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D O C Z Y T E L N IK Ó W

Niewiele mamy w Polsce publikacji zajmujących się genezą i funkcjonowaniem ta
kich terminów, jak „ekumeniczny” , „ekumenia” , „ekumenizm” . Z tego powodu zdecydowa
liśmy się przełożyć na język polski szkic leksykograficzny prof. dr. Erwina Fahlbuscha,
chociaż zdajemy sobie sprawę, że lektura tego tekstu nie przychodzi łatwo. Poza wyjaśnie
niem terminów, Fahlbusch wyróżnia i dokładnie omawia trzy typy ekumenizmu: rzym
skokatolicki, ogólnochrześcijański i transkonfesyjny. Akceptując tę typologię winniśmy
jednak pamiętać, że istnieje tylko j e d e n ruch ekumeniczny, któremu wszyscy chrześci
janie powinni służyć. Wielokrotnie zwracała na to uwagę Wspólna Grupa Robocza Świa
towej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego.
W bieżącym numerze poświęcamy sporo uwagi stosunkom między Watykanem a Ge
newą. Zagadnieniu temu poświęcony jest tekst Willema A. Visser’t Hoofta, wieloletniego
sekretarza generalnego ŚRK, zmarłego w lipcu 1985 r. (o jego życiu i działalności pisali
śmy w poprzednim numerze). Visser’t Hooft zajmuje się trzema kwestiami: rozmowami
dwustronnymi prowadzonymi przez Kościół Rzymskokatolicki z Kościołami różnych tra
dycji, zrzeszonymi w ŚRK; decyzją Kościoła Rzymskokatolickiego dotyczącą nieubiegania się o członkostwo w Radzie; przyszłym kierunkiem działalności i programem W spól
nej Grupy Roboczej. Doskonałym uzupełnieniem wywodów Visser’t Hoofta jest w ypo
wiedź aktualnego sekretarza generalnego Rady, dr Emilio Castro, poczyniona na posiedze
niu Komitetu Naczelnego w Buenos Aires (Argentyna) latem 1985 r. Ponadto informuje
my o posiedzeniach dorocznych dwóch struktur utworzonych wspólnie przez obu partne
rów: Grupy Konsultacyjnej ds. Myśli i Działalności Społecznej oraz Wspólnej Grupy Ro
boczej.
Uzupełniając dodajmy, że poza wymienionymi strukturami kilkunastu teologów rzym
skokatolickich posiada pełnoprawne członkostwo w Komisji „W iara i Ustrój” Światowej
Rady Kościołów. Jest to możliwe dlatego, iż Komisja cieszy się pewną autonomią w łonie
ŚRK i jest uprawniona do przyjmowania w poczet członków teologów także tych Kościo
łów, które nie przystąpiły do Rady. W sierpniu 1985 r. (pisaliśmy o tym w poprzednim nu
merze) odbyło się w Stavanger (Norwegia) posiedzenie plenarne Komisji „W iara i
Ustrój” . Zbiegło się ono z 75 rocznicą powstania Ruchu „W iara i Ustrój” . Jubileusz ten
znalazł odbicie w okolicznościowym referacie, wygłoszonym przez biskupa anglikańskie
go Olivera Tomkinsa, człowieka, który przez wiele lat kierował pracami Komisji. Pełen
osobistej refleksji, tekst jego przemówienia, ukazujący przebytą drogę, udostępniamy na
szym Czytelnikom.
Nadzwyczajny Synod Biskupów, zwołany przez papieża Jana Pawła II z okazji 20 ro
cznicy zakończenia II Soboru Watykańskiego, był śledzony z wielkim zainteresowaniem
nie tylko przez wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego, ale także przez pozostałych
chrześcijan. Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów, obradujący kilka miesięcy
przed rozpoczęciem Synodu, wystosował do jego uczestników list zawierający propozycje
wspólnych inicjatyw. Najlepsze życzenia przesłało Synodowi kierownictwo Światowej
Federacji Luterańskiej. Watykan zaprosił na obrady 10 obserwatorów nierzymskokatolickich, reprezentujących Kościoły i organizacje ekumeniczne znajdujące się w oficjal
nym dialogu z nim. Z inicjatywy papieża Jana Pawła II odbyło się w czasie Synodu nabo
żeństwo ekumeniczne. Obserwatorzy opublikowali specjalny dokument, w którym za-

warli swoje wrażenia uzyskane dzięki uczestnictwu w obradach.-W „Relacji końcowej”
Synodu znajduje się paragraf poświęcony ekumenizmowi. O tym wszystkim informujemy
szczegółowo w tekście zatytułowanym „Elementy ekumeniczne obrad” . Zamieszczamy
też wrażenia jednego z obserwatorów, bp. Andreasa Aarflota z Norwegii, który na Nad
zwyczajnym Synodzie Biskupów reprezentował Światową Federację Luterańską.
Papież Jan Paweł II daje bezustanne dowody, jak bardzo leży mu na sercu sprawa je
dności. Potwierdza tę jego postawę: przemówienie do pracowników Kurii Rzymskiej z
28 czerwca 1985 r. oraz wymiana listów z luterańskim biskupem amerykańskim Jamesem
Crumleyem, która miała miejsce latem ubiegłego roku. Oba te teksty udostępniamy na
szym Czytelnikom.
Od początku istnienia naszego czasopisma szczególnie wiele uwagi poświęcamy do
kumentowi Komisji „W iara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, Eu
charystii i Urzędu duchownego” , popularnie zwanemu dokumentem z Limy. Na naszych
łamach opublikowaliśmy nie tylko sam dokument (1983, nr 1— 3), lecz także artykuły i
inne materiały poświęcone historii jego powstania i jego recepcji przez Kościoły. W bieżą
cym numerze zamieszczamy tekst opracowany przez uczestników międzyprawosławnego
sympozujm, które odbyło się w U SA w czerwcu 1985 r. Recepcji dokumentu z Lim y bę
dziemy poświęcać w dalszym ciągu wiele uwagi.
W związku z przypadającą w ubiegłym roku 1100 rocznicą śmierci św. Metodego, w
ostatnich numerach zamieściliśmy kilka materiałów dotyczących jego i jego brata Cyryla
działalności apostolsko-nauczycielskiej wśród Słowian oraz znaczenia tej działalności
dla współcześnie żyjących chrześcijan różnych tradycji. W bieżącym numerze zamie
szczamy ostatni tekst z tej serii — jest to sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego
przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Tydzień Powszechnej M odlitwy o Jedność Chrześcijan jest tradycyjnie w naszym kra
ju okresem najintensywniejszych kontaktów ekumenicznych, zwłaszcza między człon
kami Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej z jednej strony, a Kościoła
Rzymskokatolickiego — z drugiej. Tegoroczny Tydzień M odlitwy przyniósł nam nowe
przykłady przełamywania uprzedzeń międzywyznaniowych. W świątyni mariawickiej
w Warszawie kazanie wygłosił bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący Komisji
Episkopatu do spraw Ekumenizmu. W 80-letniej historii Starokatolickiego Kościoła Ma
riawitów był to pierwszy przypadek przekroczenia progu świątyni mariawickiej przez bi
skupa rzymskokatolickiego. Po raz pierwszy też podczas tegorocznego Tygodnia M odli
twy, zwierzchnicy obu Kościołów starokatolickich w Polsce — bp Tadeusz Majewski z
Kościoła Polskokatolickiego i bp Stanisław Kowalski ze Starokatolickiego Kościoła Ma
riawitów — zostali zaproszeni do wygłoszenia kazań w świątyniach rzymskokatolickich.
Na tym tle — na co zwraca uwagę publikowane przez nas sprawozdanie — smutną reflek
sję budzi fakt, że trzeci rok z rzędu w żadnym z nabożeństw organizowanych z okazji T y
godnia Modlitwy, nie uczestniczył prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
Kontynuując naszą serię „Ekumenizm w różnych krajach” publikujemy w bieżącym nu
merze tekst Christine Gleixner poświęcony ekumenizmowi w Austrii. Autorka jest zakonni
cą katolicką aktywnie zaangażowaną w działalność w swoim kraju: ekumenizm austriacki
uchodzi na naszym kontynencie za model współpracy chrześcijan różnych tradycji.
W lipcu 1985 r. zmarł w U SA Eugene Carson Blake, w latach 1966— 72 sekretarz ge
neralny Światowej Rady Kościołów. W tym samym roku 80 lat ukończył ks. Aleksander
Kircun, wieloletni przewodniczący Rady Naczelnej Polskiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów; 75 lat — patriarcha Pimen, zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego;
Spośród działaczy kościelnych i ekumenicznych, którymi w ostatnim czasie interesowała
się opinia publiczna na całym świecie, na czołowe miejsce wysunął się ks. Allan Boesak,
odważny bojownik o równouprawnienie rasowe w Republice Południowej Afryki, pre
zydent Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych. Z życiem i działalnością wszyst
kich tych osób Czytelnik może zapoznać się w bieżącym numerze.
Numer nasz zamykamy, jak zwykle, kroniką wydarzeń ekumenicznych, ekumenicz
nym przeglądem prasy, bibliografią czasopism i książek oraz recenzjami.
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ARTYKUŁY

