcijańskiego, popieranie dyskusji teologicznych między Koś
ciołami człońkowskimi, zastanawianie się nad możliwością współpra
cy, popieranie wspólnych akcji i działań, pośrednictwo w przypadku 
konflików między poszczególnymi Kościołami członkowskimi. Podczas 
pierwszej Konsultacji Ekumenicznej w 1980 r. Wspólnota Robocza pró
bowała wypowiedzieć się na temat sytuacji ekumenicznej w Szwajcarii, 
zachęcać do większego otwarcia ekumenicznego i przedstawić konkret
ne propozycje dalszej współpracy. W wyniku tej konsultacji Wspólnota 
Robocza zajmuje się obecnie problemami chrześcijańskiego stylu życia 
w wysoko rozwiniętym i bogatym kraju.

Aczkolwiek Kościoły prawosławne w Szwajcarii mają dwa razy 
więcej wiernych aniżeli Kościół Chrześcijańskokatolicki, nie są one je
szcze reprezentowane we Wspólnocie Roboczej, ponieważ problem 
przedstawicielstwa tych Kościołów jest trudny do rozwiązania. W 1980 r. 
utworzona została Komisja ds. Dialogu, w skład której z jednej strony 
weszła Konferencja Biskupów Rzymskokatolickich, z drugiej zaś nastę
pujące Kościoły prawosławne: grecki, rumuński, rosyjski i serbski; 
przede wszystkim zajęto się zagadnieniami pastoralnymi.

Równolegle ze wzrastającym zrozumieniem wzajemnym, wzrastała 
też świadomość wspólnej odpowiedzialności i wola wspólnego działa
nia. Tak więc stała się możliwa coraz głębsza współpraca między kato
lickimi i ewangelickimi organizacjami pomocy dla potrzebujących. 
Przedstawiciele tych organizacji zajmują niekiedy wspólne stanowisko 
wobec konkretnych problemów politycznych.

Współpracują ze sobą nie tylko w ten sposób iż pomagają rozwi
jać się krajom Trzeciego Świata, ale także prowadzą wspólną działal
ność misyjną. Np. „Missionsjahrbuch der Schweiz” („Rocznik Misyjny
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Szwajcarii”) jest wydawany od lat wspólnie przez rzymskokatolicką 
Konferencję Misyjną Szwajcarii niemieckiej i retoromańskiej oraz 
Ewangelicką Radę Misyjną Szwajcarii. Rocznik 1985 dotyczy wyzwala
jącej siły Biblii. Fakt, że osobny rozdział poświęcono Magnifikatowi, 
rzymskokatolicki zespół redakcyjny wyjaśnia następująco: Magnifikat 
(Łk 1, 46-55) został odkryty na nowo także w Kościołach ewangelickich 
i towarzyszył zespołowi redakcyjnemu w jego pracy; najpierw włączy
liśmy ten tekst, potem odłożyliśmy go na bok, ostatecznie jednak dosz
liśmy do przekonania, że jego siła oddziaływania jest tak wielka, iż za
sługuje w tym roczniku na własny rozdział. Marie-Clarie Barth, teolog 
reformowany, pisze w komentarzu: Kiedy chrześcijanie koncentrują 
uwagę na jednej postaci biblijnej, dzielą się ze sobą różnymi doświad
czeniami i wspomnieniami na ten temat. Wspólnie uzyskują też nowe, 
ożywione przekonanie.

Dzięki rozważnej pracy przygotowawczej, stało się możliwe jesie- 
nią 1984 r. pierwsze wspólne publiczne wystąpienie przedstawicieli Pa
pieskiej Organizacji Misyjnej Szwajcarii (Missio Schweiz) oraz Koope
racji Kościołów i Misji Ewangelickich (KEM). KEM utworzona została 
z 15 ewangelicko-reformowanych Kościołów krajowych z niemieckiej, 
retoromańskiej i włoskiej Szwajcarii oraz z 7 ewangelickich towa
rzystw misyjnych, o różnej liczebności i reprezentujących częściowo 
odmienną teologią misyjną; sam fakt powstania KEM zasługuje ną wy
soką ocenę. Okazją do wspólnego publicznego wystąpienia była Świa
towa Niedziela Misyjna, obchodzona w Szwajcarii pod hasłem: „Jesteś
my solą ziemi” i adwentowe dni misyjne zorganizowane przez KEM 
pod hasłem: „Wspólnota chrześcijańska żyje problemami całego świa
ta”. Podstawą dla wspólnych wystąpień było przekonanie o wspólnym 
zobowiązaniu wobec zadania misyjnego, i oczekiwanie, że przez wspól
ne wystąpienie wobec opinii publicznej wrspólne kłopoty występujące w 
pracy misyjnej znajdą większy posłuch. Wspólne oświadczenie stwier
dza: Dawać samemu, w słowie i życiu, świadectwo mocy Ewangelii — 
temu wspólnemu celowi służą katolickie i ewangelickie organizacje mi
syjne poprzez działalność informacyjną i wspólne akcje. Rozpoczęta 
współpraca Missio i KEM w dziedzinie informowania opinii publicznej 
ma ulec rozszerzeniu także w sferze wspólnych akcji.

Współpraca na ponadparafialnej płaszczyźnie istnieje poza tym w 
wielu dziedzinach. Np. konfesyjne związki kobiet wydają wspólnie cza
sopismo „Schritte ins Offene”; jedyne pismo kościelne poświęcone 
środkom masowego przekazu Szwajcarii: „ZOOM. Film-TV-Radio” 
wydawane jest wspólnie przez ewangelicką i katolicką komisję do 
spraw massmediów; zresztą większość wyspecjalizowanych służb koś
cielnych współpracuje w realizacji określonych zadań (studia socjalno- 
etyczne, kształcenie dorosłych itd.), także w zakresie duszpasterstwa 
(duszpasterstwo wojskowe, więzienne i szpitalne, dokształcanie dusz
pasterzy i inne służby) i kształcenia teologicznego. Na wszystkich fa
kultetach teologicznych organizuje się wykłady poświęcone poznaniu 
innych wyznań chrześcijańskich, historii i dzisiejszego stanu ruchu 
ekumenicznego oraz problemom i zadaniom teologii ekumenicznej. W 
tym celu najczęściej zaprasza się z gościnnymi wykładami przedstawi
cieli innych wyznań. Szczególne znaczenie ma fakt, że w Lucernie i Ge
newie wzajemne zapraszanie z wykładami przedstawicieli innych wyz
nań przybrało już instytucjonalny kształt. Do tego dochodzą programy 
wymiany i współdziałania, takie jak międzywydziałowe kolokwia dok
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toranckie na wszystkich wydziałach teologicznych Szwajcarii niemiec
kiej oraz przeprowadzane wspólnie przez wydziały w Lucernie i Zury
chu praktyki przemysłowe.

Natomiast współpraca ekumeniczna na płaszczyźnie parafialnej 
wygląda bardzo różnie. Są parafie, które prawie nie wiedzą czym jest 
działalność ekumeniczna, ale istnieją też parafie i grupy, w których 
wspólne przedsięwzięcia idą nawet dalej, aniżeli pozwalają na to kato
lickie przepisy kościelne. Nadmierne rozdmuchiwanie takich pojedyń- 
czych przypadków przez konfesjonalistów katolickich przyczynia się 
do zniekształcenia rzeczywistego obrazu ekumenii w Szwajcarii.

To, że w Szwajcarii istnieją również konfesjonaliści reformowani 
ukazała dyskusja na temat możliwości nowego podziału biskupstw. 
Strona reformowana zaniepokoiła się między innymi niebezpieczeń
stwem politycznego katolicyzmu, ujawniły się dawne obawy przed ek
spansją katolicyzmu. Abstrahując od faktu, że polityczny katolicyzm w 
Szwajcarii cechowała przeważnie postawa defensywna, przykład ten, 
jak tego dowiódł historyk Urs Altermtt, ujawnia zjawisko natury ogól
niejszej: Tutaj, podobnie jak we wszystkich krajach, w których wyty
czono kiedyś granice między wyznaniami, konflikty wyznaniowe ujaw
niają się przede wszystkim tam, gdzie jedno lub drugie toyznanie może 
wykazać się faktycznymi lub domniemanymi zdobyczami terytorialny
mi. Jeszcze dziś katolickie bądź reformowane instancje reagują drażli
wie, jeśli stwierdzą — słusznie czy niesłusznie — wtargnięcie na własny 
teren. Jeśli zadanie ruchu ekumenicznego polega na tym, aby chrześci
jan i Kościoły odciągnąć od kurczowego trzymania się stanu posiadania 
i doprowadzić między nimi do wspólnoty świadectwa i służby, to wów
czas ruch ten w Szwajcarii jeszcze przez długi czas nie będzie mógł po
przestać na dotychczasowych osiągnięciach. Tak rozumiany ekume
nizm jest w Szwajcarii nie tylko rzeczywistością, ale w jeszcze większej 
mierze niespełnionym obowiązkiem. Jak bowiem oświadczyli szwajcar
scy biskupi katoliccy jesienią 1984 r., nie ułega wątpliwości, iż w na
szych biskupstwach musi w tej dziedzinie jeszcze to i owo ulec popra
wie. A Szwajcarski Synod Ewangelicki, który jest ruchem odnowy po 
stronie reformowanej, oświadczył, że działalność ekumeniczna stanowi 
trwały element w jego całej pracy.

Rolf Wcibel-Spirig

(P rzekład za: „KNA — O ekum enische In fo rm atio n ”, Bonn 1985 n r 1-2).

Ttum. Jadwiga Orska
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Historia ekumenizmu w Hiszpanii jest krótka. Jej początek zbiega 
się z II Soborem Watykańskim. Do tego czasu przesłanki dla dialogu 
między wyznaniami były zdecydowanie złe. Niekatolików albo całko
wicie ignorowano, albo otwarcie atakowano. Protestanci ze swej strony 
też mieli podobne nastawienie. Wrogość wobec katolicyzmu była jedną 
z cech szczególnych protestantyzmu hiszpańskiego.

Zwołanie Soboru, przygotowania do niego i jego przebieg stwo
rzyły korzystny klimat, w którym stopniały wreszcie lody braku za
interesowania, oręż został odłożony na bok i obudziło się obopólne 
zainteresowanie lepszym wzajemnym poznaniem i braterskimi stosun
kami.

Jak we wszystkich ważnych wydarzeniach i procesach, tak i w tym 
brali udział ludzie, którzy zrozumieli znaki czasu i torowali drogę. Na 
pierwszym miejscu trzeba tu wymienić Ojca Santiago Morillo, który 
przez wiele lat jako jedyny zabiegał o jedność chrześcijan. Założył on 
organizację „Oriente Cristiano”. Co roku wzywał do obchodzenia Tygo
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Założył czasopismo „Unidad Cri- 
stiana”, propagował w seminariach i zakonach upowszechnienie 
obrządku bizantyjskiego i w ten sposób w całym kraju przygotowywał 
grunt dla ruchu ekumenicznego.

Pierwsze kontakty między katolikami a ewangelikami hiszpański
mi nastąpiły w 1954 r. w Barcelonie, z okazji wizyty pastora Kościoła 
szwedzkiego, dr Gunnara Rosendala, przyjaciela o. Paula Couturiera1. 
Mniej więcej w tym czasie doszło do podobnych kontaktów w Madrycie. 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan — od dłuższego czasu propago
wany przez o. Santiago Morillo — coraz bardziej upowszechniał się w 
seminariach i parafiach. W ruch ekumeniczny angażowali się też ludzie 
świeccy i kapłani.

W Salamance, gdzie na Uniwersytecie Papieskim utworzono kated
rę teologii wschodniej, niektórzy studenci zaczęli się gromadzić wokół 
Don Jose Säncheza Vaquero. Założył on centrum ekumeniczne im. Jana 
XXIII, należące do uniwersytetu, na którym regularnie odbywały się 
kursy wprowadzające w problemy ekumeniczne. W Segowii powstała w 
1962 r. instytucja pod nazwą „Misioneras de la Unidad”, założona 
przez młodych ludzi, których gnębił problem podziału i którzy chcieli 
poświęcić się ruchowi ekumenicznemu. Wówczas również przybyli do 
Hiszpanii pierwsi bracia z Taize. Dzięki Tygodniowi Modlitw, od tam
tej pory, kontakty między chrześcijanami coraz bardziej się rozszerzają 
i pogłębiają. Jednak zasiew ekumeniczny w Hiszpanii wzeszedł przede 
wszystkim dzięki Soborowi.

Pluralizm religijny w dzisiejszej Hiszpanii

Wierzących w Hiszpanii można dziś podzielić na dwie wielkie gru
py: chrześcijan i członków innych religii, przede wszystkim żydów i

1 O. Paul C outurier (1881-1953), k ap łan  katolicki, p ion ier ekum enizm u we Francji, 
zw łaszcza w dziedzinie organizow ania Tygodnia M odlitw  o Jedność C hrześcijan (przyp. 
red.),
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muzułmanów. Wśród chrześcijan-niekatolików należy wyróżnić dwie 
grupy:
1) Kościoły cudzoziemców, którzy przebywają w Hiszpanii czasowo, 
jak np. grecki i rumuński Kościół prawosławny, Kościół anglikański, 
niemiecki zbór luterański i anglojęzyczny zbór ewangelicki. Z tymi 
wszystkimi wspólnotami Kościół katolicki utrzymuje dobre, braterskie 
stosunki.
2) Kościoły chrześcijańskie i wspólnoty kościelne, których członkami są 
Hiszpanie. Tu też trzeba wyróżnić kolejne dwie grupy:

a) Kościoły z historycznymi tradycjami, jak np. Hiszpański Kościół 
Ewangelicki i Hiszpański Reformowany Kościół Episkopalny, mające 
godną uwagi przeszłość ekumeniczną. Oba te Kościoły należą do Świa
towej Rady Kościołów w Genewie, pierwszy ma uprawnienia członko
wskie, drugi — Kościoła stowarzyszonego.

b) Pozostałe wyznania chrześcijańskie. Wiele z nich jest bardzo 
konserwatywnych i zamkniętych na dialog ekumeniczny. Stosunki, ja
kie Kościół katolicki utrzymuje z tymi wspólnotami wyznaniowymi, nie 
są zbyt głębokie, a oficjalne kontakty prawie nie istnieją. Trzeba po
wiedzieć, że właściwie tylko Hiszpański Kościół Ewangelicki i Hiszpa
ński Reformowany Kościół Episkopalny utrzymywały prawdziwie do
bre kontakty ponadwyznaniowe z Kościołem katolickim.

W historii religii w Hiszpanii stosunki międzywyznaniowe nie od
grywają większej roli. Z pewnością były epoki, w których wyznawcy 
trzech wielkich religii monoteistycznych: chrześcijanie, muzułmanie i 
żydzi, żyli razem w pokoju. Wspólną pracą wnieśli wiele w naukę i poz
nanie filozoficzne. Niektórzy królowie hiszpańscy zwali się też „cesa
rzami trzech religii”, niewątpliwie jednak historię Hiszpanii jeszcze 
przed „królami katolickimi” cechowała nietolerancja. Wynikiem takie
go rozwoju sytuacji jest, po pierwsze, religijne motywowanie „rekon- 
kwisty”, następnie ujednolicenie wyznaniowe na skutek wypędzenia 
Żydów i Maurów, udział Hiszpanów w europejskich wojnach religij
nych, klimat kontrreformacji i istnienie inkwizycji. Wszystko to wyryło 
piętno na historii religii w Hiszpanii i wytworzyło twardość i nieustę
pliwość, które przetrwały niemal do naszych dni. „Święty Trybunał” 
bardzo szybko zdławił zaczątki protestantyzmu w Hiszpanii. I gdy w 
drugiej połowie XIX w., około roku 1868, pojawili się w Hiszpanii 
chrześcijanie niekatoliccy, spotkali się z klimatem dezaprobaty lub na
wet byli otwarcie zwalczani

Drugi Sobór Watykański ze swą Deklaracją „O wolności religijnej” 
(„Dignitatis Humanae”) oraz dostosowaniem ustawodawstwa hiszpań
skiego do nowych nurtów soborowych doprowadziły do radykalnej 
zmiany w stosunkach między wyznaniami. Nieprzejednanie przerodziło 
się we współpracę, a wyznania niekatolickie, dotychczas działające „w 
podziemiu”, zostały prawnie uznane w nowej ustawie z 28 czerwca 
1967 r., a przede wszystkim w nowej konstytucji z 27 grudnia 1978 r. 
Zakończeniem tego procesu jest ustawa o „libertad religiosa” („wolno
ści religijnej”) z 5 lipca 1980 r.

Kontakty między wyznaniami

Kontakty między wyznaniami w Hiszpanii przebiegają dwoma to
rami: w sferze instytucjonalnej i w sferze prywatnej.
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Oparciem dla instytucjonalnego ruchu ekumenicznego są: Sekreta
riat Komisji Episkopatu ds. Stosunków Międzywyznaniowych oraz die
cezjalne komisje ekumeniczne. Po II Soborze Watykańskim Konferen
cja Episkopatu Hiszpańskiego, zaraz na swoim drugim posiedzeniu ple
narnym (Madryt, lipiec 1966), powierzyła komisji episkopatu utworze
nie Sekretariatu Krajowego w tym zamiarze, aby na terenie kraju po
głębiać stosunki ze środowiskami niekatolickimi, z członkami wyznań 
niechrześcijańskich i z ludźmi niewierzącymi, kierować tymi stosunka
mi i koordynować je. Komisja miała dotychczas trzech kierowników: 
msgr Pedra Cantero (1966-1969), msgr Miguela Rocę (1981-1984) i od 
1984 r. msgr J. A. Infantesa Florido. Siedzibą Sekretariatu jest Madryt.

Rozmaite płaszczyzny instytucjonalnego ruchu 
ekumenicznego

Duchowość. Jednym z głównych zadań ruchu ekumenicznego jest 
popieranie tygodni modlitw o jedność chrześcijan odbywającego się w 
styczniu i w okresie Zielonych Świąt. Sekretariat Krajowy wraz z inny
mi wyznaniami chrześcijańskimi wziął na siebie planowanie tych tygo
dni. Odbywają się one bez różnicy zarówno w Kościołach katolickich, 
jak i niekatolickich, z wykorzystaniem materiałów przygotowanych 
przez mieszaną komisję Światowej Rady Kościołów i rzymskiego Se
kretariatu ds. Jedności Chrześcijan. W wielu hiszpańskich miastach 
„tydzień jedności” jest okazją do dialogu między wyznaniami i do 
wspólnej modlitwy.

Nauczanie i duszpasterstwo. Już od 15 lat Sekretariat organizuje 
Krajową Konferencję na temat teologii i duszpasterstwa ekumeniczne
go. Uczestniczą w niej diecezjalni wydawcy czasopism ekumenicznych 
oraz osoby odpowiedzialne za duszpasterstwo ekumeniczne. Obrady 
konferencji przebiegają w atmosferze obopólnego zrozumienia, przeja
wiającego się zarówno wzajemnym stosunkiem uczestników, jak i do
borem tematów i formą wypowiedzi.

W sferze nauczania duże znaczenie mają porozumienia, zawarte 
między Kościołem katolickim a międzynarodowymi związkami wyzna
niowymi. W czerwcu 1977 r. Sekretariat Krajowy i Centrum Ekumeni
czne przy Uniwersytecie Papieskim w Salamance zorganizowały Kon
gres anglikańsko-katolicki, na którym przyznano doktorat honoris cau
sa dr Michaelowi Ramsey’owi.2 Ponadto należy wspomnić o sympozjum 
w Madrycie w 1975 r. Zostało ono zorganizowane przez Instytut „Mae
stro Avila” w Salamance, Sekretariat Krajowy oraz parafię anglikańs
ką w Madrycie w celu zastanowienia się nad możliwościami porozu
mienia w sprawie definicji urzędu duchownego. Sekretariat zapraszał 
kilkakrotnie teologów z różnych uczelni hiszpańskich, aby razem z pro
fesorami z zagranicy studiować obszerne tematy ekumeniczne, jak np. 
dokument „Obecność Chrystusa w Kościele i na świecie” albo Konfesję 
Augsburską2. To ostatnie zagadnienie było tematem Kongresu katolic- 
ko-luterańskiego w Salamance w 1980 r., odbywającego się z okazji 450 
rocznicy ogłoszenia tego dokumentu. We wrześniu 1983 r. odbył się

- M ichael Ram sey (ur. 1904) był w la tach  1961-1974 arcybiskupem  C anterbury  i ho
norow ym  prym asem  W spólnoty Kościołów A nglikańskich (uw. red.).

Podstaw ow a księga w yznaniow a lu teran izm u (uw. red.)
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w Salamance, z licznym udziałem uczonych obu wyznań, trzeci Kon
gres katolicko-luterański. Oprócz tego, z okazji Roku Lutra odbyły się 
liczne imprezy międzynarodowe.

Ruch ekumeniczny na płaszczyźnie nieoficjalnej. Oprócz oficjal
nych kontaktów między wyznaniami, istnieją w Hiszpanii liczne kon
takty o mniej oficjalnym charakterze. Na gruncie lokalnych potrzeb 
duszpasterskich, w Hiszpanii powstały tu i ówdzie niejako spontanicz
nie ośrodki ekumeniczne.

Ośrodki międzywyznaniowe. Pod względem struktury i organizacji 
są to ośrodki ponadwyznaniowe. Wzorzec dla nich stanowi ośrodek w 
Barcelonie. Przez wiele lat wydawał on biuletyn informacyjny na temat 
swojej działalności. Ponadwyznaniowy jest również ośrodek w Walen
cji. Istnieje on już dwanaście lat, a utrzymują go katolicy, baptyści i 
ewangelicy. Stara się on przede wszystkim o wydawanie czasopisma 
dla młodzieży i o organizację „tygodnia jedności”.

Ośrodki wyznaniowe. Pozostałe ośrodki są katolickie i również 
otwarte na współpracę z innymi wyznaniami. Uprawiają działalność 
najróżniejszego rodzaju.
— Ośrodek studiów orientalistycznych i ekumenicznych im. Jana XXIII 
(Salamanka). Został stworzony przez Jose Säncheza Vaquero, a obecnie 
kieruje nim Adolf Gonzśles Montes. Obaj są profesorami uniwersytetu 
w Salamance. Ośrodek ten zajmuje się przede wszystkim problemami 
wiary, które omawia się na licznych kongresach i seminariach oraz w 
czasopiśmie „Diälogo Ecumćnico”.
— Stowarzyszenie im. Jana XXIII, kierowane przez Josć S. Vaquero, 
działa przede wszystkim w dziedzinie pastoralnej, organizuje kongresy 
międzynarodowe, ekumeniczne obozy wypoczynkowe i wydaje pismo 
„Renovición ecumćnica”.
— „Centro Ecumćnico de las Misioneras de la Unidad” („Ośrodek Eku
meniczny Misjonarzy Jedności”) w Madrycie wyrósł z działalności gru
py młodych ludzi, którzy całkowicie poświęcili się sprawie jedności. 
Ośrodek ten troszczy się o wszystkie dziedziny ekumenizmu. W ciągu 
całego roku prowadzi dokształcanie na kursach. Oprócz tego ośrodek 
organizuje kursy zaoczne dla uczestników z kraju i zagranicy, między
wyznaniowe spotkania zakonnic, pielgrzymki ekumeniczne, opiekę du
szpasterską nad małżeństwami mieszanymi i zwykłe nabożeństwa mię
dzywyznaniowe. Ponadto wydaje czasopismo („Pastorał Ecumćnica”) 
oraz miesięczny biuletyn informacyjny.
— Ośrodek „A la Unidad por Maria” („Przez Marię do Jedności”). Oś
rodkiem tym, mieszczącym się w Toledo i charakteryzującym się inicja
tywami duchowymi, kieruje O. Manuel Bueno.
— Ośrodek „Lux Mundi” („Światłość Świata”) w. Fuengiroli (Malaga), 
jest kierowany przez o. Ramóna E. Deliusa S.J. Głównym polem działa
nia ośrodka jest duszpasterstwo ekumeniczne dla turystów na Costa del 
Sol.
— W Maspalomas na Gran Canaria istnieje świątynia ekumeniczna, w 
której odprawia się nabożeństwa tych wszystkich Kościołów, które są 
reprezentowane na tym terenie. Oprócz tego podobny kościół, otwarty 
latem dla turystów z Costa Brava, mieści się w Playa de Aro (Gerona).
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Międzywyznaniowy Komitet Chrześcijański. Od 1968 r. działa w 
Hiszpanii międzywyznaniowy komitet, do którego należą następujące 
wyznania: katolicy, prawosławni, anglikanie, niemieccy luteranie, an
gielscy ewangelicy, reformowani episkopaliści, ewangelicy hiszpańscy, 
baptyści, zielonoświątkowcy i adwentyści.

Komitet od początku przykładał szczególną wagę do podejmowa
nia tematów będących przedmiotem sporu między różnymi Kościołami, 
i w minionych latach omówił wiele najróżniejszych tematów w atmo
sferze bratniego zrozumienia. Dalej, Komitet zorganizował tydzień jed
ności w Madrycie, z wielką uwagą śledził i śledzi ważne wydarzenia 
ekumeniczne, a także przełożył Nowy Testament na hiszpański, z za
miarem wydania kiedyś po hiszpańsku całej Biblii.

Rzut oka w przyszłość

Ekumenizm w Hiszpanii jest zjawiskiem specyficznym, uwarunko
wanym tym, że część partnerów dialogu jest bardzo mała liczebnie. Od
nosi się to zarówno do proporcji między katolikami a niekatolikami, jak 
i do proporcji między chrześcijanami a niechrześcijanami.

Katolicyzm hiszpański przez wiele stuleci istniał sam i dlatego nie 
przywykł do dialogu. Inni partnerzy dialogu pojawili się w historii Hi
szpanii bardzo późno, cierpieli z powodu statusu grupy marginesowej i 
ulegali pokusie życia w getcie.

Dzięki wytężonej pracy w ostatnich latach przezwyciężono te tru
dności. Z jednej strony zostały usunięte przeszkody polityczne, które 
utrudniały dialog, z drugiej istnieje wzajemne zaufanie i poczucie bra
tniej współprzynależności.

o. Don Julian Garcia Hernando

(P rzekład za: „KNA — O ekum enische In fo rm ation” n r  44 z 10.X.1984)

Tłum. J. K ru czyń sk a

M A L T A

Chrześcijanie maltańscy stają się coraz bardziej świadomi swego 
wspólnego dziedzictwa. Proces ten rozpoczął się, kiedy stwierdzono, że 
Malta staje się kosmopolitycznym centrum, a szczególnie od chwili, 
kiedy na wyspę przybyły większe grupy muzułmanów. Tę świadomość 
wspólnego dziedzictwa wykorzystuje ruch ekumeniczny na Malcie.
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Chrześcijanie różnych wyznań pragną dobrych stosunków wzajemnych 
i w imię tego pomijają często różnice jakie między nimi istnieją.

Ludność Malty w 95% należy do Kościoła katolickiego. Ta więk
szość była szczególnie widoczna po zlikwidowaniu brytyjskiej bazy 
wojskowej w 1979 r. Obok Kościoła katolickiego reprezentowane są 
na Malcie jeszcze cztery Kościoły i wspólnoty kościelne, do których 
należą jedynie obcokrajowcy. Do Kościoła grecko-prawosławnego 
należy 80 wiernych, którzy od 1980 r. posiadają własnego duszpaste
rza. Kościół anglikański posiada 800 wiernych; zorganizowani są oni 
w dwóch parafiach, każda z własnym pastorem. Członkami parafii są 
osoby starsze, żyjące w stanie spoczynku i od wielu lat zamieszkujące 
wyspę. Około 100 wierzących to szkoccy prezbiterianie. Ich pastor 
musi troszczyć się również o duchowe sprawy nielicznych' na Malcie 
metodystów. Prezbiterianie i metodyści wykorzystują na swoje nabo
żeństwa wspólnie jeden kościół. Luteranie i ewangelicy reformowani 
nie dysponują własnymi parafiami. Z uwagi na to, że są to chrześcija
nie władający głównie językiem niemieckim, zapraszani są do uczest
nictwa w nabożeństwach organizowanych przez niemieckojęzyczną 
parafię katolicką.