ERW IN FAH LBUSCH

EKUMENIZM — SZKIC LEKSYKOGRAFICZNY
1. Terminologia
Słowa „ekumeniczny” , „ekumenia” , „ekumenizm” cieszą się aktu
alnie wielką popularnością w języku, którym mówią Kościoły. Używa
się tych słów na oznaczenie nowych stosunków, jakie po wiekach kon
frontacji zapanowały między Kościołami chrześcijańskimi. Przyjęte
jest mówić o „ekumenicznym otwarciu Kościołów” , ich wewnętrznej
przemianie w kontakcie z „ruchem ekumenicznym” . Przy tym mowa
jest również o „ekumenicznej utopii” . Inflacja w używaniu powyższych
terminów wskazuje jednak także i na to, że słowami tymi pokryte być
mogą bardzo różne interesy i cele z zakresu międzykościelnych stosun
ków. Sprawy „ekumenicznych” pojęć i celów stają się przedmiotem pu
blicznie toczonych kontrowersji.
W pierwotnym tego słowa znaczeniu oikoumene (od greckiego oikos, dom) oznaczała zamieszkały świat, to jest świat hellenistycznej cy
wilizacji, w okresie późniejszym świat podporządkowany rzymskiemu
imperium (orbis terrarum). Oikoumene ta staje się miejscem, a także i
celem obwieszczania Ewangelii Jezusa Chrystusa i z czasem chrześcijań
skim światem, światem pod postaciami Kościoła i państwa mającym
swoją sakralną i świecką stronę. Cesarz Konstantyn W ielki (306— 327
po Chr.) zwołuje Ekumeniczny Sobór (w 325 r. w Nicei), by poprzez
osiągnięcie konsensu w sprawach dogmatycznych zabezpieczyć tak po
lityczną jedność państwa jak i dobrobyt całej oikoumene. Sobór ten, jak
i sobory następne otrzymały jednak miano ekumenicznych także i- dla
tego, że ich rozstrzygnięcia uznane zostały i były ważne dla całego K o
ścioła. Ekumeniczne symbole — Apostolskie, Nicejsko-Konstantynopolitańskie i Atanazjańskie wyznania wiary — nabierają mocy i stają się
wiążące dla całego Kościoła. W X IX w. termin „ekumeniczny” poczyna
być odnoszony do postawy tych chrześcijan, którzy nie zamykają się w
szrankach konfesyjnych i narodowościowych, np. do Ewangelicznego
Aliansu, który od roku 1846 gromadzi ewangelików — członków róż
nych Kościołów i wyznań wokół wspólnego programu stawienia czoła
papiestwu i protestanckim błędom, a także znalezienia drogi do biblij
nego chrześcijaństwa. Przy tym termin odzyskał także swoje dawne geo
graficzne znaczenie odkąd zaczęto mówić o tym, że zadaniem misji
chrześcijańskiej jest objęcie swą działalnością całego świata. Konferen
cja Ruchu Praktycznego Chrześcijaństwa w Oxfordzie w 1937 r., która
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przy udziale delegatów ze 120 Kościołów zajęła się tematem „Kościół,
naród i państwo” , nadała miano „ekumenizmu” duchowej postawie
chrześcijan, a także ich zabiegom o to, by dać wyraz jedności Kościoła
w historii. A od momentu, gdy w roku 1948 w Amsterdamie doszło do
powstania Światowej (Ekumenicznej) Rady Kościołów, słowo to poczy
na się odnosić do społeczności Kościołów zobowiązujących się do tego,
by dążyć do widzialnej jedności, a działaniem swoim chcących objąć
cały świat.
Użytek, jaki ogólnie ludzie robią dziś ze słów „ekumeniczny” i
„ekumenia” odzwierciedla historię tych słów. M ówi się, że ekumenia to
jeden Kościół i jedna ludzkość. Oznacza to odpowiedzialność Kościo
łów za ukształtowanie chrześcijańskiego „domu” (oikos) podług w oli
Chrystusa na podstawie apostolskiego świadectwa (ekumeniczne sym
bole) i rozciągnięcie tego domu na całą „zamieszkałą” ziemię (tj. na cały
cywilizowany świat). Osiągnięte to ma być:
(1) poprzez widzialną jedność w jednej wierze (dogmatyczny konsens,
wspólne wyznawanie wiary) i eucharystyczną wspólnotę (wspólne życie
w Chrystusie, Służba Boża) oraz (2) poprzez szeroko zakrojoną służbę
Kościołów wobec świata (ewangelizacja, wprowadzenie ludzi w pełnię
życia Kościoła) i służbę we wszystkich sferach życia ludzkiego (zbawie
nie świata w aspekcie społecznym). Jednakowoż niniejsza ekumeniczna
intencja przy rozmaitych formach ekumenizmu i zależnie od sytuacji
przybrać także może inne akcenty*.
2. Ekumeniczne pole napięcia i jego problematyka
Powyżej podany sens słowa „ekumenia” charakteryzuje całość ru
chu ekumenicznego. Ruch ten ogarnął multum Kościołów, Kościołów
bardzo rozmaitych, gdy idzie o ich pochodzenie i ich konkretne posta
cie, i ma na oku w izję kościelnej jedności1
2. Kościoły powiązane są mię
dzy sobą wiarą w to, że w jednorazowym historycznie objawieniu Bo
żym w Jezusie Chrystusie dokonało się dzieło Odkupienia czyli zba
wienia ludzi i świata i w rezultacie tego powstała nowa oikumene,
Królestwo Boże. Lecz jednocześnie fakt wielości tych Kościołów jest
wyraźną wskazówką, że na pytanie o przyswojenie i urzeczywistnienie
tego zbawienia w trakcie historii chrześcijaństwa pojawiły się różne
odpowiedzi, i że owe różne, a czasem nawet sprzeczne odpowiedzi przy
brały w każdym z Kościołów pewną konfesyjnie określoną postać. Po
nadto wielość Kościołów wskazuje na to, że każdy z nich nacechowa
ny jest pewnym swoistym sposobem reagowania na świat, świat stale
1 W rozległą tematykę ruchu ekumenicznego czasów współczesnych wprowadzają w y
kłady i opracowania W. A. Visser’t H oof ta (sekretarza generalnego Światowej Rady
Kościołów w latach 1948— 1966), zamieszczone w dwóch tomach jego pism zebranych:
Die ganze Kirche für die ganze Welt (t. 1.) i Ökumenischer Aufbruch (t. 2), Stuttgart
1967. Odnośnie historii słowa „ekumenizm” por. t. 2 s. 11— 28.
2 Historię ruchu ekumenicznego przedstawiają: R. Rouse. St.Ch. Neill: Geschichte der
Ökumenischen Bewegung 1517— 1948, 2 tomy, Göttingen 1957/58; H.E. Fey (red.): Ge
schichte der Ökumenischen Bewegung 1948— 1968, Göttingen 1974; H. Krüger (red.):
Ökumenische Bewegung 1969— 1972, K om tal 1975 („Ökumenische Rundschau” , Bei
heft 28); tegoż autora: Ökumenische Bewegung 1973— 1974, Frankfurt/M 19f76 („Öku
menische Rundschau” , Beiheft 29); L. Vischer (red.): Die Einheit der Kirche. Materia
lien der ökumenischen Bewegung, München 1965.
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podlegający zmianom, i specyficznym sposobem interpretowania odebra
nych doświadczeń. W ten sposób w ramach ruchu ekumenicznego dochodzi
do spotkania, różnych co do nauki i podejścia do życia, Kościołów, Kościo
łów bądź zorientowanych na podtrzymywanie swoich tradycji, bądź kierują
cych się aktualnymi sytuacyjnymi wymogami3. I jakkolwiek wszystkie one
deklarują wolę wejścia do wspólnoty, to jednak ekumenia ta jawi się jako
konfesyjne, religijne, kulturowe i społeczno-ekonomiczne pole napięcia.
a) Kwestia konfesyjnej tożsamości

Osobista i zbiorowa praktyka wewnętrznego opowiedzenia się za
Chrystusem, złożenia wyznania, że „Jezus jest Panem” , znajduje bardzo
różne, co do formy i treści, środki wyrazu; po pierwsze znajduje wyraz
w życiu liturgicznym (przejawy kultu i pobożności) i w organizacji reli
gijnej wspólnoty (kościelny porządek i ustrój) po drugie znajduje wyraz
w uzmysłowieniu Bożego dzieła zbawienia w codziennym życiu i jego
rozmaitych sferach (praca zawodowa, małżeństwo, rodzina, państwo i
społeczeństwo), po trzecie, wyraża się w obwieszczaniu przesłania
Ewangelii i jego obronie przed wątpliwość;ami od wewnątrz i napa
ściami z zewnątrz (credo, dogmatyka, teologia, apologetyka). W prakty
cznej i teoretycznej odpowiedzi na poprzez wiarę przeżytą realność
czynu zbawczego Chrystusa wyraża się konkretność zaangażowania
(poznanie grzechu i poznanie Boga, usprawiedliwienie, nawrócenie się,
pokuta), wspólnota ze współwyznawcami (wzajemna zgoda w rozpoz
naniu prawdy, duchowa komunikacja w pochwale i dziękczynieniu,
modlenie się i słuchanie), intencja zachowania prawowierności w my
śleniu i działaniu (ortodoksja i ortopraksja), wola trwałego zachowy
wania doświadczenia wiary (normy, reguły, organa kontrolne, instytu
cje) i przekazywania go innym (ewangelizacja, działalność misyjna).
Z Boską łaską zbawczą pozostające w związku danie odpowiedzi
opisuje konfesyjną tożsamość. W niej przekazany zostaje pierwotny akt
zbawienia i tego zbawienia subiektywny odbiór. Zachowuje on swoją
aktualność przez to, że dawana odpowiedź
(1) stale zachowywana jest w pamięci tradycja, podtrzymywanie
konfesyjnego dziedzictwa);
(2) jest aktualizowana r.a płaszczyźnie refleksji i w razie potrzeby
dostosowywania do zaistniałych sytuacji (teologiczna nauka);
(3) powiązywana jest na płaszczyźnie wspólnoty z regułami postę
powania (przykazania, normy), a także przez duchową komunikację i
społeczną organizację poddana zostaje społecznej kontroli (nabożeń
stwo, organizacja religijna);
(4) związana jest z kolektywem (Kościół, parafia), który nadaje jej
obiektywny charakter.
b) Ekumeniczne pole napięcia

W ekumeniczne spotkanie (1) wniesione zostaje wszystko to, co
składa się na konfesyjną specyfikę Kościołów:
— własne konfesyjne dziedzictwo sformułowane w wyznaniach wiary;
3 Por. tutaj bogaty pod względem treści podręcznik P. Langsfelda (red.): Ökumenische
Theologie, Stuttgart 1980 (zawiera obszerną bibliografię); E. Fahlbusch: Kirchenkun
de der Gegenwart, Stuttgart 1979.

14

EKUMENIZM. SZKIC LEKSYKOGRAFICZNY

— własny specyficzny sposób tłumaczenia apostolskiego świadectwa,
na którym wyciska piętno swoistość w odbieraniu doświadczeń i myśle
niu;
— specyficzna własna pobożność, która przejawia się w formach odda
wania czci Bogu i codziennym zachowaniu wiernych i daje przez to w y
raz konfesyjnej świadomości;
— charakterystyczna struktura Kościoła, która społeczność wyznaw
ców ujmuje w ramy organizacyjne, nadając jej reprezentatywne organa
lub autorytatywne instytucje.
(2) Dochodzi tu to, co w dzisiejszych warunkach charakteryzuje
Kościoły co do ich konkretnej egzystencji, to jest co do ich wewnętrznej
sytuacji i ich stosunku do religijnego i społecznego otoczenia. Obydwa
te czynniki wskazują na potencjał odnośnego Kościoła i pokazują jego
specyfikę w podejściu do aktualnych punktów odniesienia. I tak, we
wnętrzne stosunki nadają konfesyjnej tożsamości inne kontury, gdy z ra
cji współcześnie panującego trendu tradycja podlega erozji, nauka staje
się pluralistyczna, przykazania i normy wraz z ich społeczną kontrolą
upadają i dochodzi do powstania dysharmonii, gdy jedni przestają
traktować konfesyjne treści jako coś wiarygodnego, a inni na znak pro
testu świadomie przy nich obstają4. Może też dochodzić do tego, że zew
nętrzne stosunki zmieniać będą konfesyjny profil, o ile dany Kościół
akceptował będzie poziom otoczenia, wdawał się będzie w zachodzącą
w społecznej strukturze funkcjonalizację i rywalizował z innymi religiami i światopoglądam i5.
(3) Dalej wniesione zostaje to, w co Kościoły aktualnie się angażu
ją i co nadaje im nową świadomość. Należą do tego takie sprawy jak re
akcja na
— wyzysk człowieka przez człowieka w ramach technologicznego i
przemysłowego rozwoju społeczeństwa tak jak dzieje się to w jawnych i
zakamuflowanych totalitarnych systemach;
— militarne i nuklearne konfrontacje między mocarstwami, sprawę ich
zbrojeń w imię utrzymania militarnej równowagi i odstraszenia przeci
wnika;
— zjawiska społecznego ubóstwa i bogactwa, ucisku i bezprawia;
— nacisk ideologicznej propagandy i misyjną działalność nowych i tra
dycyjnych religii.
Przy takiej rozmaitości doświadczeń, które zależnie od miejsca i
sytuacji są w Kościołach mniej lub bardziej żywe, dochodzi do uświa
domienia — raz większego, raz mniejszego — odpowiedzialności za
przyszłość ludzkości i przemianę świata, jak również sprawiedliwych
społecznych stosunków. Przy tym rozpoznana zostaje konieczność soli
darnej w alki przeciw przejawom społecznego, gospodarczego i poli
4 Zjawisko to określone jest częściowo jako „pluralizm” , a częściowo jako „religijność
dystansująca się od Kościoła” ; niekiedy mówi się o nim także jako o „kryzysie Kościo
ła narodowego” (Volkskirche); por. np. R. Schloz (red.): Thema: Volkskirche, Gelnhau
sen 1978; W. Lück: Die Volkskirche, Stuttart 1980; Theologische Berichte X, Volkskir
che-Gemeindekirche-Parakirche, Einsiedeln 1981; H. H ild (red.): Wie stabil ist die K ir
che?, Gelnhausen 1974; J. Matthes (red.): Erneuerung der Kirche, Gelnhausen 1975. —
Przykładami protestów, powółujących się na tradycję, są katolicki ruch tradycjonali
stów i ruch „K ein anderes Evangelium” .
5 Np. Kościoły jako wielkie organizacje społeczne obok innych. Bliższe szczegóły poda
je: E. Fahlbusch, op.cit., s. 113n.
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tycznego zła i nawiązania dialogu z ludźmi wyznającymi rozmaite religie i ideologie.
Bywa jednak, że Kościoły są w sytuacji, w której jasno widać, iż
traktuje się je jako mniejszość, której zdanie nic nie znaczy lub którą
się wręcz prześladuje, mniejszość, która skazana jest na beznadziejną
walkę i którą nurtują uczucia bezradności i niepewności. Budzi się w
nich wtedy świadomość, że zaangażowanie społeczne i polityczne nie
ma szans i że ryzykowanie takiego zaangażowania narazić by mogło na
szwank podstawowe wartości chrześcijańskiego zwiastowania: apel o
to, by ludzie zw rócili się ku Bogu i ofiarowywanie im pociechy Ewange
l i i 6. Eklezjologiczne pole napięcia, zdeterminowane przez konfesyjne
tożsamości, wzbogaca się pod wpływem takich doświadczeń o element
społeczno-etyczny.
c) Ekumenia jako system społeczny

Problematyka ruchu ekumenicznego rozpatrywana być jeszcze
może z innej perspektywy. Chodzi o taką perspektywę, przy której ab
strahuje się od tego, co Kościoły wnoszą afirmując swoją konfesyjną
specyfikę, swoją konkretną egzystencję i doświadczenia swej sytuacji,
czy też występując z własnymi projektami studyjnymi, deklaracjami i
programami. Ponadto do charakterystycznych cech ekumenicznej
wspólnoty Kościołów zalicza się
(1) to, że ich członkowie włączeni są w określone samodzielne orga
nizacje kościelne, które
(2) powiązane są między sobą pewnymi wspólnymi przekonaniami
(zob. niżej „baza dogmatyczna” Światowej Rady Kościołów);
(3) to, że ich współpraca jest prawnie, organizacyjnie i instytu
cjonalnie uregulowana w korelacji z kompetencjami Światowej Rady
Kościołów;
(4) to, że mają udział w wykonywaniu zadań i programów społecz
nych (zespoły programowe „W iara i Świadectwo” , „Sprawiedliwość i
Służba” , „Kształcenie i Odnowa” ) i w tym celu wypracowują odpowie
dnie wzorce (dialog, solidarność, życie duchowe);
(5) to, że z tytułu instytucjonalizacji „ekumeniczności” na obszarze
„zamieszkałej ziem i” wspólnota odgranicza się od „pozostałego” świa
ta i nabiera własnej tożsamości7.
W miarę jak ruch ekumeniczny — analogicznie do innych między
narodowych organizacji — przybierał postać takiego społecznego syste
mu, dostosował się do środowiska świeckiego i konkurować począł z in
nymi systemami, zachodził proces relatywizacji i problematyzacji eku
menicznej intencji co do jej roszczeń i jej szans. Przy tym zinstytucjona
6 Dobre wprowadzenie w ekumeniczne pole napięcia daje oficjalne sprawozdanie z
V Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Nairobi. Por. H. Krüger,
W. Müller-Römheld (red.): Bericht aus Nairobi 1975, Frankfurt/M 1976; R. Boeckler
(red.): Welche Ökumene meinen wir? Eine Bilanz der Ökumene seit Nairobi, Fran
kfurt/M 1978.
7 Por. Konstytucja Światowej Rady Kościołów w: Bericht aus Nairobi op.cit. s. 327nn.
(Polski przekład zamieszczono w: Vancouver’83. Wybór materiałów z VI Zgromadzenia
Ogólnego Światowej Rady Kościołów, Warszawa 1984; s. 195nn-Red.) Odnośnie teorii
systemu por. m.in. H. Kaeffer: Religion und Kirche als soziale Systeme, Freiburg 1977;
N. Luhmann: Funktion der Religion, Frankfurt/M 1977.

16

EKUMENIZM. SZKIC LEKSYKOGR AF1CZNY

lizowana wspólnota ekumeniczna, pomimo że nie rościła sobie pretensji
do tego, by być czymś w rodzaju „superkościoła” , stała się jednak alter
natywą aktualnie istniejących Kościołów („ekumeniczna tożsamość”
lub „konfesyjna tożsamość). Pociągnęło to za sobą:
(1) ustawiczną kontrowersję co do koncepcji jedności, która służy
łaby celom mediacji (wspólnota soborowa, pojednana różnorodność,
zób. niżej);
(2) wystąpienie świadomych swej roli rzeczników pragnących dać
świadectwo swemu statusowi (profesyjni i quasiprofesyjni ekumeniści,
reprezentanci Kościołów);
(3) wyłonienie się problemu recepcji przez Kościoły plonu teologi
cznych dialogów i potrzebę stawienia czoła tendencjom do zamykania
się w konfesyjnej zaściankowości;
(4) wzrost transkonfesyjnych ruchów, których nie daje się ująć w
kategorie ekumeniczne i konfesyjne (na przykład ruchy ewangeliczne,
charyzmatyczne i społeczne, patrz niżej);
(5) ożywienie międzyosobowych stosunków w grupach, wspólno
tach, frontach wspólnego działania, bractwach itp. mających ambicje
odnajdywania chrześcijańskiej tożsamości w sposób odmienny od ogól
nie przyjętego8.
3. Ekumenizm
Termin „ekumenizm” począł być ogólnie używany od czasów Dru
giego Soboru Watykańskiego (1962— 1965) i oznacza „wśród wszy
stkich chrześcijan” rozwijające się dążenie do jedności. W roku 1964
przyjął Sobór Dekret „O ekumenizmie” , w którym wyłożone zostały
„katolickie zasady ekumenizmu” 9. Wstępny projekt dekretu posługi
wał się formułą zasady katolickiego ekumenizmu, co implikowało ro
zróżnienie dwu, względnie większej liczby dążeń do jedności. Zresztą,
także po przeformułowaniu rozróżnienie to poniekąd dalej pozostaje w
mocy, jako że dekret bazuje na katolickiej eklezjologii, podczas gdy K o
ścioły zrzeszone w Światowej Radzie Kościołów wychodzą z innych
eklezjologicznych zasad i stoją na gruncie zgoła innej, niż to przyjęte
jest w katolickiej koncepcji jedności Kościoła.
a) Ekumenizm rzymskokatolicki

Ekumenizm rzymskokatolicki (sekramentalny) mówiąc o ekume
nizmie ma na myśli dążenie jednego Kościoła do „przywrócenia jednoś
ci wszystkich chrześcijan” (redintegratio inter universos Christianos) i
tę swoją koncepcję opiera na następujących zasadach wiary:
(1) „jedyny Kościół” , którego założycielem był Chrystus, ustano
wiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność trwa w Koście
le katolickim, rządzonym przez następcę P iotra oraz biskupów pozosta
jących z nim we wspólnocie (patrz: Dogmatyczna Konstytucja „O K o
ściele” nr 8);
(2) liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy, które egzystują poza Ko
8 Na ten temat por. E. Fahlbusch: „Einheit der Kirche” — Eine kritische Betrachtung
des ökumenischen Dialogs, München 1983 (Theol. Existenz Nr. 218).
9 L. Jaeger: Das Konzilsdekret „Über den Ökumenismus”, Paderborn 19682 (tekst, ko
mentarz); P. Lengsfeld, op.cit. s. 92nn.
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ściołem Katolickim w innych Kościołach i Wspólnotach chrześcijań
skich stanowią dary pochodzące od Chrystusa i dlatego należą one słusz
nie do jedynego Kościoła Chrystusowego (patrz: Konstytucja Dogmaty
czna „O Kościele” , nr 8; Dekret „O ekumenizmie” , nr 3);
(3) jedność, którą Kościołowi w zaraniu jego dziejów podarował
Chrystus, trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i z dniem każdym
wzrasta aż do skończenia wieków (Dekret „O ekumenizmie” , nr 4);
(4) jedyny Kościół Chrystusowy, który jako wyposażona w organa
hierarchiczne społeczność, jako mistyczne Ciało Chrystusa, jako wi
dzialne zrzeszenie i jako wspólnota duchowa tworzy jedną rzeczywi
stość złożoną, jest sakramentem czyli znakiem i narzędziem wewnętrz
nego zjednoczenia z Bogiem, i jedności całego rodzaju ludzkiego (patrz:
Konstytucja dogmatyczna „O Kościele” , nr 1 i 8 )10.
Można powiedzieć, w oparciu o rzymskokatolicką samoświado
mość i wypow iedzi zawarte w dokumentach soborowych, że ekume
nizm oznacza:
— sakramentalne dopełnienie uniwersalnej łaski Bożej, która wszy
stkich ludzi — poprzez Kościół jako Boże narzędzie — doprowadzić
chce do zbawienia;
— urzeczywistnienie jedności Kościoła w „jedynym Kościele Chrystu
sowym ” ;
— przekazanie prawd objawionych w ramach dialogu z „braćmi odłą
czonymi” i ich Kościołami oraz w ogóle z całą ludzkością i wszystkimi
religiami;
— integrację ogółu ludzi i wszystkich ludów w uniwersalności i katolickości Kościoła prowadzącego rodzaj ludzki do harmonii i jedności.
Ekumenizm ma być urzeczywistniony poprzez wewnętrzną odnowę
Kościoła (dalszy wzrost w wierności wobec własnego powołania), „na
wrócenie serc” (pokora, duch służby, braterstwo), modlitwy w intencji
jedności, lepsze poznanie „braci odłączonych” , teologię ekumeniczną
(jednak przy zastrzeżeniu, że czystość nauki katolickiej nie ma ponieść
uszczerbku), współpracę w dziedzinie działalności społecznej.
Kościół Rzymskokatolicki zwykł przedstawiać swój stosunek do reszty
świata chrześcijańskiego i do ludzkości przy pomocy koncentrycznych kół.
W bezpośredniej bliskości rzymskiego centrum znajdują się Kościoły prawo
sławne, dalej stoją Kościoły powstałe w wyniku Reformacji, wśród których
specjalne miejsce zajmuje Kościół Anglikański. Najdalsze koła odnoszą się
do innych religii i do niewierzących. Całe niniejsze ujęcie stosunku Kościoła
Katolickiego do niekatolików bazuje na katolickiej samoświadomości.
Zadanie niesienia przesłania Ewangelii „w e wszystkie sfery ludz
kości” w imię odmiany świadomości jednostkowej i kolektywnej podję
te zostaje w programie ewangelizacji świata. Ewangelizacja stanowi
„istotną misję Kościoła” i zarazem „podstawowy obowiązek ludu Boże
g o ” . Kościół Katolicki chce być „zewangelizowaną i ewangelizującą
wspólnotą” , ewangelizacja to coś należącego do „samej jego istoty” . Do
ewangelizacji należy dawanie „wyczerpującego świadectwa” o godno
ści człowieka, współżyciu społecznym, pokoju, rozwoju i wyzwoleniu.
Towarzyszy jej obowiązek dostarczenia pomocy w imię tego, by świa
dectwo stało się rzeczywistością i by wyzwolenie było całkowite. Spo
soby ewangelizacji mogą być rozmaite (świadectwo życia, kazanie i li
10 Dokumenty soborowe cytujemy tutaj za polskim przekładem zamieszczonym w: „Ż y 
cie i M yśl” (numer specjalny poświęcony dokumentom soborowym). Warszawa 1967.
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turgia, katecheza, za pomocą mass-mediów). Poza wyznawcami religii
niechrześcijańskich adresatami ewangelizacji są chrześcijanie, którzy
potrzebują pomocy oraz ci z nich, którzy przestali praktykować i prze
stali wierzyć (reewangelizacja). Kościół Uniwersalny konkretyzuje się
w Kościołach lokalnych i wypełnia swoją misję poprzez różne swoje
prawomocne organy: papieża, biskupów, kapłanów i zakonników.
Świeckim jako „pole działalności ewangelizacyjnej” zlecone są sfery
polityki, działalności społecznej, gospodarki, kultury, nauki, sztuki
itp.11
b) Ekumenizm ogólnochrześcijański