Od 1979 r. istnieje na Malcie meczet, w którym odprawia modły 
dość duża liczba muzułmanów. Oprócz tego na wyspie żyje kilku Hin
dusów; swoje modlitwy odprawiają w prywatnych pomieszczeniach. 
Istnieje jeszcze mała wspólnota żydowska posiadająca własnego rabina 
i synagogę. Ożywioną działalność prowadzi kilka sekt, które są bardzo 
szkodliwe dla ruchu ekumenicznego. Chodzi tu głównie o świadków Je
howy, moonistów (członkami obu są rodowici Maltańczycy), zielono
świątkowców i Kościół Chrystusa. Wszystkie sekty mają własne domy 
Boże i przywódców.

W październiku 1977 r. arcybiskup Malty, Joseph Mercieca, powo
łał do życia Komisję diecezjalną do spraw ekumenizmu (DEC). Zada
niem jej jest służyć arcybiskupowi pomocą w stworzeniu klimatu, który 
na wszystkich płaszczyznach umożliwiłby prowadzenie wspólnych stu
diów i modlitw oraz podejmowanie innych inicjatyw ekumenicznych. 
Już wkrótce po powołaniu DCE okazało się, jak bardzo potrzebne były 
pogłębione kontakty z przedstawicielami wspólnot niekatolickich, 
szczególnie przy organizowaniu wspólnych nabożeństw oraz dyskusji 
nad aktualnymi problemami i „ogólnym kierunkiem” działalności eku
menicznej. W tym celu utworzona została tak zwana Grupa Ekumeni
czna, do której należą katolicy, prawosławni, anglikanie, prezbiterianie 
i metodyści. Na przewodniczącego tej grupy wybrany został o. Hugo 
Cremona OP.

Wkrótce po utworzeniu DCE stwierdzono, że interes ruchu ekume
nicznego wymaga, aby największą uwagę poświęcić rozwojowi „świa
domości ekumenicznej” u katolików. W tym celu zorganizowano spec
jalną konferencję duchowieństwa, na której zaapelowano do nich o roz
wijanie tej świadomości wśród swoich wiernych. Większość duchow
nych odniosła się pozytywnie do tych życzeń. Szczególną uwagę zwró
cono na studia ekumeniczne studentów teologii. Wszyscy profesorowie 
zaczęli uwzględniać w swoich wykładach wytyczne zawarte w watykań
skim „Dyrektorium Ekumenicznym”. Obecnie zbiera się na Malcie 
owoce tych poczynań. Przede wszystkim młodsi wiekiem duchowni po
trafią wzbudzić wśród wiernych więcej zainteresowania ruchem eku
menicznym.
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Także stosunki z duchownymi innych Kościołów i wspólnot kościel
nych rozwijają się zadowalająco; to samo da się powiedzieć o stosun
kach wzajemnych między parafiami różnych wyznań. Od 1978 r. mają 
miejsce liczne spotkania przywódców różnych wspólnot. Spotkania te 
okazały się nader owocne, tak że możliwe było rozwiązanie niektórych 
trudności. Największy problem dotyczył wychowania religijnego w 
szkołach i duszpasterstwa w szpitalach. Z uwagi na odmienne sposoby 
myślenia, trudno było nieraz przeprowadzić projekty wspólnie z przed
stawicielami wszystkich pięciu wyznań chrześcijańskich. Okazało się, 
że bardziej praktyczne jest zachęcanie tylko dwóch Kościołów lub 
wspólnot do realizacji jednego wspólnego projektu.

Gdy potem okazało się, że wspólne nabożeństwa odbywają się za 
często i mają nieco stereotypowy przebieg, postanowiono zredukować 
je do minimum. Przeważało przekonanie, że takie nabożeństwa niewie
le mogły pomóc wiernym w stworzeniu sobie prawidłowego obrazu in
nych Kościołów i wspólnot kościelnych. Uzgodniono, że lepiej będzie, 
gdy przedstawiciele jednej tradycji kościelnej zapraszać będą reprezen
tantów innych tradycji na uroczystości o szczególnym wydźwięku; 
przykładowo wymieniono tutaj udział w chrzcie według rytuału Koś
cioła anglikańskiego. Tego rodzaju uroczystości są dobrą sposobnością 
do podjęcia rozmowy, podczas której można bliżej zapoznać się z bo
gactwem liturgii innych Kościołów i wspólnot kościelnych.

W 1979 r., w święto nawrócenia św. Pawła, zdołano zorganizować, 
po raz pierwszy na płaszczyźnie krajowej, wspólne nabożeństwo. Człon
kowie wszystkich pięciu wyznań zgromadzili się w katedrze anglikańs
kiej pod wezwaniem św. Pawła na uroczyste nieszpory i na zakończenie 
przeszli przez ulice stolicy do kościoła parafialnego, upamiętniającego 
rozbicie okrętu św. Pawła, aby tam modlić się wspólnie. Podczas tego 
milczącego pochodu wszyscy uczestnicy uświadomili sobie, że tworzą 
wspólnotę, lecz z drugiej strony zostali też skonfrontowani z faktem po
dzielonego chrześcijaństwa. Podobne uroczystości miały miejsce w 
1980 r. z okazji Światowego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 
z inicjatywy anglikańskiej parafii pod wezwaniem św. Trójcy i katolic
kiego zgromadzenia sióstr („Blue Sisters”), oraz w 1984 r. z inicjatywy 
prezbiterian z parafii św. Andrzeja i katolickiej parafii pod wezwaniem 
św. Augustyna w Valletta. W latach 1981, 1982, 1983 za miejsce wspól
nych nabożeństw służył za każdym razem kościół jednej określonej tra
dycji kościelnej.

Obok przedstawionej wyżej działalności na płaszczyźnie krajowej 
warto wspomnieć, że w Dar L’Emigrant na podstawie uzgodnionego 
projektu, powstaje ośrodek inicjatyw ekumenicznych i chrześcijańskie 
centrum informacyjne. Ważne jest również i to, że na Malcie w najroz
maitszych środowiskach daje się zauważyć coraz większa otwartość na 
sprawy ekumenizmu. Przykładem tego są charyzmatycy i Krajowa 
Rada Kobiet.

Obraz powyższy można uzupełnić wspominając o wywiadach z 
przywódcami kościelnymi, kościelnych programach radiowych i tele
wizyjnych oraz o różnego rodzaju dokumentacjach i artykułach w gaze
tach. Mocny oddźwięk znajduje u różnych grup społecznych — np. u 
uczniów, młodzieży i chorych — światowy Tydzień Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan.

Mimo wszystkich pozytywnych objawów różnice istnieją, bolesnym 
obowiązkiem jest je wyjaśniać. Obowiązek ten musi być spełniony, bo
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wiem przedstawienie prawdziwej sytuacji — tak należy wierzyć — do
prowadzi do jedności, której pragnął Chrystus dla swego Kościoła.

Maurice Eminyam SJ

(P rzekład za: „K N A -O ekum enische In fo rm a tio n ”, Bonn 1984 n r 54/55).

Tłum. Jadw iga  O rska

T U R C J A

Jeżeli ktoś jako Europejczyk zajmuje się ekumenią w Turcji, to 
sprawa ta kojarzy mu się od razu z pojęciem Konstantynopola i wiążą
cym się z nim Patriarchatem Ekumenicznym. Bo jakże inaczej można 
tłumaczyć fakt, że większość dostojników kościelnych, przyjeżdżają
cych z Europy, stara się zawsze złożyć wizytę w Patriarchacie Ekume
nicznym w Fanarze. I tu zaczyna się wielka pomyłka, albowiem kto my
śli o ekumenii w Turcji musi mieć na względzie wszystkich chrześcijan, 
którzy dzisiaj w tym kraju mieszkają i czują się członkami swego Koś
cioła. Jaki jest więc skład chrześcijaństwa w Turcji? Od 3000 do 4000 
prawosławnych, 50 000 jakobitów (chrześcijanie syryjscy), 7000 Chalde
jczyków (chrześcijanie syryjsko-katoliccy), około 14 000 ormian i około 
3000 ormian obrządku unickiego.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba wszystkich chrześcijan rytu 
wschodniego zmniejszyła się o połowę. Powodów tego, obok przyczyn 
natury politycznej i ekonomicznej, należy szukać również w tym, że pa
ństwo nie zezwala Kościołom chrześcijańskim, mniej więcej od dziesię
ciu lat, na prowadzenie własnych szkół. Chrześcijańskie mniejszości 
narodowe zmuszone są więc posyłać swoje dzieci do szkół tureckich, 
bądź wysyłać na naukę za granicę. Nie można przeoczać tych faktów, 
kiedy się mówi o ekumenii w Turcji. Właśnie to zagrożenie egzystencja
lne Kościoła chrześcijańskiego powoduje, że dążenia ekumeniczne pa
dają na dobrą glebę.

I tak, dobra współpraca, sięgająca aż do eucharystycznej wspólno
ty, rozwija się między Chaldejczykami a Ormianami obrządku unickie
go. Francuscy ojcowie asumpcjoniści w Ankarze sprawują opiekę du
chową nad chrześcijanami ormiańskimi w Ankarze i jej okolicach, po
nieważ brakuje tam ormińskich i syryjskich księży. Największe trudno
ści występują jeszcze we współpracy ekumenicznej z prawosławiem. 
Dopóki kierownictwo Kościoła prawosławnego nie uzna ważności 
chrztu udzielanego przez innych chrześcijan, dopóty stosunki tego Koś
cioła z pozostałymi Kościołami chrześcijańskimi nie przekroczą progu 
przyjaznego co prawda, lecz oficjalnego współistnienia. Gdzie tkwi 
wła^iwie prawie nie do pokonania przyczyna trudności we współpracy
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ekumenicznej z prawosławiem? Trzeba jej szukać w dalszym ciągu w 
pojmowaniu roli wschodniego Kościoła państwowego, bądź też w sta
wianiu znaku równości między Kościołem i narodem. Od stuleci 
Wschód jest podzielony na niezliczoną ilość Kościołów. Chodzi tu prze
ważnie o Kościoły narodowe, jak to ma miejsce w przypadku prawosła
wnych i ormian w Turcji. W ostatnim czasie, w tej właśnie części świa
ta, w sposób szczególnie wyraźny można zauważyć budzenie się świa
domości narodowej małych państw. Ostatni, bardzo nacjonalistyczny 
kierunek rozwoju sytuacji politycznej w Turcji i ponowne wzmocnienie 
się islamu niosą ze sobą olbrzymie napięcia. Jak przedtem tak i teraz 
władze tureckie widzą w prawosławiu niepożądany wpływ polityczny z 
Grecji. Sprawy te rzutują negatywnie na ruch ekumeniczny dnia dzi
siejszego, a zwierzchnicy Kościołów ormiańskiego i prawosławnego są 
zainteresowani udziałem w tym ruchu na tyle, na ile może on przynieść 
polityczne korzyści ich Kościołom.

Z tego punktu widzenia wizyta papieska na przełomie listopada i 
grudnia 1979 miała ograniczone działanie, ponieważ odbywała się ona 
zarówno pod względem politycznym jak i kościelnym w niekorzystnym 
momencie. W kraju panowały poważne niepokoje i baza kościelna pra
wosławia w ostatnich dziesięciu latach uległa poważnemu skurczeniu. 
Patriarchat Ekumeniczny od wielu już lat nie ogłasza dokładnych da
nych liczbowych dotyczących chrześcijan w Turcji.

Stosunki między Kościołem łacińskim a Kościołem ormiańskim są 
dobre. Dysonans wywołuje tylko niekiedy pewna grupa ormiańskich 
terrorystów za granicą, która walczy niewłaściwymi metodami o więk
szą swobodę religijną dla ormiańskich chrześcijan w kraju. I w tym 
przypadku do ekumenii podchodzi się z punktu widzenia jej przydatno
ści dla własnego Kościoła.

Najlepsze stosunki ekumeniczne utrzymują chrześcijanie łacińscy z 
jakobitami i Chaldejczykami. W tym przypadku można mówić o bez 
mała doskonałej wspólnocie chrześcijan. Szkoda tylko, że właśnie ta 
wspólnota, mimo że bardzo liczna, stanowi ekonomicznie najsłabszą 
grupę wśród wszystkich chrześcijan wschodnich. Są to, jak się mówi, 
„chrześcijanie z gór”, ludzie, którzy od stuleci żyją w górach i dolinach 
wschodniej i południowo-wschodniej Turcji i z braku możliwości roz
woju gospodarczego wędrują do miast, gdzie mają zresztą znikome 
szanse na przeżycie. W końcu więc duża część młodzieży opuszcza kraj i 
emigruje do Europy i USA.

Jak dotychczas o dobre kontakty z chrześcijanami rytu wschodnie
go, w duchu prawdziwie ekumenicznym, starają się przede wszystkim 
francuscy ojcowie asumpcjoniści w Stambule i Ankarze, jak również 
lazaryści. Zastępują oni duszpasterzy w nieobsadzonych parafiach sy
ryjskich i ormiańskich chrześcijan. Zadziwiające jest także to, że w od
bywających się corocznie imprezach ekumenicznych podczas Świato
wego Tygodnia Modlitwy lub też w okresie przed Zielonymi Świątkami 
Kościoły miejscowe partycypują za pośrednictwem swoich przedstawi
cieli o liczących się nazwiskach. Występująca wśród chrześcijan, roz
maitych wyznań i kierunków, sekularyzacja rozszerza się również i tu
taj. Nie jest rzadkością, że na nabożeństwach we wschodnich Kościo
łach chrześcijańskich spotyka się tylko starsze osoby. A na nabożeń
stwach ekumenicznych zdarza się często, że oficjalni przedstawiciele 
rozmaitych Kościołów są sami, bez tak zwanej rzeszy wiernych.

Prawdziwą ekumenię to znaczy autentyczną współpracę chrzęści-
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jan rozmaitych wyznań, można znaleźć właściwie tylko w duszpaster
stwie zagranicznym wśród chrześcijan mówiących po niemiecku. Tu 
właśnie duszpasterze katoliccy i ewangeliccy po bratersku dzielą mię
dzy siebie zadania i dają temu wyraz nie tylko w nabożeństwach eku
menicznych, lecz również w codziennej pracy duszpasterskiej. Wspólny 
list parafialny, wzajemna pomoc przy nauczaniu religii, wspólna dzia
łalność społeczna są oczywiście częścią składową duszpasterstwa eku
menicznego za granicą.

Spoglądając na wschodnie Kościoły chrześcijańskie nie należy 
przeoczyć faktu, że Kościoły te od stuleci wiodą swój własny żywot. Nie 
bez znaczenia są tu bariery językowe i kulturowe, które utrudniają 
kształtowanie się współpracy.

Z punktu widzenia hierarchii, podporządkowanie się zwierzchnikowi 
Kościoła, który nie jest członkiem własnego narodu, jest dla chrześcijan 
z Kościołów wschodnich trudne do zaakceptowania. Idea Kościoła po
wszechnego z jednym tylko zwierzchnikiem jest dla nich bardzo odle
gła. Kultura i historia tych narodów są tak odmienne od kultury i histo
rii chrześcijan łacińskich, że powinniśmy dążyć raczej do tego, aby być 
z nimi w dobrych stosunkach niż zabiegać o źle zrozumiane zjednocze
nie.

Należy może dodać tu jeszcze, że poczynania ekumeniczne w głów
nej mierze inicjowane są przez Kościół katolicki, że ze strony wschod
nich Kościołów chrześcijańskich wychodzi niewiele inicjatyw. Mimo 
istniejących przeszkód i trudności wszyscy chwalą wspólne modlitwy i 
uważają, że powinny być one w dalszym ciągu kontynuowane.

Dobrze, że nie ma już więcej miejsca na wrogą wobec siebie nawza
jem działalność, że osiągnięto stan współistnienia. Bycie razem to zada
nie przyszłości.

Ks. Hans Hammer

(P rzekład za: „K N A -O ekum enische In fo rm atio n ”, n r  45 z 17 X 1984)

Tłum. Irena P łosza jska

KOŚCIÓŁ KATOLICKi Z PUNKTU WIDZENIA 
ZAKONNIKÓW Z ATHOS

Jak widzą zakonnicy z góry Athos Kościół katolicki? Odpowiadając 
na to pytanie trzeba się przede wszystkim odwołać do indywidualnych 
doświadczeń. Pewien obraz można sobie wyrobić na podstawie spotkań 
z różnymi osobami odwiedzającymi Athos i rozmów z nimi.

Goście nieprawosławni, przyjmowani jak zwykle z wielką gościn
nością, nawiązują najczęściej bliższy kontakt jedynie z Archodaresem,
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mnichem, który opiekuje się zwiedzającymi. Do rozmów z innymi mni
chami dochodzi rzadko, przy czym niemałą przeszkodą w nawiązaniu 
kontaktu jest bariera językowa. Ogólnie rzecz biorąc, inne Kościoły 
chrześcijańskie uważane są przez nich za takie, które w porównaniu z 
prawosławiem nie zachowały prawdziwej wiary starego „nie podzielo
nego” Kościoła z pierwszego tysiąclecia. W szczegółowej analizie wy
gląda to jednak inaczej. Różne jest nastawienie w poszczególnych kla
sztorach, różne też wśród samych mnichów. Zdarzają się poglądy wro
gie, a nawet fanatyczne; spotyka się też zaskakującą szczerość i wyrazy 
szacunku kierowane również pod adresem katolików, nazywanych czę
sto współbraćmi. Większość mnichów to ludzie prości, choć uduchowie
ni. Nie mają żadnego specjalnego wykształcenia teologicznego, nie inte
resują ich problemy współczesnego świata. Ekumenizm jest dla wielu 
mnichów niezrozumiały. Nie są przekonani o konieczności jego istnie
nia. Zdarzają się nawet klasztory i mnisi, którzy ostro przeciwstawiają 
się ekumenicznym wysiłkom patriarchatu Konstantynopola, którego 
jurysdykcji Athos podlega; czasami można też ujrzeć wywieszoną przez 
mnichów czarną flagę, widoczny znak ich dezaprobaty wobec tej dzia
łalności. Może się również zdarzyć, że jakiś przebywający na Athos 
pielgrzym z Zachodu zostanie wyproszony z nabożeństwa głównego ko
ścioła klasztoru, tylko dlatego, że jest nieprawosławny. Wydaje się jed
nak, że wraz z przyjściem w ostatnich latach młodszych mnichów, któ
rych część ma już wykształcenie akademickie, zaczynają się pojawiać 
pozytywne zmiany. Jako przykłady tych zmian wymienia się klasztory 
Simons Petras i Stavronikita.

Stosunek mnichów do Kościoła Rzymskokatolickiego zawrzeć moż
na w dwóch punktach. Pierwszym jest problem prawowierności. Mnich 
prawosławny ma wpojone przeświadczenie, że tylko Kościół prawosła
wny może rościć sobie prawo bycia Kościołem, który Chrystus, Syn 
Boży, założył na ziemi, że tylko Kościół prawosławny żyje w pełni pra
wdziwą wiarą, podczas gdy inne Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie 
tej pełnej wiary nie zachowały, co w konsekwencji wyklucza spotkanie 
z całym Chrystusem, a tym samym możliwość zbawienia. Pierwszym i 
chyba najistotniejszym punktem w dyskusji na temat prawowierności 
jest, jak zawsze „Filioque”, to jest dokonane w średniowieczu uzupeł
nienie wyznania wiary dotyczące pochodzenia Ducha Świętego. Do 
wieku IX Kościół na Zachodzie i na Wschodzie był zjednoczony, dopie
ro później Kościół zachodni wprowadził innowacje, nowe dogmaty i 
fałszował prawdziwą wiarę, pierwszą błędną wiarą, pierwszą herezją 
i odstępstwem od dogmatów ojców oraz od ekumenicznej wspólnoty 
było włączenie Filioque do wyznania wiary (P.A. Botsis). Jest rzeczą za
skakującą, jak głęboko te różnice określają sposób myślenia mnichów 
na Athos, także tych niewykształconych. Innymi punktami podziału, 
które wypomina się Kościołowi katolickiemu, są nauka o czyśćcu i od
pustach, nauka o przeistoczeniu, używanie w Eucharystii niezakwaszo- 
nego chleba, następnie problem udzielania chrztu i bierzmowania oraz 
dogmaty z 1854 r. i 1870 r. Dogmat z roku 1870 traktowany jest przez 
mnichów z Athos jako poważne odstępstwo od dawnej jedności wiary i 
uprzednio istniejącej tradycji kościelnej.

Drugim punktem, określającym stosunek mnichów z Athos do Koś
cioła katolickiego, jest bolesna historia klasztorów na Athos, historia 
najcięższych cierpień, doznawanych ze strony chrześcijan z Zachodu. 
Świadectwa tego znaleźć można w niektórych kościołach na Athos, na
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przykład w klasztorach Xenofontos i Zografou. Są to malowidła ścien
ne, pokazujące jak papież w otoczeniu żołnierzy zaciężnych podkłada 
ogień pod wieżę klasztorną, wierni prawosławiu mnisi zaś uciekają, 
żeby ponieść śmierć męczeńską. Chodzi tu o wydarzenia z lat 1204— 
1307, kiedy to krzyżowcy zdobyli w czwartej wyprawie krzyżowej Kon
stantynopol. Zdobywcy starali się latynizować prawosławnych i próbo
wali utworzyć unię. Do złych wspomnień należy też „panowanie Fran
ków” i ponowne spustoszenie Góry Świętej przez oddziały katolickich 
Katalończyków. Wszystko to wraz z krótkim słowem „papież” przewi
jało się przez dzieje jako synonim przejmującej trwogi i oddziaływa na 
wyobraźnię po dzień dzisiejszy.

Wpływ historii jest nieprzerwany, mnisi z Athos żyją historią i uczą 
się z niej. Istnieją jednak oznaki zmniejszania się urazów żywionych 
wobec Rzymu. Są to niedocenione, niestety, gesty Rzymu polegające na 
zwrocie ważnych relikwii, które w okresie podboju przez Turków Grecji 
dostały się do Włoch. Do relikwii tych należą: głowa apostoła Andrzeja 
(zwrócona do Patras), głowa Tytusa (do Heraklion) i świętego Deme- 
triusza (do Salonik). Strach, szczególnie u mnichów z Athos, przed 
skłanianiem do przyjęcia innej wiary istnieje nadal. Jest on spuścizną 
przeszłości. To, że na Athos aż do XV wieku istniał klasztor katolicki, 
łaciński, jest faktem prawie nikomu nieznanym.

Anastasios Michalas

(P rzekład za: „K atolische N achrich ten-A gentur-O ekum enische In fo rm atio n ” , Bonn 1984 
n r 13).

Tłum. Zbigniew Kowalski



S Y L W E T K I

WOLDEMAR GASTPARY 
(1908-1984)

Dnia 22 grudnia 1984 r. zmarł w Warszawie po długiej i ciężkiej chorobie ks. prof, dr 
Woldemar Gastpary, jeden z najwybitniejszych duchownych Kościoła Ewangelicko-Aug
sburskiego, wieloletni rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, pracowity badacz 
dziejów protestantyzmu w Polsce.

Ks. G astpary  urodził się 12 lipca 1908 r. w H enrykow ie, w daw nym  pow iecie sieradz
kim. S tud iow ał na W ydziale Teologii Ew angelickiej U niw ersytetu  W arszaw skiego w la 
tach  1927-1932. Po ordynacji na  duchow nego, rozpoczął pracę jako  w ikariusz  w Tom a
szowie M azowieckim. Jego działalność duszpasterską  p rzerw ała  w ojna. A resztow any 
przez okupantów  18 stycznia 1940 r., p rzebyw ał w w ięzieniach: w P io trkow ie T rybunals
kim, Radom iu, Tom aszowie M azowieckim , Łodzi, Toruniu  i Berlinie. Podczas kolejnych 
p rzesłuchań  staw iano  m u stale  jeden i ten  sam  zarzut: zdecydow ane polskie oblicze pracy 
kościelnej. Po dw um iesięcznym  pobycie w obozie koncentracyjnym  w Sachsenhausen, w 
połow ie g rudn ia  1940 r. ks. G astpary  przew ieziony zostaje do D achau, gdzie 29 kw ietn ia  
1945 r. doczekał szczęśliw ie uw olnienia przez aliantów . W ielu w spółtow arzyszy losu obo
zowego złożyło po w ojnie jednoznaczne św iadectw o o jego w spaniałej postaw ie w tych 
trudnych  la tach .

Bezpośrednio po pow rocie do k ra ju , mimo nadszarpniętego  zdrow ia, ks. W. G astpary  
przystępuje  do odbudow y życia kościelnego w swej przedw ojennej parafii. W połow ie lat 
p ięćdziesiątych przejm uje obow iązki proboszcza para fii św. Trójcy w Łodzi i jednocześ
nie seniora diecezji w arszaw skiej. Jako  senior podejm uje skuteczne s ta ran ia  o odzyskanie 
m ienia parafialnego, odbudow ę kościołów  i reorganizację ośrodków  parafia lnych . Jedno 
cześnie jest niezw ykle czynny na  gruncie ogólnokościelnym : dw ukro tn ie  w ybierany był 
na stanow isko prezesa Synodu, a także na członka K onsystorza i N aczelnej Rady Koście
lnej. R eprezentow ał też Kościół na  konferencjach  m iędzynarodow ych, m.in. uczestniczył 
w IV Zgrom adzeniu Ogólnym Św iatow ej Federacji L uterańskiej w H elsinkach (1963).

Mimo tak  różnorodnej działalności kościelnej, ks. W. G astpary  znajdow ał zawsze 
czas na pracę naukow ą. K ilka m iesięcy przed  w ybuchem  drugiej wojny św iatow ej uzys
kał stopień dok to ra  teologii na podstaw ie rozpraw y zaty tu łow anej „Spraw a to ruńska  w 
1724 ro k u ”. W lutym  1949 rozpoczął p racę w charak te rze  ad iu n k ta  na  W ydziale Teologii 
Ew angelickiej UW. W 1957, tj. już po przekształcen iu  W ydziału w sam odzielną uczelnię 
— Chrześcijańską Akademię Teologiczną — uzyskał nominację na docenta. N ajpierw  kieruje 
zakładem  teologii historycznej, potem  katedrą  o tej samej nazwie. W 1965 Senat ChAT wy
biera go na stanowisko rek tora uczelni. Wówczas ks. G astpary rezygnuje z ważniejszych 
funkcji kościelnych, przenosi się z Łodzi do stolicy i większość swego czasu poświęca odtąd 
pracy naukow ej i dydaktycznej, co w cale nie oznaczało w yłączenia się z pracy w Kościele, 
gdyż jeszcze przez w iele la t był członkiem  Synodu i różnych kom isji synodalnych.

W czasie p ię tnasto letn iego  spraw ow ania  funkcji rek to ra  przez ks. W. G astpary 'ego  
nastąp ił pow ażny rozwój Akadem ii. O kres studiów  stacjonarnych  przedłużono z 4 do 5 
lat. L iczba studen tów  w zrosła o połowę. U czelnię przeniesiono z Chylić do nowego gm a
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chu w W arszawie. U ruchom iono stud ium  zaoczne d la  księży i p racow ników  kościelnych 
nie posiadających akadem ickiego w ykształcenia  teologicznego. P raca rek to ra  nad  rozw o
jem uczelni została  w łaściw ie oceniona: w 1966 R ada Państw a nad a ła  mu ty tu ł profesora 
nadzw yczajnego, a sześć la t później zwyczajnego. W 1981 r. ks. G astpary  przeszedł na 
em eryturę.

Ks. W. G astpary  ogłosił d rukiem  ok. 100 publikacji. W ostatn ich  la tach  swego życia 
p rzystąp ił do syntetycznego ujęcia h isto rii p ro testan tyzm u w Polsce od połow y XVIII w. 
do zakończenia drugiej w ojny św iatow ej. P racę tę zdołał ukończyć i w ydać w trzy tom o- 
wej książce (t. 1 obejm uje okres od połowy XVIII w. do w ybuchu pierw szej w ojny św iato 
wej; t. 2 — la ta  1914-1939; t. 3 — la ta  1939-1945). Na uw agę zasługuje także książka po
św ięcona drodze życiowej zw ierzchnika K ościoła Ew angelicko-A ugsburskiego w Polsce 
w okresie m iędzywojennym , ks. bp. Ju liusza  Burschego, zakończonej trag iczn ie  w w ięzie
niu  G estapo („B iskup B ursche i sp raw a p o lsk a”, W arszaw a 1972; ukazała  się ona także w 
przekładzie  niem ieckim  w NRD).

Aby dopełnić sylw etkę Zm arłego trzeba  pow iedzieć choć w p a ru  zdan iach  o jego po
staw ie i działalności ekum enicznej. P o trafił on łączyć harm onijn ie  w ierność w łasnej t ra 
dycji kościelnej z o tw artą  i pełną m iłości chrześcijańskiej postaw ą w obec członków  in 
nych w yznań. Sam  przyznaw ał, że najlepszą szkołą ekum enizm u były d la  niego la ta  d ru 
giej w ojny św iatow ej i zaw iązana w D achau, z duchow nym i różnych w yznań i ludźm i 
św ieckim i społeczność. P rzyjaźnie zaw arte  w tedy z duchow nym i kato lick im i p rze trw ały  
do osta tn ich  chw il jego życia. Innym  terenem , na  k tórym  przez ponad  25 la t ks. G astpary  
m iał możność p rak tykow an ia  ekum enizm u, była C hrześcijańska A kadem ia Teologiczna. 
O siągnięcie s tanu  harm onijnego w spółżycia i w spółdziałan ia  p rzedstaw icieli ta k  w ielu i 
tak  różnych tradycji w ram ach jednej uczelni było n iew ątp liw ie  zasługą jej w ieloletniego 
rek tora .

Ks. W. G astpary , z racji spraw ow anej funkcji rek to ra , był w la tach  1965-1981 człon
kiem  Prezydium  Polskiej R ady Ekum enicznej, a poza tym  przew odniczył jej Kom isji E ku- 
m eniczno-Teologicznej. W szedł w sk ład  Podkom isji do S praw  D ialogu, pow ołanej w 1977 
r. przez PRE i Kom isję E p ikopatu  do S praw  Ekum enizm u. O uznaniu , jak im  cieszył się 
w śród Kościołów zrzeszonych w PRE, najlepiej św iadczy fak t, że bardzo  często byw ał za
praszany  do w ygłaszania kazań  podczas Tygodnia M odlitw y o Jedność Chrześcijan.

Ks. W oldem ar G astpary , św iadek i o fiara  zbrodniczej działalności nazizm u niem iec
kiego, należał do pierw szych działaczy chrześcijańskich w Polsce, k tó rzy  w łąęzyli się ak 
tyw nie w dzieło norm alizacji stosunków  m iędzy PRL a RFN oraz w iążące się z n ią  pojed
nanie obu narodów . W chodził więc w sk ład  delegacji PRE udających się do RFN na za
proszenie tam tejszych Kościołów ew angelickich, b ra ł udział w posiedzeniach i sym poz
jach organizow anych przez różne środow iska p ro testanck ie  w RFN i B erlinie Zachodnim . 
Do początku  la t 80 był członkiem  (istniejącej od 1974) Kom isji K ontak tów  Polskiej Rady 
Ekum enicznej i Rady Kościoła Ew angelickiego w RFN. N aw iązał w spółpracę z h is to ry 
kam i Kościoła w RFN i NRD. W 1979 r. o trzym ał honorow y d o k to ra t Sekcji Ew angelic
kiej U niw ersytetu  im. H um boldta  w Berlinie.

Karol Karski
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PREZBITER STANISŁAW KRAKIEWICZ 
(1892-1985)

4 stycznia 1985 r. zmarł w Warszawie ks. Stanisław Krakiewicz, były wielołetni pre
zes Rady Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w PRL, były członek Prezydium Pol
skiej Rady Ekumenicznej, człowiek oddany całym sercem sprawie pojednania chrześci
jan, cieszący się szacunkiem w różnych Kościołach chrześcijańskich.

U rodził się 16 m aja 1892 r. w  D ubience (woj. lubelskie) w religijnej rodzin ie rzym s
kokatolickiej. W r. 1924 ukończył s tud ia  praw nicze na U niw ersytecie W arszaw skim . W 
okresie studiów  zetknął się z ruchem  uniw ersytetów  robotniczych OMTUR, w tym  też 
czasie p racow ał jako osobisty sek reta rz  m in istrów  Próchnika, Jesionow skiego i N aru to 
w icza. Jako  absolw ent uzyskał za trudn ien ie  w M inisterstw ie Robót Publicznych, a n astę 
pnie w departam encie  budow nictw a M inisterstw a Spraw  W ew nętrznych. B rał udział w 
K am panii W rześniowej, a jeszcze wcześniej, jako  student, w w ojnie 1920 r. W końcu 1944 
roku  rozpoczął pracę w b iurze do spraw  p lanow ania  i odbudow y przy PKW N. W n astęp 
nych la tach  p iastow ał funkcję naczeln ika w ydziału  praw nego w M inisterstw ie O dbudo
wy K raju  (przem ianow anym  na M inisterstw o Budow nictw a) aż do chw ili przejścia  na 
em eryturę  w r. 1953. O dznaczony był m .in. dw ukro tn ie  Złotym  K rzyżem  Zasługi oraz 
Krzyżem  K aw alerskim  O rderu  O drodzenia Polski.

D ziałalność kościelna ks. K rakiew icza zw iązana jest n ierozerw aln ie  z pow staniem  i 
rozw ojem  Zboru  Ew angelicznych C hrześcijan W olnych w W arszaw ie, a także z pow sta
niem  i działalnością Zjednoczonego Kościoła Ew angelicznego w PRL. 27 sierpn ia  1925 r., 
pod w pływ em  Jam esa Leesa, jednego z k ilk u n astu  szkockich m isjonarzy ew angelicznych 
działających  w Polsce, przeżył duchow e naw rócenie, a w k ilka tygodni potem  przyjął 
chrzest w iary  w W iśle pod Jab łonną  k. W arszaw y i został członkiem  zboru ew angeliczne
go przy ul. Ogrodowej 9 w W arszaw ie. Po naw róceniu  rozpoczął p racę w duchu  zbliżo
nym  do ruchu  b raci wolnych. U czestnicy nabożeństw  odbyw anych regu larn ie  w  m ieszka
n iu  St. K rakiew icza przy ul. F iltrow ej 30 dali początek zborow i, k tó ry  z czasem  przyjął 
nazw ę „Zboru Ew angelicznych C hrześcijan W olnych w W arszaw ie” (istnienie jego datu je  
się od dn ia  Z ielonych Św iąt 1927 r.). W okresie m iędzyw ojennym  St. K rakiew icz n aw ią 
zał łączność ze zboram i stanow czych chrześcijan, w olnych chrześcijan  i z ew angeliczny
mi chrześcijanam i zielonośw iątkow cam i pochodzenia niem ieckiego, a w okresie poprze
dzającym  w ybuch Pow stania  W arszaw skiego w spółpracow ał z bap tystam i. Po lityka u n i
fikacyjna w ładz okupacyjnych polegająca na  łączeniu  niew ielkich  w spólnot kościelnych 
doprow adziła  do tego, że Z bór Ew angelicznych C hrześcijan W olnych w W arszaw ie, ze 
w zględu na podobieństw o dok tryna lne  i ustro jow e w łączony został form aln ie do społecz
ności baptystów . **

Tę w spółpracę próbow ano kontynuow ać po wojnie, jednak  z ukonsty tuow anego w  r. 
1945 Polskiego Kościoła Ew angelicznych C hrześcijan B aptystów  poczęły się w ycofyw ać 
rychło w szystkie ugrupow ania , w tym  Z bór Ew angelicznych C hrześcijan W olnych, zaś 
baptyści podjęli sam odzielną działalność.

P rezb ite r St. K rakiew icz odegrał w yb itną  rolę w  pow stan iu  Z jednoczonego Kościoła 
Ew angelicznego, utw orzonego w r. 1947 w skutek  połączenia w  jeden  organizm  kościelny 
trzech  w yznań — Zw iązku Ew angelicznych Chrześcijan, Zw iązku Stanow czych C hrześ
cijan  i Z jednoczenia W olnych C hrześcijan (w r. 1953 ZKE pow iększył się o dw a kolejne 
w yznania — Zjednoczenie Kościołów C hrystusow ych i Kościół C hrześcijan W iary E w an
gelicznej).

P racu jąc w iele la t z niezw ykłym  poświęceniem  dla swojej społeczności — przez 
ćw ierć w ieku pełn ił funkcję prezesa Rady ZKE a przez ponad pół w ieku był przełożonym  
I zboru  w arszaw skiego ZKE, najw iększego zboru w chodzącego w sk ład  tego K ościoła — 
prow adził rów nież ks. K rakiew icz ak tyw ną działalność ekum eniczną. Tuż po w ojnie był 
prezesem  Kom isji Ew angelizacyjno-M isyjnej Rady Ekum enicznej, następn ie  zaś, jako
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zw ierzchnik  Kościoła w chodził w sk ład  Prezydium  Polskiej Rady Ekum enicznej i udzie
lał się w różnych jej kom isjach. B rał także  czynny udział w p racach  C hrześcijańskiej 
K onferencji Pokojowej i w  K onferencji Kościołów Europejskich.

U czestnictw o w tak im  czy innym  grem ium  ekum enicznym  nie św iadczy jeszcze o tym  
czy jest się praw dziw ym , szczerym  ekum enistą . W przypadku  b ra ta  K rakiew icza m ożna 
pow iedzieć, że był on człow iekiem , k tó rem u sp raw a pojednania chrześcijan  leżała bardzo 
na sercu. Św iadczy o tym  jego aktyw ny udział w nabożeństw ach ekum enicznych, św iad
czy o tym  jego przyjazny, serdeczny stosunek do w szystkich inaczej w ierzących.

B ra t S tan isław  podkreśla ł p ierw szorzędne znaczenie m odlitw y w w ysiłkach zm ierza
jących do przyw rócenia jedności chrześcijan. W jednym  ze swych artyku łów  opub likow a
nych w książce „Aby byli jed n o ” (w ydanej s taran iem  Prezydium  Rady ZKE w r. 1975 r) 
pisał: Jeśli jed n o ść  zo sta ła  g d z ieś  utracona, na leży  je j  szukać, d ą żyć  do odnow ien ia , bojo
w ać o nią, nie dopu szczać  do p o w sta w a n ia  sytu acji, w  k tó rej zo sta ła b y  narażona na zn is z 
czenie. I o jedn ość  n a leży  się  m odlić! M odlić  się  o nią w ted y , g d y  je s t  zagrożona, a g d y  je j  
zabrak ło  — o p rzyw ró cen ie  je j na now o. Jedność bow iem  je s t  w aru n k iem  w ysłu ch an ia  
m o d litw y  chrześcijan  (...) Jedność, k tó re j brak w  K oście le  C h rystu sow ym  nie zostan ie  
p rzyw ró co n a  je d yn ie  p r ze z  k o n ta k ty , spo tkan ia , deba ty, lecz d z ięk i m o d litw ie , w y trw a łe j  
m o d litw ie . N iechaj Pan n au czy  w szys tk ich , k tó rym  spraw a  jed n o śc i leży  na sercu, w y 
trw a łe j m o d litw y , a m o d litw a  za p ew n i b łogosław ień stw o , a tym  sam ym  radość i pokój.

Tym słowom był w ierny do o sta tn ich  chw il swego życia, uczestnicząc regularnie, 
m imo sędziwego w ieku, w nabożeństw ach  ekum enicznych na teren ie  stolicy.

Jego pogrzeb w dniu  11 stycznia 1985 r. zgrom adził spore grono duchow nych i w ier
nych z ZKE, Polskiego Kościoła C hrześcijan B aptystów  (przez osta tn ie  la ta  życia ks. K ra- 
kiew icz był członkiem  stołecznego zboru  baptystów ) oraz innych K ościołów w chodzących 
w sk ład  PRE, a także K ościoła R zym skokatolickiego. Pochow any został na  cm entarzu  
ew angelicko-reform ow anym  w W arszaw ie.

Antoni Grześkowiak

BISKUP DESMOND TUTU 
LAUREAT POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

Jeśli zaw ierzyć dokum entom  w ystaw ianym  przez w ładze R epublik i Południow ej Af
ryki, to  lau reatem  Pokojow ej N agrody N obla za rok 1984 został... bezpaństw ow iec. A lbo
w iem  ru b ry k a  „przynależność p ań stw o w a” w prow izorycznym  dokum encie tożsam ości, 
jak i bp D esm ond T utu  o trzym ał od w ładz RPA, została  w ypełniona słowam i: aktu a ln ie  
nie do ustalenia. Bp T utu  nie dysponuje stałym  paszportem . Z alicza się do tej grupy b ia 
łych, kolorow ych lub  czarnych m ieszkańców  RPA, k tórym  tylko w  w yjątkow ych w ypad
kach  wolno podróżow ać za granicę, gdyż — jak  słusznie przypuszcza rasistow ski rząd  w 
P reto rii — w ypow iadają się oni w yłącznie negatyw nie o p rak tykow anej w  ich k ra ju  po li
tyce segregacji rasowej.

Bp D. Tutu, w brew  tem u co tw ierdzą w ładze w Pretorii, jest rodow itym  po łudnio
wym A frykańczykiem . Jego rodzina  żyje tam  od pokoleń, on sam  urodził się 7 paźdz ie rn i
ka 1931 w K lerksdorp, w prow incji T rans wal, jako syn k ierow nika szkoły podstaw ow ej.



190 B IS K U P  D E S M O N D  T U T U

W łaściwie chciał zostać lekarzem , aby móc prow adzić b adan ia  nad  gruźlicą, lecz z p rzy
czyn finansow ych m usiał zrezygnow ać z tego p lanu  i zadow olić się w ykształceniem  n au 
czycielskim. Przez kilka la t uczył w szkole średniej dla czarnych. Nie mógł jednak  pogo
dzić się z niespraw iedliw ym  system em  szkolnictw a południow oafrykańskiego, zrezygno
w ał więc z pracy  nauczyciela i postanow ił zostać duchow nym . W 1958 rozpoczął stud ia  
teologiczne, w grudniu  1961 został ordynow any na kap łana  anglikańskiego, następnie, do 
1966, kontynuow ał stud ia  w Londynie. Potem  przez parę  la t zajm ow ał się p racą  n auko
w o-dydaktyczną na un iw ersy tetach  d la  czarnych w prow incji K raju  Przylądkow ego i w 
Lesoto. W la tach  1972-75 k ierow ał w Londynie sekcją afrykańską  F unduszu  K ształcenia 
Teologicznego Św iatow ej Rady Kościołów. W okresie nauczan ia  i p racy  w Londynie w y
krystalizow ały  się jego poglądy teologiczno-etyczne na  w alkę o spraw ied liw e stosunki 
m iędzyrasow e w jego ojczyźnie.

Do A fryki południow ej pow rócił na  stałe  w 1975 r. N ajp ierw  był dziekanem  ang lika
ńskim  Johannesburga, w la tach  1976-78 spraw ow ał funkcję b iskupa Lesoto. W m arcu 
1978 został w ybrany na stanow isko sek reta rza  generalnego Południow oafrykańskiej 
Rady Kościołów (South A frican Council of Churches, skrót: SACC), w sk ład  k tórej w cho
dzi 30 Kościołów i organizacji kościelnych zrzeszających ok. 15 m ilionów  w iernych. Pod 
przew odnictw em  bp. Tutu  R ada odgryw ała w yb itną  rolę w  pokojowej w alce przeciw  se
gregacji rasowej. W listopadzie 1984 bp T utu  został w ybrany zw ierzchnikiem  diecezji an 
glikańskiej Johannesburga, w zw iązku z czym zrezygnow ał z dalszego k ierow ania  SACC.

W 1975 r. bezpośrednio po pow rocie do k raju , D esm ond Tutu  ośw iadczył, że zaakcep
tu je  ty lko tak ą  teologię, k tórej chrak terystyczną cechą będzie głębokie zaangażow anie i 
uw zględnianie w refleksji kon tekstu  polityczno-społecznego. W ierzy, że to, czego szukał, 
znalazł w k ierunku  zw anym  czarną teologią (Black Theology). K ierunek ten  zajm uje się 
palącym i problem am i czarnej ludności, z należytą pow agą tra k tu je  Boga S tarego  T esta
m entu, który w yprow adził lud  w ybrany z niewoli, Boga, k tóry  bierze stronę biednych i 
uciskanych. Zdaniem  Tutu, znaczen ie  m iłości Boga w zg lędem  czło w iek a  trzeba  rozc iąg
nąć na sferę po lityczn o -spo łeczn ą .

W 1976, krótko po krw aw ych rozruchach w Soweto, przedm ieściu Johannesburga za
mieszkałym przez czarną ludność, bp Tutu napisał list do ówczesnego prem iera rasistow s
kiego rządu RPA Vorstera, list którego treść odbiła się w świecie głośnym echem. W liście 
tym prosił on usilnie premiera o zmianę polityki, dopóki nie będzie za późno. Przemoc i roz
lew krwi — pisał — stały się praw ie nieuniknione, istnieją granice tego, co jakiś naród może 
znieść w zakresie niesprawiedliwości. Obecnie trzeba przygotować konferencję okrągłego 
stołu z udziałem rzeczywistych przedstaw icieli politycznych czarnej ludności, którzy prze
bywają W więzieniu. Żądanie to bp Tutu pow tarzał przy wielu okazjach. Opracow ał 4-pun- 
ktowy program  stworzenia sprawiedliwszych stosunków społecznych, dom agając się: naty 
chmiastowego zakończenia przymusowych akcji przesiedleńczych milionów czarnych do 
tzw. homelandów; zniesienia przepisów paszportowych; zastąpienia bantuistycznego syste
mu wychowania systemem dającym  w szystkim  równe szanse kształcenia; uznania wszyst
kich południow ych A frykańczyków  za obyw ateli jednego nie podzielonego kraju .

W 1980 r. odbyła się rozm ow a przedstaw icieli Południow oafrykańskiej Rady Kościo
łów z nowym prem ierem  Bothą. D la bp. T u tu  była to  kolejna sposobność do ostrzeżenia 
rządu przed zgubną polityką. Rządzący byli jednak  głusi na w ypow iadane napom nienia. 
M ów im y .na różnych  d ługościach  fa l — stw ierdził w konkluzji bp  Tutu. Po te j rozm owie 
rząd rasistow ski postanow ił rozpraw ić się z SÄCC. W tym  celu pow ołano kom isję śledczą, 
k tó ra  m iała zbadać rzekom e niepraw idłow ości w działalności finansow ej SACC. Kom isja 
nie ograniczyła się jednak  tylko do badan ia  finansów , lecz p rze jrza ła  w szystkie ak ta, 
analizu jąc  kon tak ty , ośw iadczenia i inicjatyw y podejm ow ane przez SACC. Liczono się z 
tym, że rząd  zabroni działalności k ierow anej przez bp. Tutu  organizacji, ale do tego nie 
doszło.

W szystkie te szykany nie w płynęły na ograniczenie działalności przez bp. Tutu. W 
1980 był w spółin icjatorem  kam panii: „Wolność dla M andeli”. Podczas spo tkan ia  w U ni
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w ersytecie w N atalu  oświadczył: Jego n a zw isk o  [Mandeli] sym bo lizu je  w szy s tk ic h  au ten 
tyczn ych  p rzyw ó d có w , k tó r zy  zn a jdu ją  się w  w ięzien iu  lub na w ygnaniu . Ż ądan ie u w o l
nienia go z d o żyw o tn ieg o  w ięzien ia  je s t  częścią  szerszego  p lanu  zbu dow an ia  w spó ln ej 
p rzy sz ło śc i d la czarnych  i b ia łych  w  now ej A fryce po łu dn iow ej, w  k tó re j p an ow ać  będzie  
sp ra w ie d liw o ść , pokój, m iłość, p raw orządn ość, w spó łczu c ie  i troska  jed n ych  o drugich.

Bp Tutu  nie pozostaw ia w swych w ypow iedziach żadnych w ątpliw ości, że jedyną 
przyczyną oporu staw ianego przez czarnych są środki przem ocy, k tórym i posługuje się 
reżim  południow oafrykański. W spraw ozdaniu  wygłoszonym na konferencji dorocznej 
SACC w czerw cu 1984 nap ię tnow ał gw ałtow ny w zrost w ydatków  na  obronę, m ilita ryzac
ję kraju , w ojnę w N am ibii i Angoli, kontynuow anie  przym usow ego p rzesied lan ia  czarnej 
ludności do tzw. B antustanów , co w prak tyce  oznacza pozbaw ienie jej obyw atelstw a. 
Nową ustaw ę, k tó ra  m ieszkańcom  i A zjatom  przyznaje ograniczone praw a, lecz w d a l
szym ciągu odm aw ia ich czarnej w iększości, bp T utu  nazw ał farsą. Kościoły — pow ie
dział — w inny każdą wojnę, k tó ra  s ta ra  się bronić apartheidu , uznać za w ojnę n iesp ra 
w iedliw ą, w której chrześcijan in  nie może uczestniczyć bez zadan ia  gw ałtu  w łasnem u su
m ieniu. Wojna gran iczna w  N am ibii i A ngoli nie ma nic w spóln ego  z  obroną A fryk i p o łu d 
n iow ej p rzed  k o m u n istyczn ym  a takiem . Jej jed yn ym  m o tyw em  je s t  obrona n ie sp ra w ied li
w ego i złego  system u  (...). P rzyczyn ą  kryzysu , w  ja k i p o p a d ł nasz kraj, je s t  sy s tem  apar
theidu . P rzem oc s tosow an a  p r ze z  zw o len n ik ó w  tego system u  spraw ia , że  sięgają  po  m ą  
ta k że  inni. Powyższe w ywody bp T utu  zakończył w zruszającą skargą, z k tórej bije z a ra 
zem niespożyty optym izm : K ie d y  nasi b ia li bracia i nasze białe s io stry  zrozum ieją , że w y 
rządza  się nam  k rzyw d ę?  Co m am y je szc ze  uczyn ić, by nasze s łow a  d o ta r ły  do ich u szu ? 
N asza sp raw a  je s t  słu szn a  i d la tego  z w y c ię ży  n aw et g d y  n iek tó rzy , m oże n a w e t w ielu , nie 
w yłą cza ją c  Tutu i P o łu dn iow oafrykań sk ie j R ady K ościo łów , m ie liby  się s tać  ofiaram i w  
w alce  w yzw o leń cze j. Nie ulega dla  m nie w ą tp liw o śc i, że  w szyscy , czarn i i biali, s tan iem y  
się pew n ego  dnia  w olni, g d y ż  Bóg s tw o r zy ł nas do w olności. I nie m a tak ie j siły , k tó ra  by
łaby zdo ln a  b lokow ać na za w sze  drogę Bogu.

Jestem  ty lk o  p ro stym  pa sto rem  zaan gażow an ym  głęboko na rzecz  sp raw ied liw ośc i, 
poko ju  i po jednania, ale nie na rzecz  fa łszyw eg o  lub „ta n ieg o ” pojednan ia , k tó re  m ów i o 
poko ju  tam , g d z ie  go nie ma. W ten  sposób bp Tutu  scharak teryzow ał sam  siebie w m aju 
1983 przed  kom isją śledczą rządu  południow oafrykańskiego, k tó ra  s ta ra ła  się mu do
wieść w rogą działalność wobec państw a. T utu  jest zdecydow anym  przeciw nikiem  a p a r
theidu , odw ażnym  bojow nikiem  przeciw  niespraw iedliw ości, jakiej on i jego czarn i ziom 
kowie doznają ze strony tego system u. Nie jest on głosicielem  po jednan ia  za w szelką cenę, 
o apartheidz ie  mówi w prost, że jest to system  niespraw iedliw y, n iem oralny  i n iechrześci
jański. Z pow odu odw agi i o tw artości jest on dla rządu  w P reto rii postacią  wysoce niew y
godną, k tó rą  chętnie zm uszono by do m ilczenia. Przyznanie mu w ysoko cenionej na ca
łym świecie Pokojowej N agrody N obla jest poparciem  dla jego w alki, zachętą do nieza- 
w ieran ia  fałszywego pokoju, lecz raczej do działan ia  na rzecz pokoju opartego na sp ra 
w iedliwości.

Z okazji w yróżnienia bp. Tutu, d r Lukas Vischer, były w ieloletni dy rek to r S ek re ta 
ria tu  Komisji W iara i U strój Św iatow ej Rady Kościołów napisał następu jące  słowa: B is
kupa Tutu pozn a łem  p rzed e  w szy s tk im  w  K om isji W iara i Ustrój ŚR K . Jedność K ościo ła  
była  d la niego w ażn a  p rze d e  w szy s tk im  d latego, g d yż  p r ze z  sw o je  zaan gażow an ie  chciał 
zrea lizo w a ć  jed n o ść  m ięd zy  czarn ym i i b iałym i. D la tego  w jego  oczach  K ośció ł p o d z ie lo 
ny p o d  w zg lęd em  rasow ym  nie je s t  K ościo łem . Nam, E u ropejczykom  p rzyp o m in a ł stale, 
że p rze szk o d ą  do osiągnięcia  jed n o śc i są nie ty lk o  różn ice  konfesyjne, lecz ta k że  bariery  
w zn oszon e m ięd zy  b ia łym i i czarnym i, boga tym i i b iednym i, k lasam i, p łc iam i.

Krzysztof Załęski
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GUNNAR STAALSET — NOWY SEKRETARZ GENERALNY 
ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTER AŃ SKIE J

Św iatow a Federacja L u terańska, zrzeszająca 99 Kościołów z 55 m ilionam i w iernych 
w 82 krajach , ma nowego sek reta rza  generalnego. K om itet W ykonaw szy ŚFL w ybrał 1 
lutego 1985 r. w Genewie teologa norw eskiego G unnara S taa lse ta  następcą  C arla H. 
M aua, k tó ry  na początku w rześnia przechodzi w stan  spoczynku.

Nowy sekretarz  generalny jest człow iekiem  w szechstronnym  — duchow nym , po lity 
kiem  i ekum enistą. Jak  na N orw ega, jego droga życiowa m iała raczej n ietypow y przebieg. 
Św iadczy o tym  zakres jego działalności, k tóry  nie przylega do dośw iadczeń zdobyw a
nych zazwyczaj przez jego rodaków . S taa lse t urodził się 10 lutego 1935 r. w pobliżu N or- 
dkapp, k tó re  jest najbardziej w ysuniętym  na północ m iejscem  w E uropie zam ieszkałym  
jeszcze przez ludzi. Teologię stud iow ał w N orwegii, RFN i USA. Po ukończeniu  studiów  
był na jp ierw  duszpasterzem  studenckim , a potem  nauczał teologii system atycznej w 
Szkole M isyjnej w S tavanger. W 1972 r. zajął się polityką: przez p arę  la t był sekretarzem  
stanu  w M inisterstw ie do spraw  K ościoła i W ychowania, w la tach  1977-79 — przyw ódcą 
chłopskiej P a rtii C entrum . Potem  znów  w rócił do służby kościelnej i w 1982 r. został se
kre tarzem  generalnym  N orw eskiego Tow arzystw a Biblijnego. Przez w iele la t był człon
kiem  Kom isji W spółpracy Kościelnej ŚFL. VI Zgrom adzenie Ogólne Św iatow ej Rady Ko
ściołów w V ancouver (K anada) w 1983 r. w ybrało  go członkiem  K om itetu  N aczelnego i 
W ykonawczego Rady.