Ekumenizm ogólnochrześcijański czyli instytucjonalny zdefiniować
się daje jako dążenie wielu różnych co do nauki i sposobu życia Kościo
łów do tego, by dojść do widzialnej jedności w jednej wierze i jednej
wspólnocie eucharystycznej (...), aby świat uwierzył (Konstytucja Świa
towej Rady Kościołów Art. III, 1). Dążenie to zinstytucjonalizowane jest
w Światowej Radzie Kościołów i znajduje wyraz w społeczności K o
ściołów, które zawarły między sobą porozumienie w oparciu o to, że zgo
dnie z Pismem Świętym wyznają, iż Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i
Zbawicielem, i dlatego dążą wspólnie do wypełnienia tego, do czego są
powołane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego (Konstytucja
Art. 1). Od żadnego z Kościołów członkowskich nie wymaga się przy
tym tego, by odrzucił lub zmienił swoje credo. I wobec tego zastrzeżenia
pozostaje kwestią otwartą, co ma konkretnie oznaczać widzialna jed
ność, do której wedle deklaracji Kościoły mają dążyć.1?
Ideałem mogłaby być „soborowa wspólnota Kościołów lokalnych”
(local churches), która wyróżnia się następującymi cechami:
(1) każdy Kościół lokalny jest wraz z innymi w posiadaniu pełnej
katolickości;
(2) wyznaje tę samą wiarę apostolską i uznaje inne Kościoły za
człony tego samego Kościoła Chrystusowego;
(3) praktykuje ten sam chrzest, jaki praktykują inne Kościoły i
święci tę samą W ieczerzę Pańską;
(4) uznaje fakt członkostwa i urzędy duchowne innych społeczności
kościelnych;
(5) uznaje tak jak i inne Kościoły, że zachodzi potrzeba zwiastowa
nia Ewangelii Jezusa Chrystusa i że jest to wspólne zadanie wszystkich
Kościołów;
(6) gotów jest zabiegać o podtrzymanie i rozwój stosunków z inny
mi Kościołami;
(7) gotów jest tak na własną rękę, jak i w łączności z innymi Kościoła
mi obrazowo przedstawiać obecność Chrystusa w kontekście świata.
Światowa Rada Kościołów uważająca się za wspólnotę przedsoborową traktuje pojęcie „wspólnoty soborowej” jako w izję przyszłości.1
23
1
11 Pismo apostolskie papieża Pawła VI poświęcone „Ewangelizacji świata współczesne
go” .
12 Konstytucja Światowej Rady Kościołów, op.cit.
13 Por. Bericht aus Nairobi, op.cit. s. 26; L. Vischer: Veränderung der Welt — Bekehrung
der Kirchen, Frankfurt/M 1976, s. 83nn; G. Nagy (red.): Die konziliare Gemeinschaft.
Eine theologische Diskussions..., Frankfurt/M 1978 (K E K — Studienheft 10); P. Lengsfeld. op.cit. s. 355nn.
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Model odmienny od powyższego modelu „soborowej wspólnoty”
sformułowała Światowa Federacja Luterańska, jest to model „pojedna
nej różnorodności”. Model ten przedstawia się jako droga żywego spot
kania, duchowego doświadczenia, teologicznego dialogu i wzajemnych
korektur, droga przy której odrębność partnera nie zatraca się lecz
oczyszcza się i odnawia i w ten sposób staje się dla innych możliwa do
przyjęcia jako zasługujący na respekt wariant chrześcijańskości. Roz
bieżności nie zostają zniwelowane, ale i nie są konserwowane. Chodzi
raczej o to, że przestają dzielić jednych chrześcijan od drugich i nastę
puje proces ich wzajemnego pojednania141
.
5
Jedność Kościoła w postaci „pojednanej różnorodności” potrzebuje
skonkretyzowania. Nieodzowne do tego „akty pojednania” są nastę
pujące: uznanie chrztu i eucharystycznej wspólnoty, uznanie urzędów
kościelnych, zobowiązanie do wzajemnego świadectwa i służby. Jednak
zachodzi potrzeba i innych, proces „godzenia rozbieżności” wspierają
cych czynników a mianowicie:
(1) potrzebne jest stwierdzenie ograniczonej choćby zgody co do
podejścia do Ewangelii;
(2) potrzebny jest teologiczny rozrachunek z prawomocnością róż
nych wariantów wiary chrześcijańskiej i ustroju kościelnego oraz z ich
funkcją konstruktywną we wspólnocie;
(3) potrzebne jest definitywne wyzbycie się zadawnionych uprze
dzeń;
(4) potrzebne jest powołanie do bytu „kościelnej służby jedności” ,
której byłyby zlecone zabiegi o zachowanie wspólnoty pomimo rozbież
ności:
Międzykościelne dążenia do jedności przebiegają w ramach ekume
nicznego procesu, który ukierunkowany jest na pewne ogólnie uzgod
nione cele i któremu nadaje strukturę społeczny system (patrz wyżej).
Proces ten podlega różnym wpływom i modyfikacjom i zdeterminowa
ny zostaje przez różne czynniki a mianowicie:
— przez wspólne świadectwo Kościołów (co do podstaw apostolskiej
wiary, co do uzgodnień odnoszących się do chrztu, eucharystii i urzędu
duchownego, co do w izji nowego społeczeństwa, co do sposobu podej
ścia do przemocy i braku przemocy, co do dialogu z przedstawicielami
różnych religii i ideologii);
— przez wspólną służbę Kościołów (w walce o respektowanie praw
ludzkich, przy zwalczaniu rasizmu, w akcji na rzecz rozwoju i sprawie
dliwości, przy wymianie dóbr i przy służbie na rzecz ludzi będących w
biedzie);
— przez wspólny ruch na rzecz odnowy Kościołów (w zakresie wycho
wania, w tworzeniu wspólnoty mężczyzn i kobiet, w pracy z młodzieżą i
grupami utrzymującymi luźny kontakt z Kościołem, przy postępie w
duchowym doskonaleniu się).
14 H. Meyer: „Einheit in versöhnter Verschiedenheit” — „konziliare Gemeinschaft” —
„organische Union”. Gemeinsamkeit und Differenz gegenwärtig diskutierter Einheits
konzeptionen, w: „Ökumenische Rundschau” nr 27, 1978, s. 377— 400.
15 Por. Bericht aus Nairobi, op.cit. s. 311— 326; ogólny przegląd i literaturę zamieszcza E.
Fahlbusch, op.cit. s. 237— 246, i P. Lengsfeld, op.cit. s. 251nn, 301nn, 411nn, 426nn. P.
Lengsfeld, op.cit. s. 36— 68, przedłożył „teorię procesów ekumenicznych” ; moja kryty
ka tej teorii: Vom Sinn und Un-Sinn Ökumenischer Theologie, ukazała się w: „Mate
rialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim” r. 33, 1982, s. 11— 17.
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Proces ekumeniczny odbywa się etapami, etapy te to zgromadzenia
ogólne Światowej Rady Kościołów, wyniki podejmowanych studiów,
akcji itp. Nie przebiega jednak on bynajmniej w sposób ciągły i uwarun
kowane jest to tym, iż podlega różnym raz sprzyjającym, kiedy indziej
hamującym wpływom (patrz: ekumeniczne pole napięcia). M.in. cha
rakteryzuje się ten proces tym, że odpowiednio do struktury zaangażo
wanych w nim Kościołów w stosunkach międzykościelnych wyróżnić
się dają co najmniej trzy płaszczyzny: komisje teologiczne, spotkania
kościelnych reprezentantów i „ekumenie” lokalne. Z racji wielkich róż
nic w statusie teologów, przywódców kościelnych i wspólnot lokal
nych, a także z racji rozbieżności interesów na różnych płaszczyznach i
dysharmonii w obrębie Kościołów, proces oddziaływania jednych K o
ściołów na drugie jest ograniczony, co pociąga za sobą zmniejszenie się
recepcji ekumenicznych idei.16 Zbliżenie teologiczne i kościelne w ra
mach ekumenicznego procesu prowadzi do standaryzacji chrześcijań
skich prawd wiary przy marginalnym tylko zróżnicowaniu w konfesyj
nym dziedzictwie i do „kartelowego” zaangażowania na skalę świato
wą w programy i akcje społeczno-polityczne. Uprawomocnienie znale
zione zostaje w kolektywnej solidarności, w której otrzymuje wyraz
ekumeniczna tożsamość.17
c) Ekumenizm transkonfesyjny