B iorąc pod uw agę w szystkie dotychczasow e jego funkcje trzeba  pow iedzieć, że obec
ny w ybór S taa lse ta  na  stanow isko sek re ta rza  generalnego ŚFL nie był zaskoczeniem . W 
Genew ie oczekuje na niego wiele pracy. Św iatow a Federacja  L u terańska  przeżyw a obec
nie okres stagnacji. Zdaniem  w ielu obserw atorów  i krytyków , VII Zgrom adzenie Ogólne 
Federacji, k tó re  odbyło się w 1984 r. w Budapeszcie, ukazało  pow ażny n iedostatek  w 
dziedzinie teologii i w izji przyszłości. Mimo tem atu : „Chrystus — nadzieją  św ia ta ”, do
m inow ała tam  raczej atm osfera b rak u  nadziei, a tm osfera, k tó rą  trzeba  zm ienić. Ale w łaś
nie ta  sy tuacja  może być w ielką szansą d la S taalseta . Jako  teolog z bogatym  dośw iadcze
niem  politycznym  i dyplom atycznym  może on się w łaśnie okazać tym  człowiekiem , k tóry  
działalności Federacji dostarczy  now ych im pulsów.

N ależy też oczekiwać, że S taa lset, jako  przekonany ekum enistą, skłoni lu te ranów  róż
nych orien tacji do większego zaangażow ania w działalność ekum eniczną. W ośw iadcze
niu, złożonym  po wyborze, stw ierdził, że Św iatow a Federacja  L u terańska  jest d la niego 
raczej p la tfo rm ą o tw artą  na p rzem iany ekum eniczne niż za m k n ię tym  pom ieszczen iem  
słu żącym  dysku sjom  w ew n ą trz lu tera ń sk im . Zapow iedział zacieśnienie w spółpracy ze 
Św iatow ą R adą Kościołów i K onferencją Kościołów Europejskich. U w aża on, że p u n 
ktem  w yjścia do now ych przeobrażeń  ekum enicznych w lu teran izm ie  św iatow ym  m ógły- 
by być teksty  dotyczące chrztu , eucharystii i u rzędu  duchow nego, przy jęte  w  Lim ie w 
1982 r. na posiedzeniu Kom isji „W iara i U stró j” ŚRK. S taa lse t bardzo  ceni te  dokum enty, 
uw ażając je za coś w rodzaju  ekum enicznego m anifestu.

Nowy szef cen trali genew skiej Św iatow ej Federacji L u terańsk iej w prow adzi zapew 
ne też now e polityczne akcenty  do działalności kierow anej przez siebie organizacji. 
Szczególne zaangażow anie S taa lse ta  w życiu kościelnym  i politycznym  dotyczyło zaw sze 
realizacji p raw  człow ieka i rozbrojenia. Jest on zdecydow anym  rzecznikiem  różnych in ic
ja tyw  pokojow ych i rów noupraw nien ia  rasowego. R eprezentow ał swój k ra j na  w ielu kon
ferencjach ONZ pośw ięconych tym  zagadnieniom . W 1974 r. zorganizow ał kam panię  na  
rzecz udzielen ia a lternatyw nej nagrody pokojowej narodu  norw eskiego kato lick iem u b is
kupow i b razylijsk iem u Domowi H elderow i Cam arze. W przy taczanym  już przem ów ieniu  
w G enew ie S taa lse t stw ierdził, że Kościół m usi uchodźcom  oferow ać schronienie, nagim  
p rzyo d zien ie , g łodn ym  d osta rczać  pokarm . A le  w  szczegó ln y  sposób  m usi on angażow ać  
się n iestru dzen ie  na rzec z  pokoju , sp ra w ied liw o śc i i p ra w  człow ieka .
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Z w ielu spraw ow anych dotychczas funkcji nowy sekretarz  generalny p ragn ie  zacho
w ać ty lko jedną — funkcję jednego z pięciu ju rorów  Pokojowej N agrody Nobla. Poza tym, 
jak  ośw iadczył na posiedzeniu K om itetu W ykonawczego, poświęci się zupełnie Ś w ia to 
wej Federacji L u terańskiej jako „swej pierw szej m iłości”. M ówiąc o Federacji, S taa lse t 
nie m a tylko na myśli organizacji kościelnej o zasięgu światow ym . Raczej chodzi mu o 
um acniające się zw iązki m iędzy Federacją  a w spólnotą lokalną: A sp e k t kośc ie ln y  Ś w ia 
tow ej F ederacji L u terańsk ie j m oże do jść  w pełn i do głosu ty lk o  w ów czas, g d y  w je j życiu 
obecne będą w sp ó ln o ty  lokalne  — ośw iadczył w Genewie. P otrzebu jem y w iz ji  p rzy sz ło śc i  
K ościoła . Zachodzi potrzeba pow iązan ia  Federacji ściślej z życiem Kościołów członkow s
kich i ich parafiam i. Ruchowi kościelnem u, nie m ającem u oparcia  we w spólnocie lokal
nej. grozi zaw sze popadnięcie w ..m iędzynarodow ą b iu ro k rac ję”. Nowy sekreta rz  genera
lny zaapelow ał do Kościołów członkow skich, aby daw ały  w spólne św iadectw o w ierze 
oraz organizow ały w spólną służbę i działalność ekum eniczną.

G unnar S taa lse t — jak  pisze jego rodak-O ivind O stang — nie m iał nigdy am bicji a k a 
dem ickich, nie in teresow ała go k arie ra  uniw ersytecka. Nie m a on w ysokiego m niem ania o 
czystej teorii. Z drugiej jednak  strony jest stale  zaabsorbow any rozw iązyw aniem  p o d sta 
wow ych kw estii teologicznych. S taa lse t wywodzi się ze środow iska pietystycznego, 
o trzym ał konserw atyw ną form ację teologiczną. Nie w ypiera się on tego dziedzict wa. Jego 
rozwój duchow y doprow adził go stopniow o do solidnej pozycji centrystycznej w Kościele 
i społeczeństw ie w łasnego kraju . Dzięki tem u jest on zdolny do odgryw ania roli pośredn i
ka m iędzy skrajnym i grupam i, k tó re  nie u trzym ują ze sobą bezpośredniego kontak tu . 
Dzięki tem u przyczynił się pow ażnie do zm iany atm osfery ekum enicznej i do popraw y 
stosunków  m iędzy Kościołem a m iarodajnym i pod względem  politycznym  środow iskam i 
w Norwegii. Jego um iejętność pośredniczenia spraw iła, że w szedł w dialog nie ty lko z 
przeciw staw nym i grupam i kościelnym i w w łasnym  kraju , ale rów nież z różnym i „skrzy
dłam i" ruchu ekum enicznego na świecie. S taa lse t jest w zasadzie pragm atykiem , ale 
pragm atykiem  o klarow nych poglądach. Np. posiada konkretne w yobrażenie, jak  w inna 
w yglądać jedność Kościoła Bożego w jego w łasnym  k ra ju  i na świecie. Jest przekonany, 
że jeśli Kościołowi uda się uporać z w łasnym i podziałam i, to będzie zdolny pokonać także 
podziały istn iejące m iędzy narodam i, podziały spow odow ane istn ieniem  przeciw staw 
nych ideologii i uk ładów  wojskowych.

Krzysztof Załęski

BRAT ROGER SCHUTZ

12 m aja 1985 r. obchodził 70 rocznicę u rodzin  b ra t Roger Schutz, założyciel i p rzeor 
ekum enicznej w spólnoty w Taize (Francja), człowiek, dla k tórego pojednanie  chrześcijan  
stało  się naczelną ideą życia.

U rodził się w m ałej prow ansalsk iej wiosce, położonej w odległości 20 km  od N eucha- 
tel (kanton  V aud w Szw ajcarii), w w ielodzietnej rodzin ie p asto ra  w yznania  ew angelicko- 
reform owanego. Teolog kato lick i Rene L au ren tin  nap isa ł o jego dzieciństw ie: W ychow a
ny w  ryg o rystyczn ym  p ro te s ta n ty zm ie  od d zieck a  o d czu w a ł sk łonność i fa scyn ację  k a to li
cyzm em . Sam  b ra t Roger pow ie w  r. 1980 w A ugsburgu podczas obchodów  450 rocznicy
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Konfesji Augsburskiej i powtórzy kilka miesięcy później w  obecności papieża Jan a  Paw ła II 
w bazylice św. P io tra  następu jące  zdanie: Swoją tożsamość chrześcijańską odnalazłem je
dnając w swej duszy, za wzorem mej babki, nie będąc dla nikogo symbolem zaparcia się, 
nurt wiary mego protestanckiego pochodzenia z wiarą Kościoła katolickiego.

Przezwyciężyw szy kryzys w iary  w  okresie m łodzieńczym , Roger Schutz  zap isa ł się w 
r. 1936 na  W ydział Teologii w  Lozannie. S tud ia , p rzerw ane z pow odu wojny, ukończył w 
r. 1943 po obronie pracy dyplom owej pt. „Ideał życia zakonnego do czasów  św. B enedyk
ta  i jego zgodność z E w angelią”. Tak więc dość w cześnie u jaw niły  się w nim  fascynacje 
życiem  zakonnym , nieznanym  pro testan tyzm ow i w tak iej form ie jak  w katolicyzm ie czy 
praw osław iu. W rok później został ordynow any na  duchow nego, jednakże od w ielu la t nie 
spraw uje  E ucharystii. F ak t ten  jest różnorako  kom entow any.

W sierpniu 1940 dwudziestopięcioletni Roger Schutz osiedlił się w małej burgundz- 
kiej w iosce Taizć, położonej w  pobliżu  słynnego w średniow ieczu opactw a w  Cluny. Po
niew aż trw a ła  w ojna, jego dom  sta ł się schronieniem  d la  w ielu uciekinierów , m .in. Ży
dów. Przez dw a la ta  przebyw ał sam, w kró tce jednak  dołączyli do niego inni ochotnicy 
p ragnący  realizow ać swoje pow ołanie chrześcijańskie we wspólnocie. W r. 1949 siedm iu 
m łodych p ro testan tów  złożyło zobow iązanie do p rzestrzegan ia  celibatu  i do życia we 
w spólnocie.

Od sam ego początku  swego istn ien ia  s taw iała  ona sobie za cel p racę n ad  po jedna
niem  chrześcijan. Z razu  jej członkam i byli sam i p ro testanci, lecz w r. 1969 w stąp ił p ierw 
szy kato lik . Obecnie w spólnota w Taizć skupia  ponad  80 b rac i pochodzących z różnych 

' Kościołów pro testanck ich  i Kościoła rzym skokatolickiego.
Od w ielu la t nazw a Taizć jest sym bolem  spo tkan ia  ludzi różnych w yznań i religii. 

Rokrocznie przebyw a tu ta j w iele tysięcy osób z całego św iata, głów nie zaś m łodzieży. W 
W ielkanoc 1970 r. b ra t Roger zapow iedział zw ołanie soboru m łodych, k tó ry  za inauguro 
w ano 30 sierpn ia  1974 r. w  Taizć. Zgrom adził on czterdziesto tysięczną rzeszę m łodych ze 
s tu  krajów . Przybyli m .in.: w ysłannik  pap ieża  P aw ła VI kard . Jan  W illebrands, p rzed sta 
w iciel p a tria rch y  K onstantynopola  m etropo lita  Em ilianos, sek reta rz  generalny  Ś w ia to 
wej R ady Kościołów p asto r P h ilip  Potter.

K olejne e tapy  soboru m łodych (od k ilku  la t przyjęto  nazw ę E uropejsk ie  S p o tkan ia  
M łodych) m iały miejsce m .in. w Paryżu, Barcelonie, Rzymie (dw ukrotnie) i w Londynie. 
Podstaw ą m edytacji dla uczestników  tych zgrom adzeń są listy b ra ta  Rogera p isane z róż
nych stron  św iata, w k tórych  zachęca on m łodych do podjęcia p racy  n ad  u rzeczyw istn ia
niem  słów Jezusa: aby byli jedno, przypom inając, że pojednanie chrześcijan  jest sp raw ą 
nie c ierp iącą zw łoki (np. L ist z Włoch).

B ra t Roger jest jednym  z najw iększych au tory te tów  m oralnych w spółczesnego chrze
ścijaństw a. U trzym uje częste przyjazne k on tak ty  z przedstaw icielam i różnych Kościo
łów. W ielokrotnie spotykał się z papieżam i — Janem  XXIII, Paw łem  VI i Janem  Paw łem  
II. U czestniczył jako  obserw ator w Soborze W atykańskim  II, b ra ł udział w  w ielu w ażnych 
uroczystościach ekum enicznych.

Przeor Taizć szczególną rolę w  dziele po jednan ia  chrześcijan przypisu je  b iskupow i 
Rzymu. Podczas m odlitew nego zgrom adzenia uczestników  Europejskiego S po tkan ia  
M łodych (Rzym, 1982) z papieżem  Janem  Paw łem  II pow iedział: Czy wolno mi powiedzieć 
Ci, ukochany Ojcze Święty, że już od dawna jawi mi się, że pojednanie nie nastąpi, jeżeli 
będziemy unikać jedni drugich. Nastąpi dopiero wtedy, gdy pobiegniemy do siebie, choć
by z końca świata, jeśli będzie potrzeba, aby słuchać, rozumieć, miłować. Przybyliśmy tu
taj, żeby ukochać Kościół w Rzymie, który przewodniczy w miłości poprzez służbę swego 
Biskupa. Czy Pasterz Powszechny, Biskup Rzymu, nie jest wezwany, by być pasterzem  
wszystkich ochrzczonych, nawet tych, którzy chwilowo nie rozumieją jego służby, obojęt
nie czy są katolikami czy nie? Gwoli p raw dy  trzeba  dodać, że ta  idea „pasterza  pow szech
nego” głoszona przez b ra ta  Rogera spo tyka się z ostrą  k ry tyką  w  n iek tórych  k ręgach  p ro 
testanckich .

Jest au torem  w ielu książek. Dw ie z n ich  przetłum aczone zostały  na  język polski:
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„W alka ludzi poko ju” (Wyd. E ditions du  D ialogue”, Paryż 1974) i „N iech tw oje św ięto 
trw a  bez k o ń ca” (Wyd. IW PAX, W arszaw a 1982). U trzym uje s ta łe  ko n tak ty  z chrześcija
nam i w Polsce. Gościł czterokro tn ie  w naszym  kra ju , uczestniczył m .in. w „Pielgrzym ce 
P o jed n an ia” w K atow icach w r. 1980, zorganizow anej z insp iracji w spólnoty  w Taize oraz 
w pielgrzym ce m ężczyzn do san k tu a riu m  w P iekarach  Śląskich.

Jes t lau reatem  w ielu nagród , m.in. w r. 1974 otrzym ał N agrodę Pokoju  p rzyznaw aną 
przez księgarzy zachodnioniem ieckich. P rzed  nim  w yróżnienie to  o trzym ali ludzie tej 
m iary  co A lbert Schw eitzer, K arl Jaspers, P au l Tillich, kard . A ugustyn Bea i W illem A. 
V isser’t  Hooft. W szystkie nagrody  b ra t Roger p rzekazał na  rzecz najb iedn iejszych  w róż
nych reg ionach  św iata.

W śród w ielu chrześcijan  panu je  pow szechne niem al p rzekonanie, że ten  skrom ny 
p ro tes tan ck i zakonnik  w białym  hab icie  jest jednym  z najbardzie j oddanych apostołów  
po jednan ia  we w spółczesnym  świecie.

Antoni Grześkowiak
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Z zagranicy

— W dn iach  14-21 styczn ia  1985 odbyły  się w  Veldhoven k. E idhoven (H olandia) 
ob rady  Zespołu  Program ow ego „Spraw iedliw ość i S łu żb a” Św iatow ej Rady Kościołów. 
Zajm ow ano się  sy tuacją  w  E tiop ii i w R epublice Południow ej Afryki, ustalono  też punk ty  
ciężkości p racy  P rogram u Z w alczan ia  Rasizm u ŚRK na najbliższe la ta .

— Ś w iatow a R ada Kościołów podała  22 stycznia 1985 r. do w iadom ości, że były se
k re ta rz  generalny  Rady, d r  P h ilip  P o tter, o trzym ał od Rosyjskiego K ościoła P raw osław 
nego O rder św. W łodzim ierza — najw yższe odznaczenie, jak im  dysponuje ten  Kościół. 
P a tria rch a  Pim en przyznał m u to  odznaczenie w  uznan iu  wielkich zasług dla sprawy jed
ności chrześcijan, pokoju i sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych.

— Podczas audiencji generalnej w  dn iu  23 stycznia 1985 r. pap ież Jan  Paw eł II w ez
w ał w szystkich  chrześcijan  do w zm ożonych w ysiłków  na  rzecz przyw rócen ia  jedności 
chrześcijańskiej. Papież podkreślił, że w  różnych kom isjach do sp raw  dialogu m iędzyw y
znaniow ego osiągnięto już zgodność poglądów  w  w ielu isto tnych  kw estiach. Mimo to  d ro 
ga do pełnej jedności jest skomplikowana i trudna. Od II Soboru W atykańskiego ruch  
ekum eniczny uległ pow ażnem u rozwojowi. Podzieleni chrześcijanie, którzy przez chrzest 
posiadają już wiele wspólnego, ponownie zawarli znajomość i zaczęli się wzajemnie ce
nić.

— K om itet W ykonawczy Św iatow ej Federacji L u terańsk iej n a  nadzw yczajnym  po
siedzeniu w  G enew ie w dn iu  1 lutego 1985 r. w ybrał 50-letniego teologa norw eskiego ks. 
dziekana G unnara  S ta llse tta  nowym  sekretarzem  generalnym  Federacji (o jego dotych
czasowej drodze życiowej piszem y w dziale  „S y lw etk i”).

— K om itet W ykonawczy Św iatow ej Federacji L u terańsk iej na  posiedzeniu  w G ene
w ie w dn iach  1-2 lutego 1985 r. m ianow ał sw oich przedstaw icieli do oficjalnych rozm ów 
lu terańsko-reform ow anych , k tó re  m ają  się rozpocząć pod koniec 1985 r. Za podstaw ę 
d ialogu posłużą: K onkordia L euenburska  — porozum ienie podpisane przez Kościoły lu- 
terańsk ie , reform ow ane i ew angelicko-unijne w E uropie oraz rezu lta ty  rozm ów  lu te rań s
ko-reform ow anych w USA. P oprzednia  ru n d a  rozm ów lu terańsko-reform ow anych  na 
płaszczyźnie św iatow ej odbyw ała się w la tach  1970-75.

— W dniach  4-8 lutego 1985 r. obradow ał w Genew ie K om itet W ykonaw czy Ś w iato 
wej Rady Kościołów. Podczas obrad  odpraw ione zostało nabożeństw o, podczas którego 
uroczyście w prow adzono w u rząd  nowego sekretarza  generalnego ŚRK — d r Em ilio Ca
stro. O brady K om itetu  W ykonawczego poświęcone były w głównej m ierze przygotow aniu  
posiedzenia K om itetu  Naczelnego, k tó ry  na  przełom ie lipca i s ierpn ia  m a zebrać się w 
Buenos A ires (Argentyna)

— D nia 8 lutego 1985 r. siedzibę Św iatow ej Rady Kościołów w G enew ie odw iedził 
C arl Jahonnsson, dy rek to r w ykonaw czy K om itetu  Lozańskiego ds. Ew angelizacji Św iata, 
organizacji, k tó ra  zrzesza fundam entalistów  pro testanck ich . Po jego w izycie ŚRK w ydała 
kom unikat, k tó ry  mówi o po trzeb ie  ściślejszego zw iązania fundam entalistów  z dz iała lno 
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ścią m isyjną Rady. ŚRK pragn ie  w ciągnąć K om itet Lozański do przygotow ania Ś w iato
wej K onferecji Misyjnej, k tó ra  odbędzie się za dw a lub trzy  lata.

— S ekre tarz  generalny Św iatow ej Rady Kościołów, d r Em ilio Castro, ośw iadczył 8 
lutego 1985 r. na konferencji prasow ej w Genewie, że Rada musi być dom em  zarów no dla 
fundam entalistów  jak  i dla przedstaw icieli teologii wyzwolenia. C astro podkreślił, że 
w iększość teologów w yzw olenia w Am eryce Łacińskiej, którzy są przew ażnie katolikam i, 
to jego osobiści przyjaciele. O dnośnie podróży papieża Jan a  Paw ła II do A m eryki Ł acińs
kiej stw ierdził, że skry tykow ał on w praw dzie teologię wyzwolenia, ale potępił też w yraź
nie stosunki panu jące w w ielu k ra jach  la tynoam erykańskich.

— Synod G eneralny Kościoła A nglikańskiego Anglii, na posiedzeniu w Londynie w 
dniach  12-15 lutego 1985 r., p rzedyskutow ał spraw ozdanie końcowe z pierw szej rundy 
rozm ów anglikańsko-rzym skokato lick ich , prow adzonych na płaszczyźnie św iatow ej w 
la tach  1970-1982 r. Mimo pew nych zastrzeżeń (uniw ersalny p rym at i nieom ylność pap ie
ża). w iększość członków  Synodu zaakcep tow ała  spraw ozdanie, przekazu jąc je do dalszej 
dyskusji synodom  diecezjalnym . O stateczne stanow isko wobec tego dokum entu  zajm ie 
K onferencja B iskupów  W spólnoty Kościołów A nglikańskich w 1988 r.

— W dniach  13-19 lutego 1985 r. odbyło się w Nikozji (Cypr) Zgrom adzenie Ogólne 
Rady Kościołów Bliskiego W schodu, organizacji zrzeszającej 18 Kościołów praw osław 
nych, przedchalcedońskich  i p ro testanck ich  ze w schodniego rejonu M orza Śródziem nego. 
Głównym  celem spo tkan ia  była popraw a k lim atu  między różnym i g rupam i religijnym i na 
B liskim  W schodzie. W obradach  w zięła też udział wysokiej rangi delegacja W atykanu. 
Jeszcze przed  rozpoczęciem  ob rad  doszło do spo tkan ia  m iędzy kato likam i różnych 
obrządków  a przedstaw icielam i K ościołów członkow skich Rady. R ada w ypow iedziała się 
za ściślejszą w spółpracą z Kościołem  R zym skokatolickim .

— D nia 14 lutego 1985 r., w św ięto A postołów  Słow ian Cyryla i M etodego papież Jan  
Paw eł II odpraw ił nabożeństw o w bazylice rzym skiej San Clem ente, k tórym  zainauguro 
w ał obchody 1100 rocznicy śm ierci św. M etodego. Papież nazw ał obu braci, k tórzy  pocho
dzili z północnej G recji, ojcam i w ia ry  i k u ltu ry  słow iańskich narodów  Europy po łudnio
w o-w schodniej. W skazał na  ich w ysiłki uczynienia tych narodów  ivęzłem  jed n o ści między 
W schodem  a Zachodem . Papież ponow ił życzenie, aby zn iknęło  w szy s tk o  co d z ie li K o ś
cioły, lu dy  i narody.

— Prym as Polski, kard . Józef Glemp, podczas wizyty w W ielkiej B rytanii w dniach 
21 lutego — 4 m arca 1985 r. na  zaproszenie tam tejszego Kościoła katolickiego, spo tkał się 
rów nież z honorow ym  zw ierzchnikiem  W spólnoty Kościołów A nglikańskich, z arcyb isku
pem C an terbury  Robertem  Runciem.

— K ościół E w angelick i K ościelnej P row incji w S akson ii (NRD) pod ją ł w lu tym  
1985 r. uchwałę w spraw ie naw iązania oficjalnych stosunków partnerskich z Polskim Auto
kefalicznym Kościołem Prawosławnym . K ontakty między obydwoma Kościołami istniały 
już od dłuższego czasu, lecz w ostatnim  okresie uległy intensyfikacji przez wzajemne wizyty.

— In s ty tu t B adań W yznaniow ych w Bensheim  zorganizow ał w  dn iach  od 28 lutego 
do 2 m arca 1985 r. sym pozjum  pod hasłem : „M ariologia i fem inizm  — w yzw anie rzucone 
współczesnej teo log ii”. Jednym  z głów nych celów spo tkan ia  było zbadan ie  w pływ u kato
lickiej nauki maryjnej na tradycyjne pojm owanie roli kobiety w społeczeństwie. Uczestnicy 
obrad doszli m.in. do wniosku, że wielowiekowe milczenie Kościołów ew angelickich na te
m at k u ltu  m aryjnego w K ościele ka to lick im  nie da się ju ż  dalej u zasadn ić  teo logiczn ie.

— D nia 1 m arca 1985 r. odbył się w  130 k ra jach  na  w szystkich  kon tynen tach  Św ia
tow y D zień M odlitw y Kobiet. O dpraw iono okolicznościow e nabożeństw a. G łów ny tem at 
brzm iał: „M ódlmy się o pokój — czyńm y pokó j”. Tem at i teksty  m odlitew ne zostały op ra 
cow ane przez O gólnoindyjską Radę K obiet Chrześcijańskich.



198 K R O N IK A

— W dniach  5-9 m arca 1985 r. odbyło się w Genew ie spo tkan ie  teologów  różnych 
tradycji chrześcijańskich (anglikanie, baptyści, ewangelicy unijn i, katolicy, lu teran ie , 
m etodyści, praw osław ni, reform ow ani, starokato licy , uczniow ie C hrystusa) poświęcone 
podsum ow aniu  prow adzonych od 20 la t teologicznych dialogów  dw ustronnych. Zajm o
w ano się także zw iązkiem  m iędzy dialogam i dw ustronnym i a dokum entem  Św iatow ej 
Rady Kościołów w spraw ie „Chrztu, E ucharystii i U rzędu duchow nego” oraz m iędzy d ia 
logam i prow adzonym i na  płaszczyźnie m iędzynarodow ej a lokalnym i dążeniam i do jed 
ności chrześcijan.

— W miejscowości Sw anw ick (D erbyshire, Anglia) obradow ała  w  dn iach  11-15 m ar
ca 1985 r. G rupa Robocza do S praw  D ialogu z Przedstaw icielam i Religii Św iatow ej Rady 
Kościołów. O pracow ano program  studiów , m edytacji i spo tkań  na najb liższe la ta . Szcze
gólną uw agę pragn ie  się poświęcić teologicznem u znaczeniu w yznaw ców  religii n iechrze
ścijańskich. W 1989 r. m a odbyć się w ielka konferencja pośw ięcona tem u zagadnieniu .

— Kościół S tarokato lick i i Kościół Ew angelicki A ustrii pojęły uchw ałę w spraw ie 
w zajem nego dopuszczenia swoich członków  do W ieczerzy Pańskiej. W spólne ośw iadcze
nie, ogłoszone 13 m arca 1985 r. stw ierdza, że dostęp  do S to łu  Pana w  obu K ościo łach  s to i 
o tw orem  p rze d  każdym , k to  p rzy s tęp u je  doń ufając zaprasza jącem u  C hrystusow i. D la te 
go nie czu jem y się upraw nien i do w yk lu czen ia  z W ieczerzy P ań sk ie j kogoś, k to  k ieru jąc  
się  w ew n ę trzn ą  p o trzeb ą  chciałby w  n iej u czestn iczyć  w  innym  K ościele . F akt ten  nie na
rusza  p rzyn a leżn o śc i do w łasnego K ościoła .