Ekumenizm transkonfesyjny oznacza wysiłki podjęte przez pewne
„nawrócone” i węzłami solidarności związane osoby czy też grupy
osób, by ponad głowami zinstytucjonalizowanych Kościołów powołać
do bytu wspólnotę prawdziwych chrześcijan na płaszczyźnie regional
nej i płaszczyźnie światowej. Założenia czy też fundamentalne przeko
nania są następujące:
(1) że przesłanie Ewangelii jest najwyższym autorytetem jako norma
wiary i sposobu prowadzenia życia przez to, że poświadcza Boży dar
odkupienia (wyzwolenia) i żywą rzeczywistość działania Ducha Świę
tego w świecie (fakty zbawcze);
(2) że wiara chrześcijańska urzeczywistnia się we wspólnocie tych
wszystkich ludzi, którzy wyznają, iż Chrystus jest ich osobistym Zbaw 
cą, idą za Nim w swym codziennym życiu i poświadczają skuteczność
obecności Chrystusa i działania Ducha Świętego (uświęcenie).
Jednakowoż przekonania powyższe uzewnętrzniają się na różne, nie
raz przeciwne sobie i sprzeczne sposoby. Oto wykaz najbardziej typo
wych stanowisk:
(1) typ ewangeliczny (ruchy ewangeliczne)
— kładzie on nacisk na radykalną przemianę człowieka poprzez na
wrócenie się;
— usiłuje przekazać dar zbawienia przez zwiastowanie misyjne (ewan
gelizacyjne);
— akcentuje przeciwieństwo między chrześcijanami naprawdę wierzą
cymi i „chrześcijanami z m etryki” , względnie niewierzącymi;
— uważa, że świat jako taki nie ma szans na zbawienie, mimo że podle
ga nakazom Bożym;
16 Odnośnie problematyki recepcji por. E. Fahlbusch, przypis 8.
17 Por. Peter L. Berger: Ein Marktmodell zur Analyse Ökumenischer Prozesse, w: „Inter
nationales Jahrbuch für Religionssoziologie” r. 1, 1965, s. 235— 249.

ERWIN FAHLBUSCH

21

— poczytuje za swój obowiązek głosić pośród niesprawiedliwości
świata Chrystusową nowinę o pojednaniu i sprawiedliwości, dawać jej
świadectwo w osobistym, zgodnym z Biblią stylu życia i przez ofiarne
włączanie się do prac społecznych.
W stosunkach z braćmi typ ten charakteryzuje to, że szukają oni u
innych wsparcia dla swego osobistego uświęcenia.
(2) typ charyzmatyczny (ruchy charyzmatyczne)
— nalega na przyjęcie i uznanie zbawczej siły Bożej w Duchu Świętym
przez osobiste oddanie się;
— chce rozszerzyć dynamikę doświadczenia duchowego na wszystkie
sfery stosunków ludzkich;
— dąży do odnowy Kościoła jako wypełnionej duchem wspólnoty;
— usiłuje przekazać innym doświadczenie w dawaniu świadectwa obe
cności Chrystusa;
— propaguje życie pod kierunkiem Ducha Świętego jako przykład do
zastosowania w całości społeczeństwa.
Typ ten charakteryzuje przeżycie siły Bożej jako zaczątku nowego i
ciągle odnawiającego się życia.
(3) typ jezuaniczny (ruchy społeczne)
— nalega na identyfikowanie się z cierpiącymi i prześladowanymi, na
zorientowane „na ziemskiego Jezusa” działanie;
— poprzez „akcje w yzw oleńcze” próbuje przełamać „grzeszne” struk
tury w Kościele i społeczeństwie;
— chce wspierać Boże dzieło odnowy stworzonego świata przez aktyw
ny udział w społecznych i politycznych walkach wyzwoleńczych oraz
zmianę istniejących stosunków społecznych;
— dąży do nadania Kościołom chrześcijańskim nowego kształtu, przy
którym prawda Ewangelii (wyzwolenie, sprawiedliwość, pokój, pojed
nanie) stałyby się rzeczywistością
— i przy którym wyłoniłoby się socjalistyczne, sprawiedliwe, prawdzi
w ie ludzkie i w Chrystusie mające fundament nowe społeczeństwo.
W akcie solidaryzowania się z biednymi i wyzyskiwanymi do
świadcza on obecności Chrystusa; dzięki temu przeżyciu uzyskuje po
czucie swobody potrzebnej do podejmowania działań w świecie.
W wyżej opisanych, bardzo zróżnicowanych ruchach18 wyraża się
protest. Jest to protest zwrócony
— przeciw sakramentalnemu i zinstytucjonalizowanemu, zhierarchi
zowanemu i zbiurokratyzowanemu chrześcijaństwu, które jako takie
jaskrawię sprzeciwiać się zdaje temu, co głosi Ewangelia Jezusa Chry
stusa;
— oraz protest przeciwko strukturom dominacji społeczno-ekonomicz
nej i ideologicznej, a także przeciwko tendencjom rozwojowym (kapita
lizm, technologizacja, industralizacja itp.), które przynoszą uszczerbek
przez Boga zamierzonemu rozwinięciu całej osoby ludzkiej.
Przedstawiciele wszystkich wspomnianych ruchów twierdzą, że w
swoim działaniu kierują się zasadami Ewangelii. W rzeczywistości ce
chy charakterystyczne tych ruchów — akty nawrócenia, doświadczenia
duchowe i subiektywne podejście do spraw społeczno-politycznych —
sprawiają, że w ich sposobie podejścia do Ewangelii widoczna jest ten
dencja do jej selektywnego traktowania. Jednocześnie złożoność ży
18 Por. udokumentowany przegląd zamieszczony w: G. Gassmann, H. Meyer (red.): Neue
transkonfessionelle Bewegungen, Frankfurt/M 1976.
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cia współczesnego świata podlega redukcji do pewnych dziedzin o pod
stawowym znaczeniu dla realizacji osoby ludzkiej. Przez takie położe
nie akcentów chce się zwrócić uwagę na to, co zaniedbane zostało w
eklezjocentrycznym, dominującym podejściu do Ewangelii. Tak więc
ruchy te co do treści i formy, w interpretacji świata oraz pod względem
organizacyjnym konkurują zarówno z ekumenizmem rzymskokatolic
kim jak i z ekumenizmem ogólnochrześcijańskim. Celem ekumenicz
nym nie jest tutaj zjednoczenie organizacji kościelnych w tej czy innej
formie, lecz uniwersalna jedność życia prawdziwych chrześcijan oparta
na tych samych osobistych doświadczeniach i przekonaniach.
Tłum.: Andrzej Kempfi
(Przekład za: „Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim” r. 35, 1984
nr 1, s. 3— 8)
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ECUMENISM: A LEXICOGRAPHICAL SKETCH
(summary)

Erwin Fahlbusch is a professor in religious matters at the University in Frankfurton-Main and a scientific reporter at the Institute of Confessional Studies in Bensheim
(FRG). In this outline he deals with the genesis and functioning today of such terms as:
„ecumenical” , „ecumenics” , „ecumenism” . The author extensively discusses Roman Cat
holic ecumenism on the basis of the documents of Vatican Council II, general Christian
ecumenism represented by the community of Churches affiliated in the World Council of
Churches as w ell as transconfessional ecumenism, the representatives of which — above
institutionalized Churches — strive at establishing „a community of true Christians on
the regional and universal plane” .

ÖKUM ENISMUS. EINE LEXIKOGRAPHISCHE SKIZZE
(Zusammenfassung)

Erwin Fahlbusch ist Professor für Religionswissenschaften an der Universität Fran
kfurt a.M., sowie wissenschaftlicher Referent im Konfessionskundlichen Institut Benshe
im (BRD). In der veröffentlichten Skizze beschäftigt er sich mit der Genese und der heuti
gen Funktionierung solcher Termine, wie: „ökumenisch” , „Ökumene” , „Ökumenismus” .
Der Autor bespricht ausführlich den Römisch-katholischen Ökumenismus aufgrund von
Dokumenten des II. Vatikanischen Konzils, den gesamt-christlichen Ökumenismus, der
seinen Ausdruck in der Gemeinschaft der im Ökumenischen Rat der Kirchen vereinigten
Kirchen findet, sowie den transkonfessionellen Ökumenismus, dessen Vertreter über die
institutionalisierten Kirchen hinaus nach einer „Gemeinschaft wahrer Christen auf Re
gional — und Weltebene” streben.

BISKUP OLIVER TOMKINS

SIEDEMDZIESIĘCIOPIĘCIOLECIE RUCHU
„WIARA I USTRÓJ”
( 1910— 1985)
Chociaż jestem nieco starszy od Ruchu „Wiara i Ustrój” , muszę wyznać, że w 1910 r.
mój dwuletni umysł nie interesował się jeszcze problemami jedności chrześcijan. Mój oj
ciec nie przebywał też w Edynburgu, dyskutując nad pracą misyjną, lecz w Chinach środ
kowych, wykonując ją! Tak czy inaczej, jestem prawdziwie wdzięczny Güntherowi [Gassmannowi] i jego współpracownikom za możność przyłączenia się do Was w złożeniu po
dzięki Bogu za 75 lat błogosławieństwa dla naszego angażowania się w sprawę jedności
Jego Kościoła (i za danie, tym razem mojej żonie, którą wymogi jedności tak często rozłą
czały z mężem, sposobności wspólnego ze mną spełniania tych wymogów).
Wydaje mi się, że ja sam zaangażowałem się w tę sprawę, słuchając, jako uczeń Ed
warda Woodsa, wówczas biskupa Croydon i bohatera mojej młodości, mówiącego z zara
źliwym entuzjazmem i nadzieją o konferencji w Lozannie, w której miał uczestniczyć ra
zem z chrześcijanami z całego świata.

I. Zrodzona z modlitwy
Kiedy wertowałem stare dokumenty, pierwszą rzeczą, jaka mnie
uderzyła, był fakt, że koncepcja Ruchu „W iara i U strój” zrodziła się
podczas modlitwy. W jednym z najstarszych, znajdujących się w moim
posiadaniu dokumentów dawnego Komitetu Kontynuacji Pracy Ruchu
„W iara i U strój” , Herman Sasse z Erlangen („groźn y” luteranin) pisał,
że na konferencji w Edynburgu w 1910 r. grupa anglikanów spotykała
się wcześnie rano, jak to było w ich zwyczaju, by odprawiać Euchary
stię; i właśnie podczas jednego z tych nabożeństw Charlesowi Brentowi, wówczas biskupowi Filipin i delegatowi na konferencję, przyszła do
głowy myśl utworzenia Światowej Konferencji ds. „W iary i Ustroju” .
Modlitwa otaczała „W iarę i Ustrój” od samego początku. Kiedy
czytałem protokoły z konferencji w Lozannie z 1927 r., uderzyło mnie,
jak często przerywano jej posiedzenia, by w ciszy czekać na Boga.
Ruch jedności istotnie zawsze był nasycony modlitwą. W 1857 r. z
inicjatywy anglikanów i rzymskich katolików, powstało Stowarzysze
nie Popierania Jedności Chrześcijan, które było pierwszą instytucją po
wołaną w celu organizowania modlitw o jedność. Następnie, w 1878 r.
Konferencja Biskupów Anglikańskich w Lambeth zaleciła, by Tydzień
M odlitw o Jedność Chrześcijan obchodzić w okresie wniebowstąpie
nia. Pomysłodawcami Tygodnia M odlitw o Jedność w terminie między
18 a 25 stycznia byli dwaj duchowni anglikańscy, Anglik i Amerykanin,
postulowali oni, na przełomie wieków X IX i X X , aby był to tydzień mo
dlitw o pojednanie wszystkich chrześcijan ze stolicą apostolską. Przy
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puszczalnie rola jaką odegrali anglikanie w tej sprawie skłoniła Johna
Benneta z Union Seminary do uwagi, że nikt nie uczynił więcej w spra
wie modlitw o jedność, niż Kościół anglikański i nikt nie uczynił więcej,
by idei tej przeszkodzić. Paul Couturier w okresie międzywojennym
rozszerzył ramy tej styczniowej oktawy tak, byśmy wszyscy mogli w
niej uczestniczyć, jako w m odlitwie o zjednoczenie w Chrystusie wtedy,
kiedy On będzie tego chciał, i w taki sposób, jak On będzie tego chciał.
W 1941 r. Ruch „W iara i U strój” , aby dostroić się do rosnącego w świę
cie poparcia tego tygodnia, przeniósł okres swoich modłów z Zielonych
Świątek na oktawę styczniową. W okresie Wielkiejnocy 1947 r., jako se
kretarz „W iary i Ustroju” , odwiedziłem Couturiera w Lyonie (w czasie
podróży, której celem było także odwiedzenie nowo utworzonej Wspól
noty w Taize), aby zorientować się, w jakiej mierze możemy współdzia
łać w opracowywaniu wspólnych materiałów. W ówczesnym klimacie
ekumenicznym nie można było tego robić oficjalnie, ale Couturier w y
myślił strategię „pracy równoległej” , dzięki której każda strona miała
wiedzieć, co planuje druga! Nigdy nie zapomnę łagodnego głosu Coutu
riera, powtarzającego na tym pierwszym spotkaniu: La Charite, c ’est
tout. La Charite, c’est tout.
W tej autentycznej tradycji mieści się książeczka Lukasa Vischera
poświęcona m odlitwie przy czynnej, a także praca brata Maxa [Thuriana ze Wspólnoty w Taize].
II. Uczciwe dzielenie się poglądami
Wizja, jaką miał Charles Brent podczas modlitwy, zaowocowała
wkrótce działaniem. W przeddzień Zgromadzenia Generalnego Prote
stanckiego Kościoła Episkopalnego w Cincinnati w październiku 1910
r. mówił on, na wielkim spotkaniu publicznym, o konferencji w Edyn
burgu, że nadszedł czas, by na światowej konferencji na temat wiary i
ustroju szczerze zastanowić się nad różnicami w sprawach wiary. Ro
bert Gardiner, człowiek świecki, który w następnych latach w ziął na
siebie znaczną część codziennej trudnej pracy, podsunął myśl, by już
samo Zgromadzenie podjęło pewne praktyczne kroki. W.T. Manning,
późniejszy biskup Nowego Jorku, zaproponował rezolucję, którą
uchwaliła jednogłośnie najpierw Izba Deputowanych, a potem Izba Bi
skupów: W celu przygotowania Konferencji, nałeży utworzyć komisję,
która zajęłaby się rozważeniem zagadnień z zakresu wiary i ustroju.
Nałeży wezwać wszystkie społeczności chrześcijańskie w świecie, uzna
jące naszego Pana, Jezusa Chrystusa, za Boga i Zbawiciela, aby zjedno
czyły się z nami w przygotowaniu i przeprowadzeniu takiej konferencji.
To właśnie uchwalenie tej rezolucji pozwala nam obchodzić w 1985 r.
75 rocznicę uczciwego dzielenia się poglądami.
W ciągu paru miesięcy około dwudziestu dwóch Kościołów powo
łało, do celów współpracy, własne komisje. Nadeszło też bardzo wiele
listów z poparciem dla tej idei. Pierwsze zebranie przedstawicieli ro
dzącego się Ruchu „W iara i U strój” odbyło się w Nowym Jorku w maju
1913 r.
Od zasad, jakie już wówczas uchwalono, ruch nigdy nie odszedł.
Było ich trzy:
1. Celem zebrania, odbywającego się w możliwie jak największym
kręgu zaproszonych osób, miało być jednakowo rzetelne rozważenie za
równo stanowisk zgodnych, jak i odmiennych, jak również zastanowię-
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nie się nad zaletami różnych rodzajów podejścia do spraw wiary, cha
rakterystycznych dla różnych Kościołów. Sądzę, że to ostatnie zdanie
dowodziło rzeczywistego wyczulenia na niuanse doświadczeń, kryjące
się pod naszymi zawsze niedoskonałymi sformułowaniami. Z pewnością
cały duch i struktura uchwalonego w Lim ie tekstu o „Chrzcie, Eucha
rystii i Urzędzie duchownym” należy do dziedzictwa tych pierwotnych
zamierzeń.
2. Druga zasada brzmiała, że chociaż zawsze trzeba wyraźnie pa
miętać o celu, jakim jest jedność organiczna, to Komisja „W iara i
U strój” nigdy nie może narzucać Kościołom metod, jakimi do niej dążą:
muszą one zawsze być prerogatywą samych Kościołów. Było to zawsze
kardynalną zasadą starego Ruchu „W iara i Ustrój” , który długo zacho
w yw ał w swym statucie osobliwe, staroświeckie zdanie, że Ruch jest
„służebnicą” Kościołów. Punkt ten nabrał zasadniczego znaczenia, kie
dy Ruch „W iara i U strój” połączył się ze Światową Radą Kościołów i
pojawiły się podejrzenia, że nowa organizacja będzie potencjalnie ja
kimś „super-Kościołem” ; jednym z wielkich osiągnięć Wima [Willema1
Visser’t Hoofta było rozwiązanie tych obaw. Stało się to dzięki zainicjo
wanej przez niego deklaracji w sprawie „Kościoła, Kościołów i Świato
wej Rady Kościołów ” , uchwalonej w Toronto w 1950 r. Do niektórych
tego konsekwencji powrócę później.
3. Trzeci punkt był „cierpki” — aby Światowa Konferencja Koś
ciołów mogła mieć maksymalną wartość, kwestie, które mają być na
niej rozważane, powinny zostać wcześniej sformułowane w komisjach
złożonych z kompetentnych ludzi, reprezentujących różne szkoły my
ślenia; komisje te powinno się powołać w możliwie najwcześniejszym
terminie i w sposób pozwalający wykluczyć możliwość zakwestionowa
nia ich prawdziwie reprezentatywnego charakteru.
Wcześniejsze sformułowanie problemów przez kompetentnych
przedstawicieli jest jedną z cech dobrze przygotowanej konferencji
ekumenicznej — jak o tym dobrze wiecie. Kiedy przeglądałem protokoły
dawnego Komitetu Kontynuacji Pracy, któremu przewodniczył William
Tempie, uderzyła mnie na nowo staranność, z jaką przygotowywano
Światową Konferencję w Edynburgu w 1937 r. Jedno z zebrań Kom ite
tu w szkole Św. Jerzego w Clarens było dla mnie pierwszym zetknię
ciem się z „W iarą i Ustrojem” i z jego wielkim przewodniczącym. Po
wysłuchaniu, ze zdumieniem, zawiłej dyskusji teologicznej, w czasie
przerwy na herbatę, zwróciłem się do Williama Tempie z uwagą, że czu
ję się jak pewna moja znajoma starsza pani, która, słuchając dyskusji
swoich bystrych i inteligentnych wnuków, mawiała: Chciałabym kiedyś
coś z tego zrozumieć. Tempie odpowiedział: Wiem, co pan czuje — ale
czy to nie byłoby straszne, gdyby ktoś coś z tego zrozumiał? Przemówił
przez niego prawdziwy filozof-teolog.
Tradycja starannych przygotowań i reprezentatywnego doboru lu
dzi datuje się ód czasów Motta i Oldhama, którzy planowali konferenc
ję w Edynburgu w 1910 r. Takie przygotowanie ma podstawowe zna
czenie, jeśli wnioski konferencji ekumenicznych mają zasługiwać na
szacunek.
Tempie w związku z propozycją utworzenia Światowej Rady K o
ściołów powiedział: Cały jej autorytet będzie polegać na znaczeniu, jakie
je j mądre decyzje będą miały dla Kościołów (Utrechckie Memorandum
Wyjaśniające, maj 1938 r.). Jednak taka koncepcja powoduje napięcia:
napięcia między autorytetem uznawanym przez Kościoły a au tory te-
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tem, który zyskuje uznanie powoli i dopiero po konferencji — jeśli je w
ogóle uzyska; jest to odmiana dawnego napięcia między kapłanem a
prorokiem.
W przypadku „W iary i Ustroju” napięcie to wkrótce ujawniło się w
kwestii dotyczącej tworzenia unii kościelnych. Od początku koniecz
ność jedności Kościołów działających w otoczeniu na ogół niechrześci
jańskim głosili tacy delegaci, jak biskup Domakalu Azariah (jeden z
dwóch Azjatów, obecnych jako delegaci w Lozannie) i wielu zachod
nich misjonarzy. Kurs wytyczały, począwszy od natchnionego zgroma
dzenia w Tranquebarze w 1919 r. (aż do utworzenia zjednoczonego K o 
ścioła Indii Południowych (CSI) we wrześniu 1947 r.) Kościoły z Indii
Południowych. Podobne plany unii powstały w wielu innych częściach
świata, ale stały się przyczyną tragicznego podziału. Ruch „W iara i
U strój” zaangażował się na rzecz jedności organicznej, ale dopuszczał
różne sposoby osiągnięcia tego celu. W tym kontekście wielkim w kła
dem „W iary i Ustroju” było cierpliwe poszukiwanie zgodnego wizerun
ku „natury jedności, do której dążymy” . Myślę, że w latach, kiedy pia
stowałem stanowisko przewodniczącego Komitetu Roboczego Komisji
„W iara i U strój” (1953— 1967), wkroczyliśmy na nowe tereny, głównie
dzięki zapałowi innego indyjskiego misjonarza, Lessliego Newbigina.
Byłem przewodniczącym grupy zajmującej się „przyszłością „W iary i
Ustroju” ; zajmowaliśmy się samooceną, której okresowo dokonuje
ŚRK. Wraz z Ruchem Praktycznego Chrześcijaństwa, Ruch „W iara i
Ustrój ” był jednym z dwóch ruchów założycielskich ŚRK; a teraz w y
glądało to tak, jak gdyby został zepchnięty do roli podwydziału jakie
goś departamentu. Istniała rzeczywista obawa, że wraz ze swą specyfi
czną rolą zostanie zepchnięty na margines. Musieliśmy ponownie po
twierdzić wyjątkowe i centralne miejsce widzialnej jedności w całym
obrazie.
W sprawozdaniu tymczasowym (Dokument Komisji „W iara i
U strój” nr 26, Genewa 1958) stwierdziliśmy zdecydowanie: Jesteśmy
głęboko przekonani, że głoszenie zasadniczej jedności Kościoła Chry
stusowego łączy się z postawieniem pytania, jakiego rodzaju jedności
Bóg chce od swego Kościoła. Światowa Rada Kościołów nie może być
neutralna wobec tego pytania — wydarzenia zmuszają nas do różnego
rodzaju współpracy między chrześcijanami, i jeśli nie znajdziemy właś
ciwej form y jedności kościelnej, będziemy musieli zadowolić się taką
formą jedności organizacyjnej, która nie będzie spełniać wielu z głów
nych wymagań życia Kościoła. Kiedy na posiedzeniu Komitetu Naczel
nego dyskutowano nad naszym sprawozdaniem, wyczuliśmy, że trzeba
rozwinąć zdanie o jedności kościelnej. Lesslie Newbigift opracował me
morandum wyjaśniające to kluczowe zdanie i, mówiąc krótko, końcowy
wynik był taki, że podjęta przez niego próba opisania jedności kościeL
nej stała się trzonem „formuły jedności” , przyjętej na Zgromadzeniu w
N ew Delhi; formułę tę wyłożono w jednym zdaniu iście paulińskiej dłu
gości:
Wierzymy, że jedność, która jest zarazem wolą Boga, darem dla
Jego Kościoła, stanie się widoczna wtedy, gdy na każdym miejscu
ochrzczeni w Jezusie Chrystusie oraz wyznający Go jako Pana i Zbawi
ciela — doprowadzeni zostaną przez Ducha Świętego do pełnej społecz
ności, wyznającej jedną wiarę apostolską, zwiastującej jedną Ewange
lię, łamiącej jeden chleb, jednoczącej się we wspólnej modlitw ie i p ro
wadzącej wspólne życie, które w świadectwie i służbie zwrócone będzie
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ku wszystkim; zarazem wszyscy oni zjednoczą się z całym chrześcijań
stwem, na każdym miejscu i po wszystkie czasy w taki sposób, że urząd
i członkostwo uznane zostaną przez wszystkich oraz że wszyscy będą
w stanie działać i przemawiać współnie, tak jak tego wymaga dana sy
tuacja w odniesieniu do zadań, do których Bóg wzywa swój łud. Wie
rzymy, że musimy się m odlić i pracować dla takiej jedności.
Uważałem, że warto zacytować to zdanie w całości, ponieważ w y
daje mi się, że w późniejszym okresie powstały pewne wątpliwości, czy
ta wizja nadal obowiązuje. Czy nie pojawiły się pewne interpretacje
„jedności soborowej” i „pojednanej różnorodności” , które raczej pom
niejszają niż zwiększają wartość tej wizji. Z pewnością było słuszne
wyjaśnienie uniwersalnego, katolickiego wymiaru sformułowania: na
każdym miejscu i po wszystkie czasy i dostrzeżenie ogromnej różnorod
ności tysiąca dróg, jakie można pogodzić z jednością w Chrystusie. Ale
istnieje zarazem niebezpieczeństwo polegające na tym, że zniechęceni
niepowodzeniem w realizacji wielu planów zjednoczeniowych, zadowo
limy się „tanią” łaską, obierzemy drogę omijającą drogę Krzyża, praw
dziwej śmierci jako ceny nowego życia. Do sprawy tej powrócę jeszcze
na zakończenie.
III. Słowa nienaruszalne
Ruch, który wyrósł z modlitwy i wyznaje uczciwe dzielenie się,
musi posługiwać się słowami nienaruszalnymi i rzetelnymi. Ruch „W ia
ra i U strój” , będąc w dużej mierze w rękach zawodowych teologów i
posługując się słowami jako narzędziami, zawsze był narażony na nie
bezpieczeństwo nadużywania słów dla celu samego w sobie. Nieunik
niony paradoks porozumiewania się polega jednak na tym, że słowa
najwięcej znaczą wówczas, kiedy udaje się nazwać to, co nieprzekazywalne. Tu dzieło teologa upodabnia się do dzieła poety. A by zacytować
T.S. Eliota:
Próbując nauczyć się używać słów; a każda próba to zaczynanie zupeł
nie od początku i nowy rodzaj niepowodzenia, ponieważ nauczono nas tylko
wybierać lepsze słowa dla rzeczy, których już nie musimy mówić, albo sposo
by mówienia, które już nam nie odpowiadają. Tak więc każda próba to roz
poczynanie od nowa, szturm na to, co się nie da wyrazić (...). W ogólnym za
męcie niesprecyzowanych uczuć, niezdyscyplinowanych kohort emocji (...)
nie pozostaje nam nic innego, jak próbować. Reszta to nie nasz interes.
Jednak religia Słowa nie może unikać słów, a nasze posłanie zwie
się Dobrą Nowiną.
Słuszne więc było, że na naszej pierwszej Konferencji Światowej, w
Lozannie w 1927 r., temat IV brzmiał: „Wspólne wyznanie wiary przez
Kościół” , a na naszym ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym w Vancouver
w 1983 r., potwierdzono zalecenie z Limy, by dążyć ku wspólnemu wy
rażaniu wiary apostolskiej dziś.
Wiemy jednak, że słowa nie są celem samym w sobie. To miałem na
myśli, kiedy jako sekretarz Światowej Konferencji w Lund w 1952 r.,
stwierdziłem w sprawozdaniu, że nie możemy stale po prostu wyjaśniać
swoich poglądów wyznaniowych, bo narazimy się na niebezpieczeńst
wo katalogowania martwych problemów zamiast zmagania się z żywą
prawdą. Nasze słowa powinny być inne niż sposób naszego postępowa
nia, tak by im plikacją wyznawanej przez nas jedności w Chrystusie,
niezależnie od tego, co nas dzieli, było czynienie razem wszystkiego, z
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w y j ą t k i e m t e g o , co z m u s z e n i j e s t e ś m y c z y n i ć o d d z i e l n i e z e w z g l ę d u na
n ie d a ją c e się p o g o d z i ć r ó ż n i c e w s z c z e r y c h p r z e k o n a n i a c h . Dobrze pa