— W miejscowości St. A lbans (W. Brytania) obradow ał w dniach 13-15 m arca 1985 r. 
W spólny K om itet K onferencji Kościołów E uropejskich i Rady K onferencji E piskopatów  
Europy. Pozytyw nie oceniono zw ołane w spólhie w październ iku  1984 r. w Riva del G arda 
(Włochy) Trzecie Europejskie Spo tkan ie  Ekum eniczne. Poczyniono też pierw sze przygo
tow ania  do zw ołania czw artego takiego spotkania, k tó re  praw dopodobnie  odbędzie się 
w iosną 1988 r. Poza tym  przedm iotem  dyskusji były następu jące  spraw y: pokojow e zaan 
gażow anie Kościołów, islam  w E uropie i sy tuacja  w Irland ii Północnej.

— K om isja „W iara i U stró j” Św iatow ej Rady Kościołów zorganizow ała w K inszasie 
(Zair) w dniach  14-22 m arca 1985 r. konsu ltację  na  tem at: „W ierzymy w Jedynego B oga”. 
U czestnicy obrad  pochodzili z 9 k rajów  i reprezentow ali 8 tradyc ji kościelnych. Celem 
spo tkan ia  było ekum eniczne z in te rp re tow an ie  pierw szego a rty k u łu  N icejsko-K onstan ty- 
nopolitańskiego W yznania W iary, uw zględniające biblijne, h istoryczne i w spółczesne 
p unk ty  w idzenia. Była to  o s ta tn ia  z trzech  konsultacji zorganizow anych w ram ach  p ro 
gram u: „Ku w spólnem u w yznaw aniu  w iary  apostolskiej dz iś”. Ich w yniki rozpatrzy  Ko
m isja „W iara i U stró j” na posiedzeniu p lenarnym  w sierpniu  1985 r. w  S tavanger (N or
wegia).

— W Insty tucie  Ekum enicznym  w Bossey k. Genewy odbyło się w dn iach  18-19 m ar
ca 1985 r. doroczne posiedzenie w spółpracow nków  G rupy Roboczej do S praw  D ialogu z 
P rzedstaw icielam i Religii Św iatow ej Rady Kościołów i w atykańskiego S ek re ta ria tu  do 
S praw  N iechrześcijan. G łównym  przedm iotem  obrad  była dyskusja n ad  ogłoszonym  w 
ubiegłym  roku  przez W atykan dokum entem  dotyczącym  postaw y K ościoła w obec w yzna
wców innych relig ii (jego tek st zam ieszczam y w bieżącym  num erze). D okum ent ten  spo t
kał się generaln ie  z pozytyw ną oceną w spółpracow nków  ŚRK, k tó rzy  zarazem  zw rócili 
jednak  uw agę na  zaw arte  w nim  braki.

— S ekre tarz  generalny Św iatow ej Rady Kościołów, d r Em ilio C astro, w ystosow ał 22 
m arca 1985 r. orędzie do Południow oafrykańskiej Rady Kościołów, w  k tórym  potw ierdził 
so lidarność ŚRK z tą  organizacją oraz z innym i g rupam i i rucham i, k tó re  w alczą o sp ra 
wiedliw ość i pokój w Afryce południow ej. Powodem  w ysłania tego orędzia były w ydarze
n ia  w U itenhage, gdzie, podczas dem onstracji pokojowej, policja zastrze liła  w ielu czar
nych.
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— Papież Jan  Paw eł II p rzesła ł 26 m arca 1985 r. pozdrow ienia w ielkanocne sek re ta 
rzow i generalnem u Św iatow ej Rady Kościołów, ks. d r Em ilio Castro. W liście papieskim  
czytam y: Z radością  p rze k a zu ję  Panu p o zd ro w ien ia  w ielkanocne w  p ie rw szy m  roku obję
cia s ta n o w isk a  sek re ta rza  generalnego Ś w ia to w e j R ady K ościo łów  (...) N iech radość z  p o 
w o d u  zm a rtw ych w sta n ia  C hrystusa  za d o m o w i się w  Pana sercu i w  sercach tych  w s z y s t
kich, k tó r zy  w spó łpracu ją  z  P anem  w  Ś w ia to w e j R adzie  K ościo łów , niech  u tw ie rd z i ona 
w a sze  p ow o łan ie  i u czyn i w as w ia ryg o d n ym i w  dążen iu  do jedności, k tó re j On pragnie.

— M etropolita  D am askinos ośw iadczył w m arcu 1985 r. w Genewie, że P a tria rch a t 
ekum eniczny K onstan tynopola  zam ierza rozpocząć now ą fazę przygotow ań do Soboru 
O gólnopraw osław nego. K onferencje przygotow aw cze do Soboru odbyły się już w la tach  
1976 i 1982.

— Przew odniczący rzym skokatolickiej K onferencji B iskupów  H olandii, arcybiskup 
U trechtu A drianus Simonis, oświadczył w wywiadzie radiowym w dniu 2 kw ietnia 1985 r., 
że udział p ro testan tów  w kato lick iej uroczystości eucharystycznej jest w yra zem  beztro s
ki, k tó ra  nie może mieć dalej m iejsca. W ten sposób stw arza się pozory jedności, k tó ra  w 
rzeczyw istości nie istnieje. A bp Sim onis ośw iadczył cjalej, że poglądy kato lick ie  i p ro te 
stanck ie  na zagadnienie E ucharystii m ocno od siebije odbiegają. Słow a abp. Sim onisa 
skierow ane były przeciw  rozpow szechnionej na płaszczyźnie lokalnej p rak tyce  organizo
w ania  w spólnych kato licko -p ro testanck ich  nabożeństw  eucharystycznych.

— S ekre ta rz  generalny  Św iatow ej Rady Kościołów, d r Em ilio C astro, w ystosow ał 3 
kw ietn ia  1985 r. te legram  do katolickiego arcybiskupa Santiago, F rancisco Fresno, w 
k tórym  zapew nił, że Kościoły członkow skie Rady popierają  w alkę chrześcijan  chilijskich 
z  bru ta ln ym  system em  p rzem o cy  i gwałtu. D r C astro potępił m nożące się w  ostatn ich  cza
sach m ordy na  w spółpracow nikach  kościelnych zaangażow anych w obronie p raw  ludz
kich, łam anych przez d y k ta tu rę  P inocheta.

— W dniach  16-17 kw ietn ia  1985 r. odbyło się w Rzymie posiedzenie doroczne G rupy 
K onsultacyjnej do spraw  m yśli i działalności społecznej Św iatow ej Rady Kościołów i W a
tykanu . Zajęto  się następu jącym i spraw am i: w izytą papieża w siedzibie ŚRK w Genewie 
w czerw cu 1984 r., społecznym  zaangażow aniem  Kościoła, w olnością re lig ijną i teologią 
wyzwolenia.

— Z okazji 20 rocznicy ogłoszenia przez Sobór W atykański II D eklaracji „O stosun
ku Kościoła do religii n iechrześcijańsk ich” (jej tekst publikujem y w bieżącym  num erze), 
w dn iach  17-18 kw ietn ia  1985 r. odbyło się w Rzymie K olokw ium  K atolicko-Żydow skie. 
Z uczestnikam i ob rad  spo tkał się papież Jan  Paw eł II.

— W dniach  17-20 kw ietn ia  1985 r. odbyło się w F riedenw aldzie (RFN) 18 posiedze
nie Kom isji K ontak tów  Polskiej Rady Ekum enicznej i Rady Kościoła Ew angelickiego w 
RFN. Obie strony poinform ow ały się w zajem nie o ak tualnej sy tuacji kościelno-ekum eni- 
cznej i polityczno-społecznej w sw oich krajach . S trona  polska wysoko oceniła w spólne 
ośw iadczenie Kościołów ew angelickich w RFN i NRD ogłoszone z okazji 40 rocznicy za
kończenia II w ojny św iatow ej. U stalono, że PRE zorganizuje w październ iku  1985 r. sym 
pozjum  polsko-zachodnioniem ieckie pośw ięcone 20 rocznicy ogłoszenia przez Radę Koś
cioła Ew angelickiego w RFN  znanego M em orandum  — pierw szego dokum entu  zachod- 
nioniem ieckiego, w ypow iadającego się m.in. za uznaniem  zachodnich granic  Polski.

— W* dn iach  22-27 kw ie tn ia  1985 r. obradow ali w Rzymie delegaci kom isji k ra jo 
w ych ep iskopatu  do spraw  ekum enizm u (o obradach  tych inform ujem y szerzej w dziale 
„S praw ozdania  i dokum enty”).

— W dn iach  23-27 kw ie tn ia  1985 r. odbyło się w  Sofii w spólne posiedzenie Prezy
dium  i K om itetu  D oradczego K onferencji Kościołów E uropejsk ich  (o posiedzeniu tym  p i
szemy obszerniej w dziale „S praw ozdania  i dokum enty”).
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— S ekretarz  generalny Św iatow ej Rady Kościołów, d r Em ilio C astro, w ysłał 24 
kw ietn ia  1985 r. list Kościołom członkow skim , w którym  przypom niał, że w tym  roku 
przypada 40 rocznica zakończenia II wojny św iatow ej, zrzucenia bom by atom ow ej na H i
roszim ę i N agasaki i u tw orzenia ONZ oraz 30 rocznica konferencji w B andungu, k tó ra  
zbliżyła do siebie dopiero co w yzwolone k ra je  A fryki i Azji w w ysiłkach na rzecz pokoju. 
W spom inając 40 rocznicę zakończenia w ojny — pisze d r C astro — nie w olno zapom inać o 
w ojnach i konflik tach  w ystępujących w różnych częściach św iata, głodzie p och łan ia ją 
cym wiele istn ień  ludzkich i rosnącym  niebezpieczeństw ie w ybuchu wojny nuklearnej.

— W stolicy NRD, Berlinie, odbyło się w dniach  6-8 m aja 1985 czw arte posiedzenie 
Komisji K ontaktów  Polskiej Rady Ekum enicznej i Zw iązku Kościołów Ew angelickich w 
NRD. Poinform ow ano się w zajem nie o sy tuacji kościelnej i społeczno-politycznej w swo
ich krajach . Zapoznano się z przygotow aniam i do sym pozjum  poświęconego w ychow aniu 
d la pokoju, k tó re  m a odbyć się w ośrodku ew angelickim  W isła-Jaw ornik , grom adząc 
p rzedstaw icieli Kościołów obu krajów . Przedstaw iciele  PRE uczestniczyli w kościelnych 
obchodach zw iązanych z 40-leciem  zakończenia II wojny św iatow ej, k tóre w dn iach  8-10 
m aja odbyły się w Berlinie i B randenburgu.

— S ekre tarz  generalny Św iatow ej Rady Kościołów, d r Em ilio Castro, w liście do Ko
ściołów członkow skich datow anym  7 m aja 1985 r., w yraził głęboką troskę z pow odu o sta 
tn ich  tragicznych w ydarzeń w Libanie. C astro w ezw ał społeczność ekum eniczną do 
udzielenia poparcia  niezależności i jedności L ibanu, do w spierania  Kościołów w tym  k ra 
ju w ich działalności na rzecz pojednania, do pom agania Radzie Kościołów Bliskiego 
W schodu i Kościołom L ibanu w realizacji program ów  hum anitarnych  i społecznych.

— W dniach  11-13 m aja 1985 r. odbyło się w Genewie konsty tucyjne posiedzenie Ko
m itetu  do spraw  śledzenia realizacji uchw ał K onferencji Bezpieczeństw a i W spółpracy w 
Europie, pow ołanego przez K onferencję Kościołów Europejskich. K om itet k ieru je się 
przekonaniem , że zadaniem  Kościołów jest zachęcanie w szystkich do cierpliw ego i w y
trw ałego kroczenia drogą odprężenia. K om itet pragnie przygotow ać Kościoły do Trzeciej 
K onferencji Przeglądow ej KBWE, której obrady rozpoczną się 4 lis topada 1986 r. w W ie
dniu.

— Podróż papieża Jan a  Paw ła II do krajów  B eneluksu w dniach  11-21 m aja 1985 r. 
posiadała  rów nież akcenty ekum eniczne (w dziale „Spraw ozdan ia  i dokum en ty” zam ie
szczam y a rtyku ł K arlheinza Schuha na ten tem at).

— Przeor szeroko znanej w świecie W spólnoty Ekum enicznej w Taize, Roger Schutz, 
ukończył 12 m aja 1985 r. 70 rok życia (jego drogę życiową przedstaw iam y w dziale  „Sy
lw e tk i”).

— S ekre tarz  generalny Św iatow ej Rady Kościołów, d r Em ilio Castro, ośw iadczył 22 
m aja 1985 r., że R ada jest głęboko zaniepokojona w zrasta jącą  liczbą o fiar ludzkich w w y
n iku  w alk  m iędzyplem iennych w Sri Lance. C astro w yraził nadzieję, że w k ró tce  zna jdą  
się sposoby  (...) p rzyw ró cen ia  tak ich  s to su n ków  spo łeczn ych , w  k tó rych  w szy sc y  o b y w a te 
le będą m ieli te  sam e praw a. Szczegó lnego  poparcia  u dzie lam y K ościo łom  w  Sri L ance , 
kon tyn u u jącym  sw o je  w y s iłk i na rzecz  sp ra w ied liw o śc i dla w szy stk ich .

— W dniach  24-30 m aja 1985 r. odbyło się w A llentow n (Pensylw ania, USA) trzecie 
posiedzenie W spólnej Komisji P raw osław no-L uterańsk iej (bliżej piszem y o tym  w dziale 
„Spraw ozdania  i dokum enty”).

— U tartym  od w ielu la t zw yczajem , prezydenci Św iatow ej Rady Kościołów ogłosili z 
okazji Św ięta Z esłania D ucha Św iętego (26 m aja) orędzie skierow ane do w szystkich  Koś
ciołów członkow skich Rady. Czytam y w nim , że tylko napełn iona D uchem  jedność Koś
cioła w  każdym  m iejscu może być źródłem  w ielkiej siły, k tó ra  upora  się z ciem nym i m o
cam i niespraw iedliw ości, wojny, wyzysku i ucisku. Bóg bowiem  w ybrał nas, rep rezen tan 
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tów  tego, co je s t  n iskiego rodu  u św ia ta  i co w zgardzon e  (1 K or 1 , 28 ) ,  byśm y w szystkim  
ludziom  w każdym  m iejscu przynosili miłość, m ądrość i moc Bożą (1 K or 2, 4-7).

— W dniach  28-31 m aja 1985 r. odbyło się w W iedniu posiedzenie doroczne E kum e
nicznej G rupy Roboczej do S p raw  Inform acji w  Europie (relację uczestn ika ob rad  zam ie
szczam y w dziale „S praw ozdania  i dokum en ty”).

— Z d a tą  2 czerw ca 1985 r. opublikow ana została  czw arta  encyklika pap ieża Jan a  
Paw ła II zaczynająca się od słów „Slavorum  aposto li”. Pośw ięcona jest ona życiu i d z ia ła 
lności św. św. Cyryla i M etodego oraz znaczeniu  ich dzieła dla w spółczesnego chrześci
jaństw a  i św iata  (tekst encyklik i zam ieścim y w następnym  num erze naszego czasopism a).

— Kościoły ew angelickie i Kościół S taroka to lick i w RFN poinform ow ały 2 czerw ca 
1985 r. o zaw arciu  porozum ienia w spraw ie w zajem nego dopuszczenia do W ieczerzy P ań 
skiej (tekst porozum ienia zam ieszczam y w dziale „Spraw ozdania i dokum en ty”).

— D nia  5 czerw ca 1985 r., w 25 roczn icę pow ołan ia  do życia p rzez p ap ieża  Ja n a  
X X III S ek re ta ria tu  do S praw  Jedności C hrześcijan, okolicznościow e przem ów ienie w ra 
diu w atykańsk im  wygłosił dy rek to r W ydziału K om unikacji Św iatow ej Rady Kościołów 
— C oenraad Boerma. S tw ierdził on, że S ek re ta ria t to w rzeczyw istości „d rzw i” , k tó re  
Kościół kato lick i otw orzył przed  K ościołam i i w spólnotam i chrześcijańskim i oraz przed 
ŚRK. S ek re ta ria t jest w iarygodnym  sługą ruchu  ekum enicznego, skutecznym  in stru m en 
tem  do podejm ow ania kon tak tów , insp ira to rem  zain teresow ań ekum enicznych w łonie 
K urii Rzymskiej i w całym  K ościele katolickim . S ek re ta ria t jest „ekum enicznym  sum ie
n iem ” Kościoła katolickiego — stw ierdził w konkluzji dyrek to r Boerm a.

— W dniach  5-9 czerw ca 1985 r. odbyw ał się w D usseldorfie (RFN) Ew angelicki 
K ongres Kościelny (K irchentag), k tó ry  zgrom adził ok. 150 tys. osób. Z Polski uczestniczył 
w nim  m.in. W iktor Leyk, w iceprzew odniczący Z arządu  Głównego ChSS, red ak to r n a 
czelny „S tudiów  i D okum entów  E kum enicznych”. Podczas K ongresu zrodziła się idea 
zw ołania Ekum enicznego Soboru  Pokojowego. Przew odniczący K ongresu, prof. W olf
gang H uber, stw ierdził w słow ie końcowym : Sobór P o k o jo w y  m ógłby  być m iejscem , w  
k tó rym  K ościo ły , w  poczu ciu  w sp ó ln ej odpow iedzia ln ośc i, w y p o w ie d z ia ły b y  zo b o w ią zu 
jące  słow a, słow a, k tó rych  lu dzie  nie m og liby  zignorow ać.

— Papież Jan  Paw eł II p rzy jął 13 czerw ca 1985 r. w W atykanie przew odniczącego 
Rady Kościołów Ew angelickich w RFN, bp. E d uarda  Lohsego. Rozm owa dotyczyła blisko 
5-letniej działalności W spólnej Kom isji K atolicko-Ew angelickiej w RFN. Po audiencji bp 
Lohse wobec przedstaw icieli prasy wyraził nadzieję, że Komisja ta, k tó ra  z końcem 1985 r. 
zakończyła sw oją działalność, p rzy c zy n i się do usunięcia w ie lu  p rze szk ó d  u trudn ia jących  
w za jem n e zrozum ien ie. W najbliższym  czasie K om isja w yda ośw iadczenie na  tem at m ał
żeństw  m ieszanych. W spólna K om isja została  u tw orzona w rezu ltac ie  w izyty papieża w 
RFN w listopadzie 1980 r.

— W dniach  11-18 czerw ca 1985 r. odbyło się w B ostonie (USA) m iędzynarodow e 
sym pozujum  biskupów  i teologów  z Kościołów praw osław nych i przedchalcedońskich  
poświęcone ocenie dokum entu  Kom isji „W iara i U stró j” Św iatow ej Rady Kościołów w 
spraw ie „Chrztu, E ucharystii i U rzędu duchow nego”, uchw alonego w  Lim ie (Peru) w 
1982 r. U czestnicy obrad  określili ten  tek st jako zasłu gu jący na uw agę ekum en iczn y  do
ku m en t konw ergencji w  d z ied z in ie  d o k tryn y  sygnalizujący nowy e tap  w h isto rii ruchu  
ekum enicznego. Zaapelow ano do Kościołów, aby zachęcały do stud iow an ia  tego doku
m entu  na różnych płaszczyznach życia kościelnego. Spraw ozdanie  z sym pozjum  zaw iera 
szereg pytań, k tó re  zdaniem  przedstaw icieli Kościołów praw osław nych w ym agają d a l
szego w yjaśnienia. Chodzi tu  o stosunek w zajem ny m iędzy eucharystią  a eklezjologią, ro 
zróżnianie m iędzy kap łaństw em  całego ludu  Bożego a kap łaństw em  ordynow anym .

— W połow ie czerw ca 1985 r. opublikow any został dokum ent podsum ow ujący drugą
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rundę  dialogu ka to licko-lu terańsk iego  na  płaszczyźnie św iatow ej. Nosi on ty tu ł: „Jed
ność przed  nam i. Modele, form y i fazy ka to licko-lu terańsk ie j w spólnoty  koście lnej”.

— Z in icjatyw y Św iatow ej R ady Kościołów odbyła się w K uala L um pur (Malezja) w 
dn iach  od 19-25 czerw ca 1985 r. konsu ltacja  pośw ięcona im plikacjom  dialogu m iędzyre- 
ligijnego dla edukacji teologicznej. U czestniczyło w  niej 20 w ykładow ców  teologii z 10 
k ra jów  Azji, konsultanci z Europy i A m eryki Północnej oraz studenci i profesorow ie z 
m iejscowego sem inarium  teologicznego.

— W dniach  25-28 czerw ca 1985 r. odbyła się w  G örlitz (NRD) trzecia  zorganizow a
na przez K onferencję Kościołów E uropejsk ich  konsu ltacja  pośw ięcona dokum entow i Ko
m isji „W iara i U stró j” Św iatow ej Rady Kościołów w spraw ie „Chrztu, E ucharystii i 
U rzędu duchow nego”. Zgrom adziła ona 30 uczestników  z 14 krajów  europejskich. Tem a
tem  obrad  był w pływ  czynników  historycznych, politycznych i ekonom icznych na recepc
ję dokum entu  ŚRK.

— D nia 26 czerw ca 1985 r. podczas audiencji ogólnej na  p lacu  Św. P io tra , papież Jan  
P aw eł II m ów ił o ekum enicznym  w ym iarze  w iary . Z w racając  się do P olaków , Jan  P a 
w eł II s tw ierd ził: D zis ia j ta  o s ta tn ia  ś ro d o w a  au d ien c ja  p o św ię c o n a  je s t  w y m ia ro w i  
ek u m en iczn em u  n aszej w ia ry . W iadom o b o w iem , że  ja k k o lw ie k  je d e n  je s t  C h rystu s  i 
je d e n  je s t  ta k że  K ośció ł, k tó ry  C h rystu s  p o w o ła ł do is tn ien ia , to  je d n a k że  w  ciągu  d z ie 
jó w  ch rześc ija n ie  s ię  w ie lo k ro tn ie  d z ie lili , i to ju ż  od  cza só w  a p o s to lsk ich  (...) so b o ro w i 
za w d z ię c z a m y  sp ec ja ln y  d e k re t o e k u m e n izm ie , k tó r y  n ie  ty lk o  o p isu je  sp ra w ę  p o d z ia 
łu  ch rześc ijan , ale ta k że  w sk a zu je  d ro g i p ro w a d zą c e  do ich z jed n o czen ia . W niosek  
p ra k ty c zn y  z  tego dla każdego  z  nas w ierzących , k a to lików , w  tym  dla k a to lik ó w  w  P o l
sce, k tó r z y  w  w ię k szo śc i zw ią za n i je s te ś m y  z  K o śc io łem  rzy m sk im  ta k i, ż e  n asza  w ia ra  
m u si s ię  łą c zy ć  z  w ie lk im  p ra g n ien iem  z jed n o cze n ia  ch rześc ijan , a to  p ra g n ie n ie  w in n o  
zn a jd o w a ć  w y r a z  p r ze d e  w s z y s tk im  w  m o d litw ie , a p o za  ty m  w  w ie lo ra k im  d z ia ła n iu  
na r ze c z  z jed n o cze n ia  ch rześc ijan , ta k  ja k  to  w sk a zu je  d o k u m e n t so b o ro w y . D la teg o  
te ż  w s z y s tk ic h  d z is ia j tu ta j zg ro m a d zo n y c h  p ie lg r zy m ó w  z  P o lsk i i sp o śró d  P o lo n ii 
św ia to w e j p ro szę , a żeb y  n ie  u s ta w a li w  m o d litw ie  o z jed n o cze n ie  ch rześc ijan , w  ich  
d zia ła n iu  na r ze c z  tego  z jed n o cze n ia  g d z ie k o lw ie k  s ię  zn a jd u ją , c zy  w  P o lsce  c zy  p o za  
P olską , na ca łym  św iec ie .

— W dniach  26 czerw ca — 2 lipca 1985 r. obradow ało w Seulu  (Korea Płd.) VIII 
Zgrom adzenie Ogólne C hrześcijańskiej K onferencji Azji. O brady toczyły się pod hasłem : 
„Jezus C hrystus czyni nas w olnym i po to, byśmy służy li”.

— W Nowym O rleanie (USA) odbyła się w dniach  26 czerw ca do 6 lipca 1985 r. 54 
K onferencja G eneralna A dw entystów  D nia Siódmego. W ob radach  uczestniczyło 2300 
delegatów , k tórzy reprezen tow ali ponad 24 tysiące zborów  w 184 krajach . P rezydentem  
na następne pięć la t w ybrano p asto ra  N eala W ilsona. Podczas ob rad  poinform ow ano, że 
od 1980 r. liczba adw entystów  w świecie w zrosła o 1 170 000. K ażdego roku liczba człon
ków  tej społeczności chrześcijańskiej w zrasta  o 6%, ak tualn ie  jest ich na całym  świecie 
przeszło 4,5 min. Delegaci potęp ili w szelkie form y rasizm u i dyskrym inacji rasow ej, w y
d a li też  rezo lucję  pośw ięconą sp raw om  pokoju . Jed n a  z uch w ał p ow iada, że K ościół 
ad w en ty stó w  w in ien  zająć  się bliżej p rob lem em  ordynac ji, w  tym  tak że  o rd y n ac ją  ko 
b ie t. N astęp n a  K onferencja  G en era ln a  odbędzie  się w 1990 r. w In d ian ap o lis  (Ind iana , 
USA).

— Papież Jan  Paw eł II przy jął 27 czerw ca 1985 r. w W atykanie p rezyden ta  i sek re ta 
rza generalnego Św iatow ej Federacji L uterańskiej — bp. Z oltana K aldy ’ego i ks. dr. C ar
la M au’a. Celem w izyty było p rzedstaw ien ie  papieżow i nowego prezyden ta  Federacji. Bp 
K aldy podziękow ał Janow i Paw łow i II za pozdrow ienia przesłane VII Zgrom adzeniu  
Ogólnem u w B udapeszcie w 1984 r. i za re fe ra t wygłoszony tam  przez przew odniczącego 
S ek re ta ria tu  do S praw  Jedności Chrześcijan, kard . Jan a  W illebrandsa. P odkreślił on zna
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czenie d ialogu m iędzy kato likam i i lu teranam i, k tóry  na  płaszczyźnie św iatow ej w chodzi 
w now ą fazę. M ówiono też o zacieśn ieniu  w spółpracy  w dziedzinie pokoju  i sp raw ied li
wości, udzielan iu  pom ocy głodującym  i uchodźcom , zw alczaniu  przejaw ów  gw ałcenia 
p raw  człow ieka oraz n iespraw iedliw ości społecznej i ekonom icznej.

— Papież Jan  Paw eł II p rzem aw iając podczas Mszy pontyfikalnej w  dn iu  29 czerw ca 
1985 r. s tw ierdził m .in.: K ośció ł, k tó ry  je s t  w  R zym ie, z  radością  w ita  delegację  p ra w o s ła 
w ną na czele  z  m e tro p o litą  C h ryzostom em  z  M iry, k tó rą  pa tr ia rch a  eku m en iczn y  D im i- 
trios I p r zy s ła ł do R zym u  w  tę  u ro czysto ść  św . św . P io tra  i P aw ła . D roga je s t  d la  nas obe
cność te j delegacji w  u ro czystym  dniu  p o św ięco n ym  S zym o n o w i, syn o w i Jony. P io tr  bo
w iem  zo s ta ł w ezw a n y  za  p o śred n ic tw em  brata  A ndrzeja , k tó ry  je s t  c zczo n y  w  sposób  
szczeg ó ln y  p r ze z  K ośció ł w  K o n sta n tyn o p o lu  i je s t  jego  pa tronem . D zięk u jem y  za tem  
p rzed s ta w ic ie lo m  tego K ościo ła  za  to, iż  p r zy łą c zy li się do naszej u roczystośc i. N iech d ia 
log ro zp o c zę ty  p o m ię d zy  n a szym i K ośc io łam i na tem a t w spó ln ej w ia ry  a p o sto lsk ie j do 
p ro w a d z i nas do p e łn ej jedn ości, a o sta teczn ie  do tego, byśm y m ogli razem  sp ra w o w a ć  
E ucharystię  Pana.