miętam, że to żywy i zarażający wszystkich swą żywością kaznodzieja
D.T. Niles, w szczupłej komisji przygotowującej projekt posłania kon
ferencji, podsunął sugestię, by ta myśl znalazła się w naszym „Słowie
do Kościołów ” , co też się stało w postaci sformułowania, które odtąd
często cytuje się jako „zasadę z Lund” .
Ale łatwiej to powiedzieć, niż zrobić! Jako biskup diecezjalny prze
konałem się, jak trudno jest działać wspólnie, nawet jeśli w grę nie
wchodzą żadne zasady, po prostu dlatego, że większość naszych struk
tur, uregulowań finansowych, personalnych, komitetów itp. jest pomy
ślana tak, by działać w pojedynkę, a nasze zasoby finansowe, przezna
czone na wspólne działania, są śmiesznie małe.
Bezpośrednio przede mną przemawiał w Lund Edmund Schlink
(nauczyciel Günther a Gassmanna i nasz dobry przyjaciel). M ówił o nie
bezpieczeństwie, jakie nam grozi, jeśli nasze słowa nie będą pełne od
powiedzialności: J e śli n ie z a m a n i f e s t u j e m y je d n o ś c i , k tó r a z o s ta ła n a m
d a n a , to te n a k t ła sk i B o ż e j s t a n ie się o s k a r ż e n i e m . N a t c h n i o n a w i z j a
j e d n o ś c i ś c i ą g n ie n a n a s w ó w c z a s k a rę B o ż ą .