— W spraw ozdaniu , przedstaw ionym  pod koniec czerw ca 1985 r. w spółpracow ni
kom  K urii Rzym skiej, papież Jan  Paw eł II zaapelow ał do w szystkich katolików , aby zde
cydow anie i cierpliw ie angażow ali się na  rzecz jedności w szystkich  chrześcijan. Jedno 
cześnie ostrzegł przed  przedw czesnym i krokam i, jak  np. p rak tykow anie  in te r kom unii. 
Podkreślił, że w arunkiem  w spólnoty  eucharystycznej jest pełna jedność w sp raw ach  w ia
ry. Papież dał też jasno do zrozum ienia, że zangażow anie ekum eniczne pozostaje  jednym  
z głów nych celów jego p o n ty fik atu  i stałym  obow iązkiem  Kościoła katolickiego. Jan  P a 
weł II podziękow ał w szystkim  K ościołom  chrześcijańskim , k tó re  podjęły d ialog z K ościo
łem katolickim .

Z kraju

— W pierw szym  półroczu 1985 r. w  K lubie In teligencji K atolickiej w  W arszaw ie w y
głoszonych zostało k ilka  prelekcji o tem atyce ekum enicznej. Bp W ładysław  M iziołek, w i
ceprzew odniczący Kom isji E p iskopatu  ds. Ekum enizm u, m ówił o sy tuacji ekum enicznej 
w Polsce, ks. d r Rom an Forycki SAC, członek tejże Kom isji, p rzedstaw ił tem at: „Ekum e
nizm  a esp eran to ”, n a to m iast M ichał K linger, p racow nik  naukow y Sekcji P raw osław nej 
C hrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej w  W arszaw ie scharak teryzow ał m isterium  p a 
schalne w praw osław iu.

— In s ty tu t Ekum eniczny K atolickiego U niw ersy tetu  Lubelskiego zorganizow ał 14 
lu tego 1985 r. nabożeństw o ekum eniczne, poprzez k tó re  zainaugurow ał obchody Roku 
Ć yrylom etodiańskiego w zw iązku z 1100 rocznicą śm ierci św. M etodego, pierw szego b is
k upa  S łow ian (spraw ozdanie w spółorgan iza to ra  zam ieszczam y w dziale  „S praw ozdania  i 
dokum en ty”).

— D nia 19 lutego 1985 r. zm arł w  w ieku 69 la t ks. E dw ard  Busse, em erytow any d u 
chow ny Kościoła Ew angelicko-A ugsburskiego, były senior diecezji m azurskiej, były p ro 
boszcz i ad m in is tra to r para fii w  M rągowie, Zielonej Górze, Ż yrardow ie i P łocku. Przez 
w iele la t był przew odniczącym  oddziału  w ojew ódzkiego Polskiej R ady Ekum enicznej w 
Zielonej Górze, a następn ie  dyrek torem  b iu ra  PRE w W arszaw ie. Pogrzeb odbył się 22 lu 
tego 1985 r. w  W arszaw ie z udziałem  duchow nych i w iernych z K ościoła Ew angelicko- 
A ugsburskiego, p rzedstaw icieli Kościołów zrzeszonych w  PRE i K ościoła R zym skokatoli
ckiego.

— D nia 21 lutego 1985 r. zm arł nagle w  w ieku 62 la t ks. M ichał S tankiew icz, d ługo
le tn i prezes N aczelnej R ady Polskiego K ościoła C hrześcijan  B aptystów  i red ak to r m iesię
cznika „Słowo P raw d y ”. Był w ielo letn im  członkiem  Prezydium  Polskiej R ady E kum eni
cznej, w spółprzew odniczył w  Kom isji M ieszanej PRE i K om isji E p iskopatu  ds. Ekum e
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nizm u. N abożeństw o żałobne odpraw ione zostało  w  kościele bap tystów  w W arszaw ie w 
dn iu  28 lutego, pogrzeb odbył się tego sam ego dn ia  na  cm entarzu  ew angelicko-reform o
w anym  z udziałem  w spółw yznaw ców  i p rzedstaw icieli Kościołów zrzeszonych w PRE.

— Na zaproszenie Polskiego O ddziału  C hrześcijańskiej K onferencji Pokojow ej przy 
Polskiej Radzie Ekum enicznej i Społecznego Tow arzystw a Polskich K ato lików  w dniach  
25-29 m arca  1985 r. obradow ała  w W arszaw ie K om isja S tudiów  ChKP. T em at obrad  
brzm iał: „W yzwolenie i rozwój — chrześcijańska odpow iedź na  nabrzm iałe  problem y n a 
szych czasów ”. Celem posiedzenia, w  k tórym  wzięło udział 50 osób z 26 krajów , było 
przygotow anie dokum entów  i w niosków  na  VI O gólnochrześcijańskie Zgrom adzenie Po
kojow e w P radze  w  lipcu  1985 r.

— Ks. d r  H em yk P aprock i z Polskiego A utokefalicznego K ościoła P raw osław nego 
w ygłosił w  drugim  kw arta le  1985 r. w  O środku Myśli Społecznej „A ugustinum ”, p row a
dzonym  przy Stow arzyszeniu  K ato lików  „PA X ” serię odczytów  pt. „Praw osław na w izja 
chrzęści j aństw a  ”.

— D nia 5 kw ietn ia  zm arł w  K rakow ie ks. m itra t Eugeniusz Lachocki, proboszcz 
tam tejszej p a ra fii praw osław nej. Zm arły  był zaangażow anym  działaczem  ekum enicz
nym. Przez w iele la t uczestniczył w  p racach  oddziału  krakow skiego Polskiej Rady E k u 
m enicznej, u trzym yw ał też przyjazne stosunki ze środow iskam i katolickim i.

— „Teoria i p rak ty k a  kaznodziejska Kościołów n iek a to lick ich ” — ta k  b rzm iał tem at 
dorocznego sym pozjum  naukow ego Sekcji H om iletów  Polskich, działającej przy Kom isji 
E p iskopatu  ds. N auki K atolickiej, k tó re  odbyło się w dn iach  11-12 kw ie tn ia  1985 r. w 
gm achu A kadem ii Teologii K atolickiej w W arszaw ie (spraw ozdanie uczestn ika  sym poz
jum  zam ieszczam y w dziale „S praw ozdania  i dokum enty”).

— Na zaproszenie Polskiej Rady Ekum enicznej w  dn iach  12-16 kw ietn ia  1985 r. 
p rzebyw ała w Polsce 5-osobow a delegacja Zw iązku Kościołów Ew angelickich w  NRD 
pod przew odnictw em  bp. Johannesa  H em pela. Celem w izyty było zacieśnienie is tn ie ją 
cych od daw na stosunków  ekum enicznych m iędzy K ościołam i ew angelickim i w  NRD a 
K ościołam i zrzeszonym i w  PRE, w zm ocnienie i rozszerzenie kon tak tów  oraz różnych 
form  w spółpracy  m iędzy obu partneram i.

— D nia 24 kw ietn ia  1985 r. odbyło się w W arszaw ie posiedzenie K om isji M ieszanej 
Polskiej Rady Ekum enicznej i Kom isji E p iskopatu  do S praw  Ekum enizm u. U czestnicy 
obrad  dokonali oceny w ażniejszych w ydarzeń  ekum enicznych w k ra ju  i za granicą. Wy
słuchano też inform acji na  tem at recepcji w  naszym  k ra ju  dokum entu  w  spraw ie „Chrztu, 
E ucharystii i U rzędu duchow nego” Kom isji „W iara i U stró j” Św iatow ej Rady Kościołów. 
P rzedstaw iciele  PRE nie p o tra fili w dalszym  ciągu odpow iedzieć na  py tan ie  strony  k a to 
lickiej, kiedy m ożliwe będzie w znow ienie działalności Podkom isji do S praw  D ialogu. 
O statn ie  posiedzenie Podkom isji odbyło się w lutym  1983 r.

— W nabożeństw ach ekum enicznych, odbyw ających się w każdy pierw szy ponie
działek  m iesiąca w stołecznym  kościele ew angelicko-reform ow anym , system atycznie 
uczestniczą od dłuższego czasu goście zagraniczni. N abożeństw o, k tó re  odbyło się 6 m aja 
1985 r. m iało ch arak te r m iędzyreligijny, gdyż uczestniczył w nim  im am  H.A. Ayaz K han z 
P ak istanu , k tóry  przed  w ojną był im am em  w Polsce i na W ęgrzech. Podczas spo tkan ia  
m odlono się w in tencji d ialogu chrześcijańsko-m uzułm ańskiego. H om ilię wygłosił ks. 
prof, d r Jerzy G ryniakow , p ro rek to r Chrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej, duchow ny 
Kościoła Ew angelicko-A ugsburskiego. W nabożeństw ie, k tó re  odbyło się 3 czerw ca 1985 
r., uczestniczyli: ks. prof. Jose Sanchez V aquero z U niw ersy tetu  Papieskiego w S a lam an
ce, założyciel i przew odniczący m iędzynarodow ego centrum  ekum enicznego im. Jan a  
X XIII (w bieżącym  num erze recenzujem y jego książkę pośw ięconą zagadnieniom  ekum e
nicznym), ks. P ierre  S trauss z Kościoła Ew angelicko-R eform ow anego kan tonu  Genewy 
oraz ks. A nthon Otte, duchow ny kato lick i z Norym berg!, k tó ry  przybył na  nabożeństw o z
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30-osobow ą grupą m łodzieży zachodnioniem ieckiej. Hom ilię wygłosił ks. Jan  Hause, du 
chow ny Kościoła Ew angelicko-A ugsburskiego.

— W dniach 10-12 m aja 1985 r. w klasztorze Ojców Paulinów  w Leśnej Podlaskiej od
były się rekolekcje ekum eniczne pod hasłem: „Ku pojednaniu przez w iarę”. Zainaugurow ała 
je Msza św. koncelebrow ana pod przewodnictw em  bp. Jana M azura, ordynariusza diecezji 
podlaskiej. Wygłoszono następujące prelekcje: „Ku pojednaniu przez w iarę” (prof. W łodzi
m ierz Bojarski), „Sytuacja ekum eniczna dziś” (ks. rek tor W ładysław Hładowski, członek 
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu), „Rozważania nad tekstem  M iędzynarodowej Komisji 
Mieszanej do spraw  Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzym skokatolickim  i Kościo
łem Prawosławnym nt. «Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej»” 
(ks. d r Jan  S. Gajek MIC, pracownik naukowy Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego). Rekolekcje zgromadziły ok. 50 osób ze środowisk inteligencji katolickiej.

— W dniach  10-12 m aja  1985 r. odbył się w K odniu nad  Bugiem  II M łodzieżowy 
Z jazd Ekum eniczny (relację uczestn ika zam ieszczam y w dziale „S praw ozdania  i doku
m en ty ”).

— D nia 12 m aja 1985 r. odbyła się w P arafii Ew angelicko-R eform ow anej w Żychli
n ie k. K onina uroczystość oddan ia  do uży tku  zespołu zabytkow ego (kościół, dzw onnica, 
m auzoleum , p lebania) po przeprow adzonym  kap ita lnym  rem oncie. U roczystość ponow 
nego pośw ięcenia kościoła w Żychlinie na  służbę Bożą zgrom adziła nie ty lko członków  
miejscowej parafii. Przybyli także  księża i delegacje innych para fii ew angelicko-reform o
wanych* z centralnej Polski, członkow ie pobliskiego zboru ew angelicko-augsburskiego  w 
K oninie ze swym duszpasterzem , a także  liczni w ierni z Kościoła R zym skokatolickiego. 
P ara fia  w Żychlinie jest jedyną p a ra fią  ew angelicko-reform ow aną, jak a  zachow ała się od 
R eform acji XVI w. i n ieprzerw anie  działa  do dziś.

— Z inicjatyw y C hrześcijańskiego S tow arzyszenia Społecznego w dn iach  2-3 czer
w ca 1985 r. w Jab łonn ie  k. W arszaw y odbyło się m iędzynarodow e spo tkan ie  chrześcijan  z 
czterech  kontynentów  pod hasłem : „Chrześcijanie, postęp  społeczny, p o k ó j”. U czestnicy 
ob rad  podkreślili konieczność upow szechnienia w śród w iernych św iadom ości, że m isja 
Kościołów różnych w yznań może być realizow ana w rozm aitych u stro jach  społecznych, 
bow iem  ponadsystem ow e są tak ie  w artości, jak  życie ludzkie, pokój, dążenie do polepsze
nia społecznych i cyw ilizacyjnych w arunków  życia.

— W dniach  3-7 czerw ca 1985 r. obradow ał w Opolu K om itet K oordynacyjny Mię
dzynarodow ej Kom isji M ieszanej do S praw  D ialogu Teologicznego m iędzy Kościołem 
R zym skokatolickim  i Kościołem  Praw osław nym  (szerzej piszem y na  ten  tem at w dziale 
„S praw ozdania  i dokum en ty”.).

— W K atolickim  U niw ersytecie Lubelskim  odbyła się 8 czerw ca 1985 r. uroczystość 
nad an ia  dok toratów  honoris causa dwom  w ybitnym  przedstaw icielom  w spółczesnego ru 
chu ekum enicznego, w spółprzew odniczącym  M iędzynarodow ej K om isji M ieszanej do 
S praw  D ialogu Teologicznego m iędzy Kościołem  R zym skokatolickim  i Kościołem  P raw o
sław nym  — kard. Janow i W illebrandsow i i arcybiskupow i Stylianosow i H arkianakisow i, 
g recko-praw osław nem u m etropolicie  A utra lii (szerzej piszem y na  ten  tem at w dziale 
„Spraw ozdania  i dokum en ty”).

— W pom ieszczeniach p a ra fii ew angelicko-reform ow anej w  W arszaw ie odbył się w 
dn iach  10-15 czerw ca 1985 r. kolejny Tydzień K ultu ry  Żydow skiej zorganizow any przez 
W arszaw ski K lub Inteligencji K atolickiej i parafię  ew angelicko-reform ow aną. Podczas 
ob rad  odpraw iono w św iątyn i ew angelicko-reform ow anej na przem ian  nabożeństw o p ro 
testanck ie  i mszę kato licką. Także w 1984 r. p a ra fia  ew angelicko-reform ow ana w W ar
szaw ie była gospodarzem  Tygodnia K ultu ry  Żydowskiej.

— Z in icjatyw y Z w iązku Kościołów Ew angelickich w NRD i Polskiej Rady Ekum e



206 KRONIKA

nicznej w dn iach  17-20 czerw ca 1985 r. odbyło się w  W iśle-Jaw orniku  pierw sze w spólne 
spo tkan ie  duchow nych z obu krajów . L iczba uczestników  z Polski w ynosiła 20 osób, z 
NRD — 12. Tem at spo tkan ia  brzm iał: „W ychow anie d la  p oko ju”. G łów nym  przedm iotem  
dyskusji był re fe ra t prof. C arla F ried richa  W eizsäckera pod tym  sam ym  tytułem , k tóry  
ten  w ybitny  uczony wygłosił podczas VII Z grom adzenia Ogólnego Św iatow ej Federacji 
L u terańsk iej w  B udapeszcie w 1984 r. U czestnicy spo tkan ia  pośw ięcili też w iele czasu 
m edytacjom  biblijnym . Gościom z NRD stw orzono możliwość zapoznan ia  się z życiem 
p a ra fii lu te rańsk ich  na Ś ląsku  Cieszyńskim.

— W obecności d r F ranza  Pfeffera, am basadora  R epublik i Federalnej N iem iec w Po
lsce, ks. bp  prof, d r P io tra  H em perka, rek to ra  K atolickiego U niw ersy tetu  Lubelskiego 
oraz licznie zebranych gości, w  tym  także  przedstaw icieli K ościołów nierzym skokato lic- 
kich, w dn iu  24 czerw ca 1985 r. w czytelni B iblio teki KUL o tw arta  została  w ystaw a: 
„M arcin L u ter w  piśm iennictw ie naukow ym ”. O tw arcie w ystaw y poprzedził w ykład  ks. 
bp  d r A lfonsa Nossola, k ierow nika In s ty tu tu  Ekum enicznego KUL, p t. „O gólnochrześci- 
jańsk ie  znaczenie teologii M arcina L u tra ” .

— D nia 24 czerw ca 1985 r. odbyła się w  W arszaw ie uroczystość w ręczenia N agród 
im. A ndrzeja Frycza M odrzew skiego ufundow anych przez Z arząd  Główny Społecznego 
Tow arzystw a Polskich K atolików . P rzyznane w br. po raz pierw szy — m ają być od tąd  
p rzyznaw ane corocznie za prace naukow e, popularyzatorsk ie  i o rganizow anie b ad ań  w 
zakresie  prob lem atyk i m niejszości relig ijnych w Polsce i polskich m niejszości relig ijnych 
za granicą, ich w kładu w  rozwój społeczny i ku lturalny  kraju, w  krzewienie w artości ogól
no ludzkich  i patrio tycznych. W uroczystości uczestniczyli: zw ierzchnik  K ościoła Polsko- 
katolickiego bp  Tadeusz M ajew ski i prezes STPK — bp W iktor W ysoczański.

— D nia 30 czerw ca 1985 r. w  bazylice kated ralne j C hrystusa K róla w  K atow icach 
odbyła się uroczystość ingresu nowego ordynariusza  diecezji katow ickiej Kościoła rzym 
skokatolickiego, bpa D am iana Zim onia. U czestniczyli w niej także  p rzedstaw iciele  Koś
ciołów członkow skich Polskiej Rady Ekum enicznej. W czasie uroczystości przem ów ienie 
wygłosił ks. konsenior Jan  G ross z Kościoła ew angelicko-augsburskiego, prezes Śląskiego 
O ddziału  PRE.

Oprać. Karol Karski
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EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Jednym  z w ątków  tem atycznych niniejszego num eru  naszego k w arta ln ik a  jest dialog 
chrześcijaństw a z innym i religiam i. Tak się złożyło, iż od k ilku  m iesięcy w w ielu p ism ach 
konfesyjnych ukazuje  się coraz więcej pub likacji pośw ięconych tem u tem atow i.

Bodaj najdłuższy „ s taż” m a pod tym  w zględem  „Jed n o ta”, m iesięcznik w ydaw any 
przez K onsystorz Kościoła ew angelicko-reform ow anego, w k tórym  to piśm ie od m aja 
1982 od lipca 1983 r. ukazyw ał się in teresu jący  cykl rozm ów pośw ięcony judaizm ow i pt. 
„D aw idow e ko rzen ie”. N atom iast od październ ika  1984 r. w „Jednocie” p rezentow any 
jest cykl rozm ów  pt. „Szalom ” (pokój), koncen tru jący  się w okół p roblem u antysem ityz
mu, teologii Izraela  i ta jem nicy N arodu  W ybranego. In tencją  redakcji jest, aby oba te  cy
kle przyczyniły  się do pogłębienia poczucia w spólnoty z naszym i b raćm i żydam i. W arto 
dodać, że w szystkie rozm ow y przeprow adziła  kato licka zakonnica s. K inga S trzelecka 
OSU. O cyklu „D aw idow e korzen ie” p isaliśm y już na tych łam ach.

Również w k ilku  innych p ism ach ukazu ją  się od pewnego czasu cykle prezen tu jące 
w ielkie religie oraz poruszające problem  dialogu chrześcijaństw a z innym i religiam i. Z a
ją ł się tym  m.in. w serii a rtyku łów  zam ieszczonych w  dw utygodniku  gdańskim  „G w iazda 
M orza” ks. Zygm unt Paw łow icz, k tó ry  p rzedstaw ił tak ie  religie jak  buddyzm , hinduizm , 
islam , judaizm , om ówił najw ażniejsze różnice m iędzy tym i relig iam i a chrześcijaństw em , 
a także  w skazał na  pew ne w artości w spólne d la chrześcijaństw a i d la  tych religii. A utor 
zadek larow ał się w yraźnie jako  rzecznik  dialogu, który, jego zdaniem , przeniesie  się k ie
dyś z kręgów  elita rnych  na  płaszczyznę ogólną, to znaczy dotrze do św iadom ości w ięk
szości w yznaw ców , choć n ie n astąp i to oczywiście w najbliższym  czasie.

W k w arta ln ik u  „M isyjne D rog i” w ydaw anym  przez M isjonarzy O blatów  M aryi N ie
pokalanej, d rukow any  jest od ubiegłego roku  cykl poświęcony religiom  n iechrześcijańs
kim. D otychczas p rzedstaw ione zostały m.in. tak ie  religie jak  islam , a w num erze o s ta t
nim  — hinduizm . A utorką a rtyku łów  jest Ew a Bogucka, k tó ra , trzeba  to  przyznać, w spo
sób przystępny i fachow y przybliża  czytelnikom  h isto rię  i najw ażniejsze zasady do k try 
nalne  w ielkich religii.

D om inikański m iesięcznik „W D rodze” (nr 1, 1985) zam ieścił ciekaw y szkic am ery
kańskiego jezuity  o. Johna  R enarda, zaty tu łow any  „C hrześcijanin w obec is lam u ”. P u n 
ktem  w yjścia jest konsta tac ja , że w ażne enuncjacje w spółczesnego katolicyzm u, np. do
kum enty  Soboru W atykańskiego II, n iew iele m iejsca pośw ięcają islam owi. Tym czasem  
w yznaw ców  tej re lig ii'p rzybyw a z każdym  rokiem , a u progu trzeciego tysiąclecia będą 
oni stanow ić p ią tą  część m ieszkańców  naszego globu. K oran — św ięta  księga islam u w y
m ienia Jezusa C hrystusa jako  p roroka, m ówi także o Jego M atce — M aryi. To rów nież 
sk łan ia  do tego, aby bliżej przyjrzeć się tej religii.

A czkolw iek stw ierdzen ia  V aticanum  II odnoszące się do islam u — zauw aża o. R enard  
— są zwięzłe, niem niej jednak  posiadają  one swoją wym owę i zapow iadają  odejście od 
tonu  dotychczasow ych w ypow iedzi K ościoła na  tem at islam u. Nie są też w olne od błędu.
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Np. zw rot użyty w dokum entach  Soboru, że m uzułm anie oddają cześć Jezusow i jako  p ro 
rokow i jest mylący, gdyż oddają  oni cześć ty lko sam em u Bogu, proroków  zaś szanu ją  i 
s ta ra ją  się naśladow ać. W soborowej dek larac ji „O stosunku Kościoła do relig ii n iechrze
ścijańsk ich”, szczególną wagę, zdaniem  o. R enarda, posiada stw ierdzenie: K o śc ió ł k a to li
ck i nic nie odrzuca  z  tego, co w  relig iach  tych  je s t  p ra w d z iw e  i św ię te . D okum ent ten  nie 
precyzuje jednak, na szczęście, co m ianow icie chrześcijanie w inni uznać za praw dziw e i 
św ięte w innych religiach, gdyż w szelkie próby narzucan ia  sztyw nego k sz ta łtu  d o k try n a
lnego poszukiw aniom  dopiero rozpoczętym  byłyby przedw czesne, żeby nie pow iedzieć — 
niestosow ne.

W swoim  artyku le  o. R enard  proponuje  pew ne ogólne k ry te ria , k tó re  pozw oliłyby 
rozpoznać — po pierw sze — co jest praw dziw e i św ięte d la  m uzułm anów  i — po drugie — 
jaką  drogą my sam i możemy dojść do uznan ia  islam u za praw dziw y i święty. A b y  osiąg
nąć p ie rw szy  z  tych  dw óch  celów  — tw ierdzi o. R enard  — m u sim y w  n aszym  spo jrzen iu  
na w yzn a w c ó w  islam u dobrow oln ie  zrezyg n o w a ć  z  w łasnych , relig ijn ych  i ku ltu row ych  
sys tem ó w  odniesień. M usim y o d stą p ić  od  przekonan ia , w c ią ż  g łęboko w  nas tkw iącego , że  
dzia łać  w  dobrej w ierze  zn a czy  p a tr ze ć  na św ia t dok ładn ie  tak  sam o ja k  m y. D rugi cel p o 
szu k iw a ń  każe  nam  z  ko le i u św iadom ić  sobie, że  często  ja k o  „ p ra w d z iw e  i św ię te ” odb ie 
ram y to, co daje  nam  poczu cie  bezp ieczeń stw a . W ydaje m i się, że  pog łęb ien ie  św iadom ośc i 
tego, co je s t  d la nas p ra w d z iw e  i św ię te , w ym aga  w łaśn ie  odw ażn ego  w y jśc ia  w  nieznane. 
P raw da  za jm u je  obszar da leko  w ię k szy  n iż  ten, k tórego  je s te śm y  ju ż  p ew n i.

Na pytanie, co nam  chrześcijanom , m a do pow iedzenia islam , au to r odpow iada: W ie
rzę, że  sam  w  sobie je s t  jed n ym  z  B ożych  znaków . N iesie w  sobie sen sy  n ie zw y k le  is to tn e  
dla  nas ja k o  jedn ostek , ja k o  chrześcijan  i ja k o  człon ków  lu d zk ie j w sp ó ln o ty . Jest w y z w a 
niem , ryzyk iem  i źród łem  um ocnienia; k a że  nam  p o szerza ć  nasze w id zen ie  św ia ta  i życ ia  
w  nim . N asza p o s ta w a  w obec islam u je s t  n ieod łączn ie  zw ią za n a  z  n aszym  po jęc iem  p ra w 
d y  i św ię tośc i.

Jezus pragn ą ł w yrw a ć  sw oich  w sp ó łz io m k ó w  z  sam ouspokoja jącego przekon an ia , że  
są ludem  w ybranym . K a za ł im  o d c zy ty w a ć  zn a k i czasu. D ziś  s to im y  w obec py tan ia : czy  
je s te śm y  rzec zyw iśc ie  g o to w i uznać n ieskończoną w ie lk o ść  Boga? N ieogran iczony zasięg  
Jego m iło śc i? W  kon tekście  islam u p y ta n ia  te  nabierają szczegó ln ej ostrości. B yć  m oże p o 
w in n iśm y te ż  za sta n o w ić  się, c zy  w e  w łasn ej relig ii nie szu kam y czasem  u sp ra w ied liw ie 
nia d la  naszej obojętności w obec m ilion ów  ludzi, k tó r zy  m yślą  inaczej n iż  m y. Jeże li reli- 
gia o d d zie la  nas od innych d ziec i Boga, m oże te ż  o d d zie la ć  nas od B oga sam ego. R eligia  
te ż  byw a  zasłoną, bożk iem , u cieczką  p r ze d  zagrożen iem .

Islam , jak  tw ierdzi w  zakończeniu  o. R enard, jest w ezw aniem  do poszerzenia św iado
mości. Nie jest zjaw iskiem  obcym nam , odległym, lecz stanow i część św iata, rozdział 
ludzkich  dziejów. Zatem  zam iast ubolew ać, że tak  w ielka część ludzkości pozostaje poza 
chrześcijaństw em  w inniśm y dostrzegać, że m ilionow e rzesze m uzułm anów  w dobrej w ie
rze szukają  Boga.

Zupełnie inne założenia postaw ił sobie au to r tekstu  pt. „C hrześcijanie a inne re lig ie”, 
opublikow anego w m iesięczniku „C hrześcijan in” w ydaw anym  przez Zjednoczony Koś
ciół Ew angeliczny. Tekst ów stanow i fragm ent książki P au la  E. L ittle  p t. „K now  w hy you 
believe” .

A utor próbuje  odpow iedzieć na py tan ia: „czy relig ijn i m uzułm anie, buddyści, w yz
naw cy h induizm u lub judaizm u nie oddają  czci tem u sam em u Bogu co my, lecz pod in 
nym  im ieniem ?” oraz „czy Jezus jest jedyną drogą do Boga?”. In tencją  au to ra  jest w yka
zanie wyższości chrześcijaństw a nad  innym i religiam i. Tw ierdzi on np. z całym  przekona
niem, że każdy inny system  relig ijny niż chrześcijaństw o stanow i propozycję o p a rtą  na 
zasadzie „zrób to  sam ”, w szystkie religie są swoistym  zestaw ieniem  in stru k c ji p ływ ania 
podaw anych tonącem u, podczas gdy chrześcijaństw o jest n iczym  koło ra tunkow e i jako 
jedyne oferuje pew ność zbaw ienia, czym różni się w sposób fundam entalny  od innych re 
ligii.

Paul E. L ittle  kończy swoje wywody stw ierdzeniem , że jedyną drogą do Boga jest Je 
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zus C hrystus. Z p u n k tu  w idzenia chrześcijańskiego tak ie  postaw ienie spraw y jest słusz
ne, z drugiej jednak  strony deprecjonow anie innych system ów  religijnych, a n aw et ich oś
m ieszanie — jak  to  czyni P au l E. L ittle  — jest zabiegiem  w ątp liw ym  m oralnie. Ludziom , 
k tó rzy  weszli na  drogę d ialogu na pew no będzie bliższe stw ierdzenie o. R enarda, już tu ta j 
przytoczone: M usim y o d stą p ić  od p rzekon an ia  w cią ż  g łęboko w  nas tkw iącego , że  d zia łać  
w  dobrej w ie rze  zn a czy  p a tr ze ć  na św ia t dok ładn ie  tak  sam o ja k  m y.

D w um iesięcznik „Papieskie In tencje M isyjne” (nr 2, 1985), w ydaw any przez Ogólno
polski O środek P apieskich  D zieł M isyjnych, zam ieścił in teresu jące zestaw ienie n astęp u 
jących religii: islam u, judaizm u, buddyzm u, h indu izm u i w ierzeń plem iennych. W sposób 
synoptyczny przedstaw iono h istorię , doktrynę, drogi jak im i osiąga się zbaw ienie w tych 
re lig iach  oraz organizację i ku lt. Z estaw ienie to  może stanow ić pom oc zw łaszcza d la  tych, 
k tó rzy  nie posiadają  żadnej w iedzy o innych religiach.

W ostatn ich  la tach  rozszerzył się zakres w spółpracy m iędzy Kościołam i, a jednym  z 
tego przejaw ów  jest ekum eniczny ruch  p o radn ic tw a  religijno-psychologicznego, k tó rem u 
pośw ięcili a rty k u ł w „Zeszytach N aukow ych K U L ” (nr 1, 1984) A dam  Biela, ks. Zdzisław  
C hlew iński i D orota K om as-B iela. Ruch ten  pow stał przed dziesięciu la ty  z in icjatyw y 
ośrodków  pro testanck ich  w  RFN i nie m a sform alizow anej s tru k tu ry . S kup ia  on ponad 
dw adzieścia organizacji, dość luźno ze sobą zw iązanych, a w śród n ich  Sekcję W ykładow 
ców Psychologii przy  Kom isji N aukow ej E p iskopatu  Polski. Od sam ego początku  ruch  
ten  jest o tw arty  na  k o n tak ty  ze w szystkim i w yznaniam i chrześcijańskim i oraz n ie  w yk lu 
cza m ożliw ości naw iązan ia  w spółpracy  z innym i religiam i. U czestniczą w  nim  teologo
wie, personel m edyczny, psychologow ie, zaś m iejscem  ich p racy  są szpitale , poradnie, 
w ięzienia, dom y starców , ośrodki rehab ilitacy jne  i sem inaria  duchow ne. Celem niesionej 
przez tych ludzi pom ocy jest doprow adzenie jednostk i do autentycznego przeżyw ania 
„bycia so b ą”, pozytyw nych relacji ze środow iskiem , sam odzielnego rozw iązyw ania  tru d 
ności życiowych. Ruch opieki religijno-psychologicznej w ykorzystuje w  głównej m ierze 
styl p racy  uw zględniający dynam ikę m ałych grup, co jest typow e dla duszpasterstw a  p ro 
testanckiego i e lita rnych  g rup  kato lick ich . Ekum eniczny charak te r, jak i nadano  tem u ru 
chowi, w ynika stąd , że w odczuciu  jego uczestników  kszta łtow an ie  postaw  ekum enicz
nych prow adzi do głębszego poznan ia  się ludzi. D latego też zaangażow ani są tu  duchow ni 
i świeccy różnych w yznań chrześcijańskich.

W innym  periodyku K U L-ow skim , „Rocznikach T eologiczno-K anonicznych” (T. 29, 
z. 2) — opatrzonych w praw dzie  d a tą  1982, lecz w ydrukow anych dopiero  w r. 1985 — ks. 
W ojciech H anc podejm uje fundam en ta lne  d la  dialogu ekum enicznego zagadnienie: „Au
to ry te t P ism a Św iętego podstaw ą ekum enicznego d z ia łan ia”. A utor przypom ina, że 
w szystkie Kościoły dokum entu ją  swoje stanow iska op ierając się ściśle na  au tory tecie  ja 
kim  jest d la  n ich  Pism o święte, a w  dyspu tach  teologicznych na  czoło w ysuw ają się dw a 
kręgi zagadnień: Pism o św ięte i Tradycja.

Ks. H anc zreferow aw szy uprzednio  stanow isko kato lick ie  i p ro testanck ie  w  tej kw e
stii, podejm uje tem at: T radycja i Pism o św ięte a zasada „sola S c rip tu ra ” . Swoje spostrze
żenia form ułuje następująco: K sięg i b ib lijne ja k o  doku m en ty  B ożego  objaw ienia , ja k o  
s łow o  Boga do ludzi, sw ó j a u to ry te t p o tw ie rd za ją  za w a r tą  w  nich  treścią , a zw ła szc za  
tym , że  „w  ich środku  je s t  p o s ta ć  Jezusa C hrystusa, Syna B ożego, ucieleśn ione S łow o  
w ieczn ego  B oga” (por. K . K otu la , Co to  je s t  B iblia , W arszaw a 1961, s. 5) D la tego  w  p ro te 
stan ck im  u jęcia  „sola S cr ip tu ra ” brane nie ja k o  c zy s ty  b ib licyzm , ale ja k o  p y ta n ie  o p ra 
w d z iw ą  T radycję  w  K ościele , nabiera zu pe łn ie  now ego znaczen ia . D la  L u tra  bow iem  
„sola S cr ip tu ra ” było zagadn ien iem  w ła śc iw e j i c zy s te j T radycji nauczan ia  C h rystu sow e
go w  K ościele. I w  tym  chyba m iejscu  is tn ie je  ja k iś  bardzo  kon kretn y , r ze c zy w is ty  p u n k t 
oparcia  d la  ekum enicznego sp o tk a n ia  i dzia łan ia . Z asada  „sola S c r ip tu ra ” p rze sta ła b y  
być w ó w cza s d la  teo log ii „ w o jen n ym ” hasłem . B yłaby  raczej w ezw a n iem  do w łaśc iw ego  
spo jrzen ia  na T radcycję  K ościo ła , bow iem  w te d y  bardzie j ja sn e  by się  sta ło  to, że  ó w czes
ne s łow o  je s t  ta k że  d zis ia j trafne i bezw aru n kow o odpow iedn ie , p o n iew a ż  je s t  słow em  
zbaw ien ia  w  C hrystusie. Ks. H anc uw aża, że jeżeli pod pojęciem  „sola S crip tu re  ”,b ę 
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dziem y rozum ieli py tan ie  o p raw dziw ą T radycję w Kościele, o p ierw otne  i apostolskie 
nauczan ie  o C hrystusie, k tó re  spotykam y w Piśm ie świętym , w życiu i nauce Kościoła, to 
rów nież w  teologii katolickiej m ożna m ówić o „sola S c rip tu ra ”, gdyż zadaniem  Kościoła 
jest przepow iadan ie  i p rzekazyw anie  apostolskiego orędzia C hrystusa, k tó ry  w szystko 
norm uje i n ad  w szystkim  m a pieczę.

P rezen tu jąc  stanow isko kato lick ie  odnośnie re lacji zachodzącej m iędzy au to ry te tem  
Pism a świętego i au to ry te tem  Kościoła, ks. H anc podkreśla  w praw dzie, że au to ry te t Koś
cioła w yrażający  się w  jego urzędzie nauczycielskim , m a za zadan ie  słuchać i strzec, aby 
orędzie C hrystusa zm artw ychw stałego  nie było zafałszow yw ane. Jednakże  jest to  tylko 
funkcja  służebna w  stosunku  do bezspornego au to ry te tu  P ism a św., stanow iącego oparcie 
d la  w iary  i teologii w ogóle, a w szczególności d la  ekum enicznych poczynań. Takie sfor
m ułow anie zasługuje chyba na uw agę ze strony teologów  pro testanck ich .

W zakończeniu  au to r podkreśla, że Pism o św. jest czynnikiem  stanow iącym  w spólno
tę, elem entem , k tóry  w szystkich  chrześcijan  rea ln ie  ze sobą łączy, naw et pom im o różnej 
jego in terp re tacji.

Jak  Polska długa i szeroka w w ielu  m iastach  od k ilku  la t organizow ane są tygodnie 
k u ltu ry  chrześcijańskiej. N iestety, nie nadano  im  do tąd  ekum enicznego ch arak te ru , jako 
że ogran iczają  się one z reguły do p rezen tac ji dorobku tw órców  i w ykonaw ców  k a to lic 
kich. Tym czasem, jak  pisze S tan isław a G rabska  w  artyku le  pt. „P luralizm  k u ltu ry  chrze
ścijańsk ie j”, zam ieszczonym  w dw utygodniku  „Nowe Ż ycie” (nr 10, 1985), ekum enizm  
jest jednym  z tych w ielkich  prądów , k tó re  w ynikają  z uśw iadom ienia sobie p lu ra lizm u 
k u ltu ry  czy raczej k u ltu r chrześcijańskich.

T ragedia podziału, tw ierdzi S. G rabska, jest grzechem  w szystk ich  K ościołów  — p ły 
nie z pychy, z uznaw an ia  w łasnej ty lko racji, w łasnej ty lko k u ltu ry  regligijnej. P o d zia ł  
ten  — uw aża autorka artykułu  — jednak  stanow i rów n ież szansą dojścia do tak iej jedności, 
k tó ra  g o d ziła b y  za sa d ę  p lu ra lizm u  k u ltu r  relig ijnych  z  jedn ością  w ia ry  (...) O dch odząc  od  
sieb ie  grzeszon o  brakiem  m iłości — ale czyn iono to w  w iern ośc i w łasn em u  sum ien iu  i 
P ra w d zie  rozum ianej p r ze z  sieb ie  ta k  a nie inaczej. Ż yjąc  w  oddzie len iu  p r ze z  całe w iek i  
k a żd y  K ośc ió ł ro zw ija ł sw o ją  teologię, liturgię, organ izację  — sw o ją  bogatą  ku ltu rę  re li
gijną. O piera jąc  się  na korzen iu  k u ltu ry  relig ijnej k a żd y  z  K ośc io łó w  w y tw o r zy ł w łasn e  
bogactw o w yra zu  w ia ry  ze  sp ecy fic zn ym i akcen tam i, ze  spo jrzen iem  p o d  k ą tem  szc zeg ó l
nego w idzen ia , p o d  k tó rym  nie p a tr zą  na tę sam ą p ra w d ę  inne K ościo ły . S tą d  w ie lk o ść  
K ośc io łów  i w sp ó ln o t chrześcijań sk ich  n iesie szan sę  bogactw a  m yśli relig ijn ej i bogactw a  
d o św ia d czen ia  religijnego, k tó re  by nie za istn ia ło  bez ow ych  odm ienn ości s ty lu  życ ia  i 
m yślen ia.

S. G rabska  zw racając  uw agę na  ogrom ną różnicę ku ltu row ą m iędzy chrześcijańskim  
W schodem  a Zachodem , w yraża przekonanie, że aby dojść do jedności, trzeb a  pokochać 
specyfikę ku ltu row ą innych Kościołów, zobaczyć w niej bogactw o, zaciekaw ić się innoś
cią ku ltu ry  religijnej. Ruch eku m en iczn y  — konkluduje  S. G rabska  — zm ierza  ku  tak ie j 
jedn ości K ościoła , ja k ie j je szc ze  nie m ożem y sobie w yobrazić , c zy li tak ie j, ja k ie j chce Bóg  
— co oznacza  o tw a rto ść  na ja k ą ś  now ą form ę jed n o ści w ia ry  w  w ie lo śc i je j ku ltu row ego  
w yrazu , a w ięc  z  zach ow an iem  dorobku  każdego  z  K ościo łów  i jego  specyficzn ej tra d yc ji 
w iary .

Taką w łaśnie funkcję to znaczy popularyzow anie i ukazyw anie bogactw a k u ltu row e
go w różnych K ościołach m ogłyby spełniać u nas tygodnie k u ltu ry  chrześcijańskiej. T ra
cimy tu ta j szansę, jako że k u ltu ra  chrześcijańska może być czynnikiem  przyczyniającym  
się do in tegracji ludzi różnych w yznań.

Z ainteresow anym  prob lem atyką praw osław ia chciałbym  zasygnalizow ać ukazyw a
nie się od n iedaw na „Tygodnika Podlask iego”, specjalnego d o d atku  ekum enicznego „Ty
godnika Polsk iego”, przeznaczonego d la  m ieszkańców  B iałostocczyzny i Podlasia , gdzie 
znajdu ją  się duże skupiska ludności praw osław nej. Pierw szy num er „Tygodnika P od las
k iego” (z 21 kw ietn ia  1985), którego redak to rem  naczelnym  jest Eugeniusz Czykwin, 
przynosi szereg ciekaw ych publikacji. M.in. jest a rtyku ł bpa Jerem iasza, o rdynariusza
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w rocław sko-szczecińskiego, om aw iający organizację, życie litu rg iczne i głów ne rysy dok
try n a ln e  K ościoła praw osław nego. Prof. Jerzy N ow osielski snuje rozw ażan ia  w okół „iko
ny zejścia do p ie k ła ”, A leksander N aum ow  pisze o testam encie św. M etodego w zw iązku z 
p rzypadającą  w tym  roku 1100 rocznicą śm ierci tego świętego. O publikow ano rów nież 
re fe ra t ks. prof. Teodora S ty lianopoulosa pt. „Jezus C hrystus życiem  św ia ta ”, w ygłoszo
ny podczas VI Z grom adzenia Ogólnego Św iatow ej Rady Kościołów w V ancouver. P onad 
to zam ieszczono serw is inform acyjny z życia K ościoła praw osław nego w  Polsce i na  św ię
cie oraz odnotow ano także n iek tó re  w ydarzen ia  ekum eniczne. W sum ie pierw szy num er 
„Tygodnika P odlaskiego” przynosi sporo in teresu jącej lek tu ry  i ty lko żałow ać należy, że 
przeznaczony jest on jedynie d la  m ieszkańców  Białostocczyzny i Podlasia.

P rob lem atyka p raw osław na zajm uje także  sporo m iejsca w osta tn im  num erze innego 
pism a w ydaw anego przez ChSS, m ianow icie dw um iesięcznika „C hrześcijanin  a W spół
czesność” (nr 2, 1985). Pism o to  od początku  swego istn ien ia  system atycznie użycza ła 
m ów autorom  reprezen tu jącym  różne w spólnoty  chrześcijańskie. Z aw artość w spom nia
nego num eru  jest niezw ykle cenna. S k łada ją  się na n ią  opracow ania  teologiczne: bp  Je re 
m iasza — „Praw osław ie w Polsce i na św iecie“ , ks. R yszarda Bogusza — „Kościół ew an
gelicki a Kościół p raw osław ny”, Zbigniew a C zubaka — „Kościół ka to lick i a Kościół p ra 
w osław ny” oraz artyku ły  historyczne: Jan a  P rokop iuka — „Bracia sołuńscy — ostatn i 
apostołow ie zjednoczonego K ościo ła”, Lecha A. Tyszkiew icza — „M isja K onstan tyna  i 
M etodego a początk i pism  słow iańsk ich” , K azim ierza Bobowskiego — „Szkice z dziejów  
prasy  K ościoła praw osław nego w Polsce w la tach  1918-1939”. Z w raca zw łaszcza uw agę 
a rty k u ł ks. R. Bogusza stanow iący  próbę porów nan ia  Kościoła ew angelickiego i K ościoła 
praw osław nego, będący przedsięw zięciem  p ioniersk im  w naszym  p iśm iennictw ie re lig ij
nym.

In teresu jący fenom en w yodrębn ien ia  się  denom in acji, k tó ra  o s ta teczn ie  u k o n sty tu o 
w ała  się  p o d  n azw ą  P o lsk i N arodow y K o śc ió ł K a to lick i — d en o m in a c ji k tó ra  ja k o  jed yn a  
trw a le  oderw ała  się od K ościo ła  rzym sk o k a to lick ieg o  na teren ie A m eryk i — nie c ieszy ł 
się d o s ta teczn ym  za in teresow an iem  badaczy, szczegó ln ie  rzym sk o k a to lick ich . N ie w ą tp li
w ie  na ta k i stan  r zec zy  w p ły w  m iała  d ra żliw o ść  zagadnienia . Echa konflik tu , w rogości i 
u p rzed zeń  zw aśn ion ych  stron  p o b rzm iew a ją  do dziś. Tak zaczyna swój a rty k u ł p t. „Pols
ki N arodow y Kościół K ato lick i w Am eryce a w artości e tn iczne”, zam ieszczony w  k w a rta 
ln iku  „C ollectanea T heologica” w ydaw anym  przez ATK (nr 1, 1985) A ndrzej H ałas. A u
tor, w sposób daleki od uprzedzeń, p róbu je  p rzedstaw ić problem  tożsam ości etnicznej 
tego Kościoła oraz środki rozbudzan ia  i u trzym an ia  polskości stosow ane przez PNKK. A. 
H ałas s taw ia tezę, że najw cześniejsze zm iany w prow adzone przez bpa  F ranciszka  H odu- 
ra  po zerw aniu  z Rzymem uw ypuk la ją  przede w szystkim  polskie oblicze nowego Kościo
ła. N ależały do nich: w prow adzenie do litu rg ii języka polskiego, oraz — obok pielęgno
w ania  tradycyjnych polskich form  ku ltu , zain icjow anie nowych. W K ościele tym  uw ido
czniło się zjaw isko sakralizacji tradyc ji narodow ej, m.in. dziełom  M ickiew icza przyznano 
rangę B iblii narodow ej, PN K K  p a tronow ał rów nież obchodom  różnych rocznic n arodo 
wych.

W zakończeniu  a rty k u łu  A. H ałas stw ierdza, że bp  H odur określa jąc  to żsam ość  e k le z 
ja ln ą  rodzącego się  P olsk iego  N arodow ego  K ościo ła  K a to lick ieg o  nie ogran icza ł się  je d y 
nie do w ya k cen to w a n ia  — ta k  ch arak terystyczn ego  dla  k a to licy zm u  po lsk ieg o  — ścisłego  
zw ią zk u  e lem en tów  relig ijnych  z  p a tr io tyczn ym i. W ytrw ałość, z  ja k ą  rea lizow ał, szc zeg ó 
lnie w  d u szp a sterstw ie , w szy s tk ie  p rze d s ięw z ięc ia  m ające na celu ro zbu dzen ie  i p o d tr z y 
m yw an ie  poczu cia  p rzyn a leżn o śc i do p o lsk ie j g ru py  etn icznej, u pow ażn ia  do s tw ie rd ze 
nia, że  w ych o d zą c  z  tego h is to ryczn ie  u k szta łto w a n eg o  zw ią zk u , w  w ię k szy m  stopn iu  w y 
k o rzy s ty w a ł w ym ia r  relig ijny, by s łu żyć  p o lsk o śc i an iże li na odw ró t. P rzyczyn iło  się to do 
w ięk szeg o  w p ły w u  parafii P N K K  na opóźn ien ie  procesu  asym ilac ji sw ych  człon ków  w  
porów n an iu  z  podobn ą  dzia ła ln ośc ią  po lon ijn ych  parafii rzym sk o k a to lick ich .

Kościół rzym skokato lick i i Kościół polskokato lick i dzielą niew ielkie różnice do k try 
nalne, lecz dotychczas nie podjęto  u nas oficjalnego dialogu m iędzy tvm i dw om a Kościo
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łam i. Tym czasem  dialog tak i p row adzony jest w USA, o czym inform uje „R odzina” (nr 
23, 1985), tygodnik  w ydaw any przez Społeczne Tow arzystw o Polskich K atolików . P ierw 
sze oficjalne spo tkan ie  p rzedstaw icieli obu Kościołów odbyło się 23 paźdz ie rn ika  1984 r. 
w  Passaic (New Jeresy), na tom iast drug ie  m iało m iejsce 7 m aja  1985 w Nowym  Jorku. 
Podczas tego drugiego spo tkan ia  dyskutow ano na  tem at nabożeństw  eucharystycznych i 
p rak ty k  pokutnych  w obu Kościołach. K ażdą stronę rep rezen tu je  po trzech  duchow nych, 
w  tym  dw óch w  randze b iskupa.

Rozpoczęłem  ten  p rzeg ląd  od „Jed n o ty ” i rów nież na  zakończenie p ragnę pow rócić 
do tego pism a, aby zasygnalizow ać dw ie in teresu jące pub likacje  tam  zam ieszczone. 
W num erze trzecim  z 1985 r. znajdujem y szkic Jerzego Slaw ika pt. „Ekum enia a pokora”, w 
k tórym  au to r uzasadnia, że ekum enizm  w ym aga od nas pokory. M usi ta k  być po pierw sze 
dlatego, że rozbicie chrześcijaństw a jest efektem  ludzkiego grzechu, a b rak  pokory leży u 
podłoża każdego odstępstw a od p raw d  i ducha Ew angelii. Po drug ie  wszyscy chrześcija
nie m uszą sobie uśw iadom ić, że to nie my, lecz C hrystus przez D ucha Św iętego budu je  je
dność, my zaś możemy jedynie w spółdziałać z tą  łaską  lub przez b rak  pokory opóźniać jej 
działanie. I w reszcie po trzecie, pisze J. S law ik  — Bóg je s t  m iłością  i dosięgnąć Go m ożna  
ty lk o  p r ze z  m iłość. M iłość zaś, ja k ą  m o żem y p rzy ją ć  i ja k ą  p o tra fim y  odw za jem n ić , je s t  
na m iarę naszej pokory. I to  je s t  n a jw a żn ie jsze  s tw ierd zen ie  d la  każdego  chrześcijan ina.

W grudn iu  1985 r. obchodzić będzie 60 rocznicę urodzin  ks. Zdzisław  T randa, b iskup 
Kościoła ew angelicko-reform ow anego, duchow ny k tóry  cieszy się opin ią jednego z najgo
rętszych rzeczników  ekum enii w  naszym  kra ju . W num erze czw artym  „Jedno ty” zam iesz
czono rozm ow ę z Księdzem  B iskupem  pt. „Nie należy obaw iać się Bożych d ró g ” zasługu
jącą na  w zm iankę dlatego, że podjęto  w  niej rów nież w ątek  ekum eniczny. N a pytan ie  
B arbary  S tahlow ej, jaką  rolę w pracy  ekum enicznej m a do odegran ia  n iew ielki Kościół 
ew angelicko-reform ow any, bp. Z. T randa  odpow iedział: Z adan ie naszego K ościo ła  u p a 
tru ję  z  jed n e j s tro n y  w  p o d trzy m y w a n iu  i p ie lęgn ow an iu  zd o b yc zy  eku m en iczn ych  w  P o l
sce, tego, co ju ż  z  n iem ałym  tru dem  w spó ln ie  osiągnęliśm y i w ym o d liliśm y , z  drugiej zaś  
— w  p rzec iw s ta w ia n iu  się  w sze lk im  tendencjom , k tó re  by p ro w a d z iły  do zn iw eczen ia  
tych  zd o b yczy . D alej — w  szu kan iu  n ow ych  p ó l w sp ó łp ra cy  p r z y  rów n oczesn ym  pog łęb ia 
niu ju ż  istn ie jącego  zb liżen ia . W iele by m ożna po ży tec zn eg o  zrob ić  na p r zy k ła d  w  d z ie d z i
nie w yzw a la n ia  sp o łeczeń stw a  z  p la g i a lkoh o lizm u  i narkom anii.

Kościół ew angelicko-reform ow any nie obaw ia się u trzym yw ania  b ra te rsk ich  kon
tak tó w  z Kościołem  R zym skokatolickim , czym w yróżnia się spośród K ościołów m niejszo
ściowych. Przyczyny tak iej w łaśnie pustaw y bp Z. T randa  w yjaśn ia  następu jąco : Po 
p ierw sze , w szy s tk o  co posiadam y, tzn . nasza  nauka i tradycja , je s t  w ie lk im  bogactw em  
K ościoła , w ie lk im  skarbem , k tórego  nie w olno  nam  za ch o w yw a ć  ty lk o  dla  siebie. D la tego  
chcem y ten  skarb  p o k a zyw a ć  innym , w ięce j — chcem y się  n im  d z ie lić  i s łu żyć . N apraw dę  
nie m u sim y się  w s ty d z ić  tego, co posiadam y. Po drugie, p o zn a liśm y  w ie lu  szc ze rych  eku- 
m en istó w  po  stron ie  ka to lick ie j, k tó r zy  nas nie za w ied li. Po trzecie , p rze zw y c ię ży liśm y  
p o  naszej stron ie  liczne opory  i o b a w y  co do w sp ó łp ra cy  z  K ościo łem  R zym sk o k a to lick im  
i d o św ia d czy liśm y , że  w ych o d zen ie  n a p rzec iw  w  duchu szczerego  eku m en izm u  i b ra ters t
w a  dało  dobre w yn ik i — ta k że  w  m ałych  m iejscow ościach , to  zn a czy  tam , g d z ie  n a jtru d 
n iej o prze łam an ie  barier i u przedzeń . Po czw a rte  w reszc ie  — w szy s tk o , ta k że  ekum enia, 
je s t  w  ręku  Boga, a B ożego dzia łan ia  i B ożych  dróg nie n a leży  się  obaw iać.

C zasop ism a  w yk orzystan e:

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

„C hrześcijanin a W spółczesność” — dw um iesięcznik w ydaw any przez O ddział ChSS 
we W rocław iu;

„Collectanea Theologica” — kw artalnik wydawany przez Akademię Teologii Katolickiej;



E K U M E N IC Z N Y  P R Z E G LĄ D  PR ASY Zl«5

„G w iazda M orza” — dw utygodnik  kato lick i w ydaw any przez K urię B iskupią w 
G dańsku-O liw ie ;

„ Jed n o ta” — m iesięcznik relig ijno-społeczny poświęcony polskiem u ew angelicyzm o- 
wi i ekum enii, w ydaw any przez K onsystorz Kościoła ew angelicko-reform ow anego w 
PRL;

„M isyjne D rog i” — k w arta ln ik  w ydaw any przez M isjonarzy O blatów  M aryi N iepo
kalanej ;

„Nowe Ż ycie” — dw utygodnik  kato lick i w ydaw any przez K urię M etropolita lną we 
W rocław iu;

„Papieskie In tencje M isyjne” — dw um iesięcznik w ydaw any przez W ydaw nictw o 
Ogólnopolskiego O środka Papieskich  D zieł M isyjnych;

„Roczniki Teologiczno-K anonicze” — periodyk poświęcony teologii dogm atycznej, 
ekum enicznej i fundam entalnej, w ydaw any przez Tow arzystw o N aukow e K atolickiego 
U niw ersy tetu  Lubelskiego;

„R odzina” — tygodnik  kato lick i w ydaw any przez Społeczne Tow arzystw o Polskich 
K atolików , In s ty tu t W ydaw niczy im. A ndrzeja Frycza M odrzewskiego;

„Tygodnik P o lsk i” — pism o spo łeczno-ku ltu ra lne  w ydaw ane przez ChSS;
„W D rodze” — m iesięcznik pośw ięcony życiu chrześcijańskiem u, w ydaw any przez 

W ydaw nictw o Polskiej P row incji D om inikanów  „W D rodze” ;
„Zeszyty N aukow e K atolickiego U niw ersy tetu  L ubelskiego” — kw arta ln ik .

Oprać. Antoni Grześkowiak
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JOHN MEYENDORFF, Teologia bizantyjska. Historia i dok
tryna. Przełożył Jerzy Prokopiuk. Warszawa: Instytut Wydaw
niczy PAX 1984, s. 312, nakł. 10 tys. egz.

A utor książki należy do liderów  w spółczesnej teologii praw osław nej. Jest absolw en
tem  Sorbony, specjalizuje się w zagadnien iu  średniow iecznej teologii b izanty jsk iej, obec
nie pełni funkcję rek to ra  A kadem ii Teologicznej św. W łodzim ierza w USA. P race swoje 
pub liku je  w języku francuskim  i angielskim , znany jest dobrze na  Zachodzie.

„Teologia b izan ty jsk a” sk łada  się z dw óch części. P ierw sza tra k tu je  o h is to rii teolo
gicznej myśli w Bizancjum , d ruga  stanow i analizę  w ątków  doktrynalnych, w ypracow a
nych przez chrześcijaństw o w schodnie w  okresie cesarstw a bizantyjskiego. R ozw ażania 
au to ra  dotyczą okresu nie podzielonego K ościoła z pierw szego tysiąclecia. P ub likacja  ta  
adresow ana jest nie tylko do zain teresow anych praw osław iem . S tanow i ona nowe n a 
św ietlenie znanych kontrow ersji chrystologicznych, k tó re  w  pierw szym  tysiącleciu  po ja
wiły się na W schodzie. K u ltu ra  B izancjum , jak  żadna inna ku ltu ra , pozostała  nadal żywa 
w swojej spuściźnie in te lek tualnej, jak ą  stanow i teologia p raw osław na. P. Evdokim ow  
w yraził się kiedyś, że p raw osław ie stanow i B izancjum  po Bizancjum ; w swej refleksji teo
logicznej naw iązuje  ono stale  do owego okresu. Jednakże w ielu uw aża, że po okresie p a 
trystycznym  w B izancjum  n astąp iła  m yślow a stagnacja  i okres nietw órczego pow tarzan ia  
myśli Ojców. Przeciw ko tym  uproszczeniom  w ystępuje o. John M eyendorff, w skazując na 
przykładzie  chociażby Sym eona Nowego Teologa oraz kontrow ersji w okół doktryny 
G rzegorza P alam asa, żyw otność teologicznej myśli w Bizancjum . Przy tej okazji au to r nie 
tylko om aw ia rozejście się B izancjum  z Zachodem  w skutek  odm iennych eklezjologii, ale 
przypom ina też próby ponow nego spotkania. T aką okazją, nie w ykorzystaną niestety  do 
końca, był — zdaniem  M eyendorffa — Sobór Florencki. Zaskoczeniem  dla czyteln ika bę
dzie zapew ne fak t popularności tom izm u w pew nych kręgach in te lek tualnych  w B izanc
jum. W książce znajdujem y wiele przykładów  prostow ania  obiegow ych sądów. M iędy in 
nym i au to r rozpraw ia  się z tezą o bezkrytycznym  przyjęciu  neoplatonizm u przez p raw o
sławie. W książce znajdu ją  się fragm enty  dosyć trudne, naw et d la  czyteln ika z pew nym  
przygotow aniem . Zw łaszcza problem  „F ilioque” został w ytłum aczony w sposób daleki od 
łatw ości. Nie należy jednak  sądzić, że całość książki adresow ana jest do specjalistów . 
Przeciw nie, na  ogół charak te ryzu je  się ona jasnością w ykładu.

D ruga część prezentow anej pozycji daje zarys dok tryny  teologicznej w ypracow anej 
w B izancjum  (antropologii, chrystologii, sakram ento logii oraz eklezjologii). Jak  się oka
zuje, już w B izancjum  m iały m iejsce dyskusje teologiczne na  tem at sym bolicznej i realnęj 
obecności C hrystusa w E ucharystii, dyskusje, rozw inięte  później przez Reform ację. Koś
ciół w schodni pozostaw ał jednak  zaw sze na  stanow isku tzw. teologii negatyw nej (apofa- 
tycznej), k tó ra  ograniczała się jedynie do m ów ienia o p rzem ianie D arów  podczas litu rg ii, 
na tom iast nie dociekała, w jak i sposób przem iana ta  się dokonuje. M eyendorff stw ierdza: 
Akcentowano tajemniczość i misteryjność tej centralnej liturgicznej czynności Kościoła 
(s. 260). E ucharystię  przeżyw ano jako źródło życia Kościoła, zada tek  nowego stw orzenia i 
p rzebóstw ienia kosm osu. B izantyjczycy nie określili dokładnie  liczby sakram entów . Z a
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cierała  się u  n ich  różnica pom iędzy sak ram en tam i a  sakram entaliam i. D latego zdarzało  
się, że do sakram entów  zaliczano obrzęd w ielkiego pośw ięcenia wody w św ięto Epifanii, 
konsekrację m nicha, pogrzeb. Pow ażnym  w alorem  książki o. Johna M eyendorffa jest za
poznanie nas nie tylko z m yślą teologiczną b izan ty jsk ich  in te lek tualistów  ale także z 
przeżyciem  religijnym  szerokich m as w ierzących, z ich przeżyw aniem  m isterium  Kościo
ła.

Po ukazan iu  panoram y m yśli praw osław nej John  M eyendorff dochodzi do w niosku, 
iż w spółczesny człowiek pow inien być bardziej w rażliw y na podstaw ow e koncepcje myśli 
b izanty jsk iej, gdyż m ogą się one d lań  okazać zdum iew ająco ak tu a ln e  (s. 288). Po ukaza
niu  się tej książki, należącej do podstaw ow ych lek tu r w  zakresie  p raw osław ia, należy ży
czyć W ydaw nictw u dalszej popularyzacji dorobku  tego au to ra , a  przede w szystkim  p rze t
łum aczenia jego bizantyjskiej chrystologii (Le C hrist dans le theologie byzantine). Dzięki 
tak im  publikacjom  bow iem  możem y naw iązać k o n tak t ze w spółczesną teologią p raw osła 
wną.

Tadeusz Wyszomirski

NAPIÓRKOWSKI STANISŁAW CELESTYN: Wszyscy pod 
jednym Chrystusem. Ogólnokościelny dialog katolicko-lute- 
rański. Część 1: lata 1965-1981. Lublin: Redakcja Wydaw
nictw KUL 1985, 239 s., 2500 + 25 egz.

A utor książki nie w ym aga specjalnej rekom endacji: od w ielu la t należy on do najw y
bitn iejszych po stronie  katolickiej w Polsce rzeczników  ruchu  ekum enicznego i zbliżenia 
m iędzywyznaniow ego. U chodzi też za jednego z najlepszych w  naszym  k ra ju  znaw ców  
m yśli pro testanck iej. W la tach  1976-1984 był członkiem  utw orzonej przez w atykańsk i 
S ek re ta ria t do S praw  Jedności C hrześcijan i Św iatow ą Federację L u terańską  Komisji 
S tudiów , co um ożliw iło m u aktyw ne uczestnictw o w drugim  etap ie  d ialogu ka to licko-lu - 
terańskiego  na  płaszczyźnie św iatow ej.

N a uw agę zasługują następu jące  słow a A utora: W niniejszej książce znajdzie Czytel
nik konkretną ilustrację tego, czym jest ekumeniczny dialog międzykościelny. Na przy
kładzie dialogu Kościoła rzymskokatolickiego ze Światową Federacją Luterańską, jedno
czącą Kościoły z ok. 70 milionami wyznawców, może śledzić jego narodziny, strukturę i 
technikę pracy, przysłuchiwać się dyskusjom, uczestniczyć we wspólnych poszukiwa
niach, przeżywać niepokój towarzyszący kryzysom i radość z odnajdywanej wspólnoty.

O m aw iana p raca  dzieli się na  dw ie części. O ddajm y znów głos o. prof. N apiórkow 
skiem u: Pierwsza część książki ukazuje dialog w stawaniu się, w ruchu, w charakterysty
cznym dla niego rytmie życia. Nie cofa się przed odsłanianiem niektórych szczegółów, 
które przybliżają fenomen dialogu ekumenicznego, zastępując niekiedy, a często ilustru
jąc teoretyczne rozważania na temat jego natury i sposobu funkcjonowania.

W pierw szej części książk i N apiórkow ski w yróżnia i kolejno om aw ia trzy  okresy w 
kato licko -lu te rańsk im  dialogu na forum  światow ym :

1. Przygotowanie (1965-1966), które można nazwać dialogiem o dialogu;
2. Pierwszy etap dialogu (1967-1972), który Komisja Studiów podsumowała w do

kumencie „Ewangelia a Kościół” zwanym „Raportem z Malty”;
3. Drugi etap dialogu, rozpoczęty w roku 1973 i trwający do chwili obecnej.
W tym  m iejscu C zytelnikow i należy się w yjaśnienie, że N apiórkow ski oddał om aw ia

n ą  pracę do sk ładu  w lu tym  1982 r., podczas gdy jej d ru k  ukończono dopiero w  lutym
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1985 r. W m iędzyczasie, na przełom ie lutego i m arca 1984 r., odbyło się osta tn ie  posiedze
nie Kom isji S tudiów  w  ram ach  drugiego e tapu  dialogu kato licko-lu terańsk iego . N ato
m iast rozw ażan ia  N apiórkow skiego kończą się na posiedzeniu w L an tan ie  (USA), w m ar
cu 1981 r.

D ruga część książki przynosi polski p rzek ład  czterech przyjętych dokum entów . Są 
to: 1) „Ew angelia a K ościół” czyli tzw. „R aport z M alty” (1972); 2) „W ieczerza P a ń sk a ” 
(1978); 3) „Drogi do w spó lno ty” (1980); 4) „Wszyscy pod jednym  C hrystusem ” (1980). 
O statn i z w ym ienionych dokum entów  w ydano z okazji 450 rocznicy ogłoszenia K onfesji 
A ugsburskiej, podstaw ow ej księgi w yznaniow ej lu teranizm u. W śród opracow anych do
kum entów  b rak u je  n a tom iast tek stu  o „D uchow ym  urzędzie w  K ościele”, gdyż — jak  w y
jaśn ia  A utor książki — do chwili zakończenia pracy nad niniejszym tomem tekst ten nie 
został opublikowany, mimo że komisja zatwierdzała go już dwukrotnie.

Prof. N apiórkow ski inform ow ał n iedaw no piszącego te słowa, że ak tualn ie  p racu je  
nad  drugą książką pośw ięconą ogólnokościelnem u dialogow i kato licko-lu terańsk iem u. 
Zapew ne obejm ie ona la ta  1981-1985, tj. stosunkow o kró tk i okres czasu, w k tórym  ogło
szono jednak  trzy  w ażne dokum enty. Pierw szy z nich  to  w spom niany wyżej tek st doty
czący „Duchowego urzędu w K ościele”. D rugi, k tóry  nosi tytu ł: „M arcin L u ter — św ia
dek Jezusa C hrystu sa”, ukazał się w 1983 r. z okazji 500 rocznicy u rodzin  refo rm ato ra  
w ittenbersk iego  (dokum ent ten, w przek ładzie  N apiórkow skiego, publikow aliśm y w n a 
szym czasopiśm ie w nr. 4 z 1983 r.) I w reszcie, w połow ie 1985 r., ukazał się dokum ent 
w ieńczący drugi e tap  dialogu kato licko-lu terańsk iego , tekst pośw ięcony istocie kościel
nej jedności i jej realizacji. Nosi on ty tu ł: „Jedność p rzed  nam i. Modele, form y i fazy kato - 
licko-lu terańsk iej w spólnoty kościelnej”.

N a zakończenie dodajm y, że książka „Wszyscy pod jednym  C hrystusem ” o tw iera  se
rię  w ydaw niczą KUL: „Teologia żyw a”. S eria  ta  — pisze prof. N apiórkow ski — pragnie 
służyć profesorom i studentom teologii, duchowieństwu zaangażowanemu w duszpaster
stwie i szerokim kręgom świeckich chrześcijan, którzy sprawy Ewangelii uznali za swoje, 
pragną rozumieć zachodzące w Kościele przemiany i uczestniczyć w nich na własny nie
zastąpiony sposób.

Kar

Neue Bäume pflanzen. Versöhnungsbemühungen zwischen 
dem Polnischen Oekumenischen Rat und der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Redaktorzy: Uwe-Peter Heidingsfeld 
i Andrzej Wojtowicz. Frankfurt /M.: Evangelisches Verlag
swerk 1984, 219 s.

Nie ulega w ątpliw ości, że Kościoły ew angelickie w RFN odegrały w ażną, p ionierską 
rolę w  procesie norm alizacji stosunków  m iędzy Polską a RFN, w procesie pojednania  
m iędzy narodam i polskim  a niem ieckim . W 1965 r. ukazało  się M em orandum  Rady Koś
cioła Ew angelickiego w RFN (EKD), k tó re  w ypow iadało się za oficjalnym  uznaniem  
przez rząd  boński zachodnich i północnych granic Polski oraz dom agało się naw iązan ia  
oficjalnych stosunków  przez rządy obu krajów . P ostu la t ten  został zrealizow any dopiero 
na początku  la t siedem dziesiątych. W ram ach  stosunków  m iędzykościelnych M em oran
dum  stw orzyło płaszczyznę dla spo tkan ia  p ro testan tów  zachodnioniem ieckich z członka
mi Kościołów ew angelickich, starokato lick ich  i praw osław nego, zrzeszonych w Polskiej 
Radzie Ekum enicznej. Na przełom ie la t 60-tych i 70-tych rozpoczął się ożywiony rozwój
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kon tak tów  m iędzy chrześcijanam i obu krajów , rozwój, k tó ry  trw a  n ieprzerw anie  do 
chw ili obecnej. W 1973 r. PRE i EKD podjęły decyzję w  spraw ie u tw orzen ia  Kom isji K on
tak tó w  jako instrum entu  służącego podtrzym aniu  i rozbudow ie stosunków  ekum enicz
nych m iędzy chrześcijanam i i K ościołam i z RFN i Polski. P ierw sze posiedzenie Kom isji 
K ontak tów  odbyło się w iosną 1974 r.

W 1984 r., w 10 rocznicę naw iązan ia  oficjalnych kon tak tów  kościelnych, ukaza ła  się 
w RFN książka, k tó ra  jest p róbą  podsum ow ania dotychczas przebytej drogi. Jej au toram i 
są p rzedstaw iciele  obu stron, ludzie, k tórzy  osobiście zapoczątkow ali i kon tynuu ją  proces 
po jednan ia  m iędzy N iem cam i a Polakam i.

O m aw iana p raca  zbiorow a dzieli się na pięć części. Część pierw sza, najobszern iejsza 
(s. 9-68), zajm uje się rozw ojem  niem iecko-polskich stosunków  kościelnych od 1945 r. O 
trudnych  początkach  tych stosunków  pisze ks. d r H anfried  K rüger, człowiek, k tóry  jako 
jeden z p ierw szych przedstaw icieli p ro testan tyzm u zachodnioniem ieckiego odw iedził 
nasz k raj po II w ojnie św iatow ej.

Zarys 10-letniej w spółpracy w  ram ach  K om isji K ontaktów  daje  ks. d r H elm ut Hild, 
w ieloletn i p rezydent Kościoła Ew angelickiego H esji-N assau i w iceprzew odniczący Rady 
EKD. R elacja jego zasługuje na  baczną uwagę, jako że należał on do w spółin icjatorów  
Kom isji K ontaktów , od początku  jej is tn ien ia  pełn i też w niej funkcję w spółprzew odni
czącego.

Ze strony polskiej próbę oceny dotychczasow ej w spółpracy i dośw iadczeń poczynio
nych w ram ach  Kom isji K ontak tów  podejm uje ks. prof, d r W itold B enedyktow icz, prezes 
PRE w la tach  1975-1983. O dniesione w rażen ia  streszcza on w pięciu  słow ach-hasłach: 
duch p artn e rs tw a, przyjaźń, b ra terstw o , koinonia i d iakonia. W arto przytoczyć fragm ent 
jego wypow iedzi, k tó ry  zainsp irow ał w ydaw cę w doborze ty tu łu  książki. Jestem przeko
nany — pisze ks. B enedyktow icz — że to, co czynimy w niemiecko-polskiej Komisji Kon
taktów, jest sadzeniem nowych jabłoni. W czasie, w którym pokój jest zagrożony i wzra
stają napięcia, właśnie w tym czasie nie jesteśmy zwolnieni z naszych obowiązków wobec 
przyszłości. Raczej jesteśmy wezwani do odważnego sadzenia — i to czynimy; staramy się 
sadzić nowe jabłonie, jabłonie dla naszych dzieci i wnuków (s. 64).

Część d ruga książki (s. 69-96) jest pośw ięcona zagadnieniom  etycznym , jak ie  w yłoni
ły się w  okresie udzielan ia  pom ocy m ateria lnej naszem u krajow i przez Kościoły Zachodu, 
w tym  przez Kościoły ew angelickie w RFN. M amy tu  do czynienia z dw ugłosem . O etyce 
daw an ia  pisze prof. Theodor Schober, w ieloletni przew odniczący organizacji pomocy za- 
chodnioniem ieckich Kościołów ew angelickich, na tom iast o etyce b ran ia  — ks. Zdzisław  
T randa, b iskup  Kościoła Ew angelicko-Refom ow anego w  naszym  kraju .

Przez w iele stuleci, aż do zakończenia II w ojny światow ej na  ziem iach polskich żyli 
obok pro testan tów -P olaków , także liczni protestanci-N iem cy. Ich w spółżycie i w spó łp ra
ca uk ładały  się w  różnych okresach historycznych bardzo  różnie. Ich w spólne dzieje były 
w  przeszłości często bardzo  odm iennie in terp re tow ane przez h istoryków  kościelnych obu 
narodow ości. Kom isja K ontak tów  PRE i EKD, dążąc do zm iany istniejącego s tanu  rze
czy, w ystąp iła  k ilka la t tem u z in ic ja tyw ą u tw orzenia  w spólnej kom isji h istoryków  Koś
cioła. Relację z dotychczasow ej działalności tej kom isji daje w trzeciej części książki, za 
ty tułow anej: „A spekty historyczno-kościelne stosunków  niem iecko-po lsk ich” (s. 87-108)
— prof. P au l W rzecionko. Inny h isto ryk  Kościoła, B ernd K rebs, podejm uje problem y 
u tru d n ia jące  obiektyw ne nap isan ie  h isto rii Kościołów ew angelickich w Polsce w  la tach  
1918-1945, tj. okresu, w  którym  nap ięcia  m iędzy p ro tes tan tam i obu narodow ości osiąg
nęły swoje apogeum . W tej części om aw ianej książki czytelnik odczuw a pow ażny b rak  
w ypow iedzi polskiego h isto ryka  Kościoła.

N iew ielka objętościow o czw arta  część om aw ianej książki (s. 109-120) została  z a ty tu 
łow ana: „S potkan ia  z P o lsk ą”. S k łada ją  się na  n ią  w rażenia  i refleksje z pobytu  w  n a 
szym k ra ju  dw óch zachodnioniem ieckich przyw ódców  kościelnych: ks. H ansa von K elera
— biskupa Ew angelickiego Kościoła K rajow ego W irtem bergii oraz ks. H einricha Reissa
— prezesa Kościoła Ew angelickiego W estfalii. Obaj au torzy  pośw ięcają w iele uw agi
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spraw ie takiego ułożenia stosunków  m iędzy Polakam i i N iem cam i, aby trag iczne w yda
rzenia z przeszłości nie mogły się już więcej powtórzyć.

I w reszcie, część p ią ta , osta tn ia , pośw ięcona ekum enii w Polsce (s. 121-168), zaw iera 
następu jące przyczynki: A ndrzeja W ojtow icza — „Polska R ada E kum eniczna”, Uwego- 
P etera  H eidingsfelda — „Polska R ada Ekum eniczna — ak tualne  u w ag i”, A ndrzeja W oj
tow icza — „Rola Kościołów w Polsce w  la tach  osiem dziesiątych”, bp. Jerem iasza — „Pol
ski A utokefaliczny Kościół P raw osław ny a ruch  ekum eniczny”, Jan a  N iem czyka (profe
sora i rek to ra  C hrześcijańskiej A kadem ii Teologicznej w W arszawie) — „K ształcenie teo
logiczne w  ekum enicznej w spólnocie”.

W ielkie zdziw ienie i zaskoczenie w yw ołuje lek tu ra  pierw szego z w ym ienionych przy
czynków. O kazuje się bowiem , że jego autor, pełniący kierow niczą funkcję w PRE, nie 
posiada w łaściw ego rozeznania w h isto rii i ak tualnej działalności w łasnej instytucji. 
Mylą mu się daty  i fakty, które przecież dają się tak  łatw o sprawdzić. Szczególną ignoran
cję w ykazuje on w dziedzinie rozw oju stosunków  i w spółpracy m iędzy PRE a Komisją 
E piskopatu  do S praw  Ekum enizm u. Na tym  tle o w iele rzetelniej w ypadają  w yw ody H ei
dingsfelda, cudzoziem ca, k tó ry  zadał sobie w iele trudu , aby dokładnie  spraw dzić w szyst
kie fak ty  z życia i działalności PRE, o k tórych  pisze.

D okum enty, dołączone do książki, dotyczą tych problem ów , k tó re  były głównym 
przedm iotem  rozw ażań autprów : norm alizacji stosunków  między Polską a RFN, w spół
p racy  m iędzy K ościołam i ew angelickim i w  RFN a .Kościołami zrzeszonym i w  PRE i w y
darzeń  w Polsce w  ostatn ich  k ilku  la tach .

C zytelnik zachodnioniem iecki, k tó ry  sięgnie do omówionej przez nas książki, znaj
dzie w  niej w iele cennych inform acji na  tem at w ieloletnich w ysiłków  chrześcijan  z RFN i 
Polski zm ierzających do przezw yciężenia tragicznej przeszłości i stw orzenia lepszej p rzy
szłości w stosunkach  m iędzy Polakam i i N iem cam i. N ależy żałować, że przy tej okazji nie 
pom yślano też o czyteln iku polskim . Czy nie należało podjąć tru d u  jednoczesnego w yda
nia  w języku niem ieckim  i polskim  książki poświęconej tak  w ażkiej tem atyce? W iadomo 
przecież, że poza w ąskim  kręgiem  osób bezpośrednio uczestniczących w rozm ow ach, spo
tkan iach , posiedzeniach i sym pozjach, szeroki ogół w iernych, a naw et większość duchow 
nych Kościołów w Polsce m a bardzo  słabe lub w ręcz żadne rozeznanie w tym  w szystkim , 
co w k on tak tach  m iędzy Polską R adą Ekum eniczną a K ościołam i ew angelickim i w RFN 
zdziałane zostało w dziedzinie popraw y stosunków  m iędzy zw aśnionym i niegdyś n a ro d a 
mi.

Kar

NEUNER PETER: Handbuch der Oekumene. Düsseldorf: 
Patmos Verlag 1984, 184 s.

K siążka ta  pow stała  z w ykładów , jak ie  autor, k tó ry  jest profesorem  teologii fu n d a
m entalnej, p row adził dla zainteresow anego kręgu słuchaczy w szystkich faku lte tów  U ni
w ersy tetu  w Pasaw ie (RFN), oraz z prelekcji, jak ie — jako diecezjalny referen t do spraw  
ekum enizm u — wygłosił d la  księży i nauczycieli religii.

N euner podzielił sw oją p racę na cztery  części. W części pierw szej (s. 11-27) jest mowa 
o tym , dlaczego ekum enia sta ła  się obow iązkiem  Kościołów oraz jak ie  są ak tualne  n a 
dzieje i granice w ysiłków  na  rzecz jedności chrześcijan. A utor podkreśla, że książka n ap i
sana jest św iadom ie ze stanow iska rzym skokatolickiego. Ekum enię rozum ie on więc 
przede w szystkim  jako zadan ie  przezw yciężenia istniejących gran ic  konfesyjnych, cho-
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ciąż jednocześnie podkreśla, że tak i punk t w yjścia nie m usi koniecznie zaw ężać spojrze
n ia  i jedność Kościoła ujm ow ać jako  pow rót w szystkich Kościołów i W spólnot kościel
nych do społeczności z Kościołem R zym skokatolickim . W śród m otywów, sk łaniających  
do podejm ow ania działalności ekum enicznej, N euner w ym ienia fak t, że w iarygodność 
chrześcijaństw a cierpi w k ra jach  m isyjnych z pow odu istniejącego rozłam u. Myśl tę p rze
nosi au to r także na Europę i A m erykę Północną. Proces dechrystian izacji, dokonujący się 
na  tych kontynentach , rozum ie on jako  sku tek  rozłam u kościelnego i w ojen religijnych. 
Jego zdaniem , religia u trac iła  siłę in tegracy jną i s ta ła  się sp raw ą p ryw atną , podczas gdy 
w edług sform ułow ań II Soboru W atykańskiego i Św iatow ej Rady Kościołów, Kościół w i
nien być znakiem  i narzędziem  jedności całego rodzaju  ludzkiego. T rudno się zgodzić z 
autorem , k tóry  doszukuje się bezpośredniego zw iązku m iędzy rozłam em  kościelnym  a 
odchodzeniem  ludzi od Kościoła. Przynajm niej sy tuacja w Am eryce Północnej, gdzie z je
dnej strony istn ieją  setk i Kościołów i w spólnot chrześcijańskich, a z drugiej strony w ystę
puje żywa i dynam iczna religijność, zdaje się św iadczyć o czymś przeciw nym .

W części drugiej (s. 29-81) N euner p rzedstaw ia  w ielkie podziały  kościelne i ich zna
czenie dla współczesnej idei ekum enicznej. W części trzeciej (s. 83-140) om aw ia on w ysił
ki na rzecz zjednoczenia. Jest tu ta j m owa o różnych aspek tach  życia i działalności Ś w ia
towej Rady Kościołów, a także o najw ażniejszych dialogach dok trynalnych  prow adzo
nych przez p rzedstaw icieli dwóch różnych tradycji chrześcijańskich (starokato licy-ang li- 
kanie, lu teran ie-reform ow ani, ka to licy -lu teran ie , kato licy-reform ow ani, p raw osław ni- 
starokato licy , p raw osław ni-kato licy , katolicy-anglikanie). Część czw arta  (s. 141-177) po
dejm uje głów ne problem y teologiczne w spółczesności (urząd duchow ny, u rząd  biskupi, 
papiestw o, pojm ow anie eucharystii, in terkom unia) oraz om aw ia m odele jedności chrześ
cijańskiej.

Z uznaniem  trzeba  stw ierdzić, że N eunerow i udało  się nap isać  dobrą, p rzejrzystą , so
lidnie udokum entow aną i uczciw ą książkę o isto tnych problem ach w spółczesnego ruchu  
ekum enicznego.

Kar
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