Dążąc ku „wspólnemu wyznaniu wiary apostolskiej” spotykamy
także Tego, który idzie ku nam jako nasz Sędzia.
IV. Otwarcie na świat
Obecność młodych obserwatorów ma nieodmiennie zbawienne
skutki. Przypominam sobie, że na którejś konferencji „W iary i Ustroju”
(chyba w Montrealu) grupa młodzieżowa wywiesiła rysunek, ukazujący
tłumy głodnych ludzi przed drzwiami, podczas gdy za tymi drzwiami
siedziała przy stole grupka teologów z brzytwami w rękach, rozdzielając
włosy na czworo! I rzeczywiście, robiliśmy niekiedy wrażenie, że jesteś
my ruchem zanurzonym w introspekcji, zajętym sobą, nie otwartym
prawdziwie na świat.
Ta otwartość ma dwojakie odniesienie: Kościół zawsze był otwarty
na w pływ y świata; jest także wezwany, aby się otworzyć i iść w świat.
Jeśli chodzi o pierwsze odniesienie, to w najwcześniejszej fazie
swego istnienia Ruch „W iara i Ustrój” był zbyt zaabsorbowany odkry
waniem podzielnych od tak dawna chrześcijan, że nie zajmował się
specjalnie analizowaniem, jak dalece nasze podziały były w istocie od
biciem podziałów w otaczającym nas świecie. Jednak w okresie między
Lozanną (1927 r.) a Edynburgiem (1937), szczególnie dzięki Kościołom
amerykańskim, prawda ta dotarła do nas. Np. jak wynika z protokołów
Komitetu Kontynuacji Pracy (co to za wspaniała nazwa — podkreśla,
że ruch kontynuuje działalność między konferencjami światowym i!) z
1935 r., dziekan Sperry z Harvardu przedstawił sprawozdanie, w któ
rym uwypuklał rolę czynników rasowych, politycznych i społecznych w
powstawaniu i utrzymywaniu sięy podziałów wyznaniowych. Kiedy
Ruch „W iara i U strój” wszedł do ŚRK, sprawa ta dojrzała już do po
nownego przedyskutowania. Sekretarz ŚRK poprosił prof. C.H. Dodda
o opracowanie na pierwsze poamsterdamskie spotkanie Komisji „W ia
ra i U strój” , mające odbyć się w Chichester w 1949 r., dokumentu na te
mat nie dostrzeganych motywów, tkwiących u źródeł naszych podzia
łów.
Drugie znaczenie otwartości, polegające na tym, że Kościół jest
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także wezwany, aby się otworzyć i iść w świat, przechodziło większe
zmiany. To truizm, że Ruch „W iara i U strój” powstał w kontekście mi
sji. Jako punkt wyjścia do kazania na nabożeństwie na otwarcie obrad
w Lozannie Brent w ziął słowa św. Jana (17; 21): aby wszyscy stanowili
jedno (...) aby świat uwierzył. I jest nadal prawdą, że przeszkoda, jaką
nasz podział stanowi w szerzeniu Ewangelii, nakazuje nam pośpiech w
naszej pracy nad jednością. Jednak proporcje i barwy tego obrazu bardzo
się zmieniły. Edynburg w 1910 r. to była jeszcze w dużej mierze misja
białego człowieka w pogańskim świecie i nawet Edynburg w 1937 r. był
jeszcze zdominowany przez Europę i Amerykę Północną. A kiedy przy
pomnę sobie swoje pierwsze doświadczenia z Komitetu Kontynuacji
Pracy — to był to raczej przytulny, elitarny klub! Dziś oczywiście zda
jemy sobie sprawę, że większość rodzaju ludzkiego nie jest „biała” , i
ruch ekumeniczny, we wszystkich aspektach, stanowi odbicie tej praw
dy. W idok przesłaniały nam także dwie inne rzeczy: dziś wszyscy w i
dzimy to, co dawniej dostrzegali tylko nieliczni wizjonerzy — że nasza
krucha i cenna planeta jest jedynym domem, jaki mamy, i że w tej świa
towej wiosce wyznawcy różnych religii muszą się wzajemnie traktować
poważniej. W ŚRK odpowiedzieliśmy na to pogłębiane przeżywanie
Boga Stworzyciela, podejmując pracę na rzecz poszanowania integral
ności stworzenia i prawdziwego znaczenia bycia człowiekiem w ramach
stałych zabiegów o sprawiedliwość i pokój, oraz podejmując dialog
między wyznawcami różnych religii w ramach stałej troski o zaangażo
wanie misyjne.
Zacząłem to dostrzegać, zanim zrezygnowałem z czynnej działalno
ści w Komisji „W iara i U strój” — w swoim ostatnim wystąpieniu jako
przewodniczący Komitetu Roboczego na bristolskim posiedzeniu K o
misji w 1967 r. (Dokument Komisji „W iara i Ustrój” nr 50) powiedzia
łem bowiem: Coraz lepiej zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że nieunik
niony jest nowy wymiar „Wiary i Ustroju” i nowa koncepcja je j zadań,
bowiem zadaniem „Wiary i Ustroju” jest dostrzeganie Nowego Człowie
ka w Chrystusie; dostrzeganie, co jest form ą prawdziwej ludzkości. D o
strzec odpowiedź na to pytanie to znaczy na nowo zrozumieć form ę K o 
ścioła. Nowy Człowiek nie może być schizofrenikiem. Podzielony Koś
ciół przesłania ludzkości jej przeznaczenie. Jeśli dobrze rozumiem, to
owo studium, nad którym właśnie pracujecie, którego tematem jest „Je
dność Kościoła i odnowa wspólnoty ludzkiej” , stanowi kontynuację po
głębiania tej samej problematyki — chociaż, być może, dziś byłoby słusz
ne dodać, że kiedy św. Paweł mówił o kainos anthropos (Ef 4, 24), to
miał na myśli wspólnotę kobiet i mężczyzn w Kościele i społeczeństwie.V
.
V. Jedność w Trójcy Bożej
Wielu z was zna tę prześliczną rosyjską ikonę, pędzla XV-wiecznego artysty, Andrzeja Rublowa (jej doskonała reprodukcja wisi w kapli
cy centrali ŚR K w Genewie). Przez długi czas wyrażała ona, moim zda
nie, lepiej niż słowa, podniosłą tajemnicę Trójcy Św. Trzech aniołów,
którzy nawiedzili Abrahama w Gaju Mamre, stało się podczas mistycz
nej medytacji, zapowiedzią Boga w Trójcy Jedynego. Na tle złocistej
aureoli znajdują się trzy postacie w pozycji siedzącej, w postawie zara
zem pełnej spokoju i dynamicznej: kontury postaci i ich gestów łączą
się w krąg pokrewieństwa, które tworzy z nich jedność, a jednocześnie
każda z osób jest zróżnicowana w stosunku do innych; wszystkie są zło-
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te złotem świętości, błękitne błękitem boskości, a mimo to każda ma
odrębny odcień. Podobieństwo i różnica, spoczynek i ruch, radość i
współczucie, doczesność i wieczność — wszystko to jest tajemniczo ra
zem obecne i wszystko skupia się wokół kielicha miłości doskonałej,
ofiarnej. Chciałbym zakończyć, zapraszając was po prostu do kontem
placji tego podniosłego obrazu, tego nie kończącego się życia Bóstwa.
M ówię jednak o tym jeszcze, ponieważ próbując podzielić się z
wami swoim spojrzeniem na nasze wspólne zadania obszerniej niż zw y
kle, pozwala na to czas, na naszych spotkaniach, odczuwam radość, że
„baza dogmatyczna” Światowej Rady Kościołów jest tak' wyraźnie trynitama. Pierwotna, trochę naiwnie chrystocentryczna formuła, na któ
rej oparto 75 lat temu apel rodzącego się Ruchu „W iara i U strój” , na
Zgromadzeniu Ogólnym w N ew Delhi została zmieniona (głównie pod
naciskiem luterańskim i prawosławnym) na obecną. Brzmi ona: Świa
towa Rada Kościołów jest społecznością Kościołów, które — zgodnie z
Pismem Świętym — wyznają, iż Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zba
wicielem, i dlatego dążą wspólnie do wypełnienia tego, do czego są po
wołane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wśród celów
wymagających wspólnego wypełnienia, na pierwsze miejsce wysuwa się
widzialna jedność.
Za ogromnie radosny uważam fakt, że w ostatnich latach wszystko
to, co reprezentuje „W iara i U strój” , znalazło się w centrum zaintereso
wania ekumenii; nastąpiło to m.in. również dzięki zmianie stosunku
rzymskich katolików do braci-chrześcijan, za co Bogu niech będą dzię
ki! Zadaniem mojego wystąpienia nie było w najmniejszej nawet mie
rze rozważanie obszernego i istotnego problemu obustronnych warun
ków, na jakich Kościół Rzymskokatolicki mógłby zostać członkiem Świa
towej Rady Kościołów. Tak się jednak szczęśliwie składa, że statut Komi
sji „Wiara i Ustrój” stwarza Kościołom nie będącym członkami ŚRK mo
żliwość wstępowania do tej Komisji na prawach pełnych członków. A
wkrótce po II Soborze Watykańskim stało się jasne, że Kościół Rzymsko
katolicki jest z pewnością jedną z tych instytucji, które zostały wezwane
do zaangażowania się w ruchu ekumenicznym. Jego naturalnymi kontra
hentami stały się światowe wspólnoty chrześcijańskie — instytucje o po
dobnym jak on charakterze, choć bardzo różniące się między sobą pod
względem struktury; tak doszło do rozwinięcia się dwustronnych rozmów,
które są obecnie tak ważnym elementem pejzażu ekumenicznego i przed
miotem zainteresowania Komisji „Wiara i Ustrój” .
Jednak charakter Kościoła Rzymskokatolickiego jest z pewnością
tak odmienny, jeśli go porównać z innymi wspólnotami chrześcijański-:
mi, takimi jak prawosławna, protestancka lub anglikańska, że stanowi
przedmiot badań teologicznych, mający największe znaczenie dla całe
go problemu jedności. My, pozostali, dostrzegamy w Rzymie rzeczywis
tość — duchową, teologiczną, kulturalną i administracyjną — która
stawia pod znakiem zapytania wszystko, co reprezentujemy. Jednocze
śnie wszystko to, co my reprezentujemy, stawia pod znakiem zapytania
roszczenie Rzymu do katolicyzmu (tzn. uniwersalizm). Mocą jakiego
autorytetu my wszyscy, łącznie z Rzymem, wysuwamy swoje roszcze
nia? Z pewnością „W iara i U strój” ma jedyny w swoim rodzaju obowią
zek podjęcia tej kwestii jako jedyne forum, w którym wytwarzane po
w oli przez pół wieku wzajemne zaufanie sprawiło, że od dwudziestu lat
w pracach Komisji uczestniczą również rzymscy katolicy. Stwarza to
perspektywę niezmierzonych możliwości.
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Istotnie, mamy się czym pochwalić po tych krótkich 75 latach!
Działalność „W iary i Ustroju” często porównywałem do pracy kon
struktorów w dziedzinie komercyjnych badań naukowych, którzy pra
cują w oficynach, aż pewnego dnia nagle na ladach sklepów przy głów 
nej ulicy pojawia się nowy model kalkulatorów czy kaset — owoc ich
cichej pracy! Wydaje mi się, że dokument w sprawie „Chrztu, Euchary
stii i Urzędu duchownego” to właśnie coś w tym rodzaju!
Wspólnie z wami dokonałem retrospekcji niektórych zmiennych
faz naszej wielostronnej, działalności. Dopóki pewnie i mocno opieramy
się na wierze W Trójcę Sw., dopóty nie mogą istnieć żadne wątpliwości
co do naszych celów. Sądzę, że zawsze będzie prawdą to, iż wszyscy i na
każdym miejscu będą dążyć do zamanifestowania swej jedności; zawsze
będzie prawdą, iż będziemy dążyć do wspólnego przeżywania radości
eucharystycznej — i będziemy w niej znajdować wspólne życie we
wszystkich miejscach i wszystkich pokoleniach. Te rzeczy — i wiele in
nych, które dziś sobie przypominaliśmy — będą zawsze prawdą po pro
stu dlatego, że Bóg sam jest jednością w bratniej wspólnocie. Ojciec po
syła Syna na świat, aby zgromadzić nas mocą Ducha Św. w swoim Cie
le, abyśmy zjednoczeni z Nim zostali włączeni do niekończącego się ży
cia Boga, które na tym świecie dostrzegamy tylko w przebłyskach i któ
re ujawnia się tylko częściowo. Naszym ostatecznym celem jest wciele
nie się w miłość, bowiem mamy nadzieję na życie w wieczności w chwa
le Błogosławionej Trójcy.
Tłum.: Joanna Kruczyńska
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SEVENTY-FIFTH YEARS OF THE FAITH A N D ORDER MOVEMENT
(summary)

Oliver Tomkins, an Anglican theologian and bishop, was in the years 1948— 1952 de
puty secretary general of the World Council of Churches, and at the same time secretary
of its Faith and Order Commission. Then, until 1968, he headed the Working Committee
of this Commission. The text we are printing was delivered by bp Tomkins in August 1985
at a plenary session of the Faith and Order Commission in Stavanger (Norway). The con
cept of the Faith and Order movement was born — in his opinion — from prayer. Prayer
surrounded this movement from the very beginning. Another feature of Faith and Order
was that representatives of various Christian traditions participating in its work have
always been careful to honestly share views on the issues discussed. Further, in the work
that has been carried out inviolable and honest words have been used. And finally, with
growing experiences, it has been ever more realized that Faith and Order cannot be a mo
vement immersed in introspection, self-centred, but it has to be truly open to the affairs
of this world. In conclusion bp Tomkins states: So long as we remain firmly grounded in
our Trinitarian faith, there can be no doubt about our goals.

FÜ N FU N D SIE BZIG JAHRE DER BEW EG UN G FÜR G LA U B E N
U N D KIRCHENVERFASSUNG
(Zusammenfassung)

Oliver Tomkins, anglikanischer Theologe und Bischof, war in den Jahren 1948— 52
stellvertretender Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen und gleichzeitig
Sekretär seiner Kommision für Glauben und Kirchenverfassung. Nachfolgend, bis 1968,
war er Vorsitzender des Arbeitsausschusses dieser Kommission. Den hier veröffentlichten
Text sprach Bischof Tomkins im August 1985 auf der Plenarsitzung der Kommission für
Glauben und Kirchen Verfassung in Stavanger (Norwegen). Die Konzeption der Bewe
gung für Glauben und Kirchenverfassung entstand — seiner Meinung nach — aus dem
Gebet. Das Gebet umgab diese Bewegung von Anfang an. Eine andere Eigenschaft der
Bewegung war, dass die an ihren Arbeiten teilnehmenden Vertreter verschiedener christ
licher Traditionen immer darauf geachtet haben, ihre Meinung zu den diskutierten Fra
gen ehrlich mitzuteilen. Ferner bediente man sich bei der Arbeit nur unanfechtbarer und
ehrlicher Worte. Und endlich, nach grösseren Erfahrungen war man sich darüber klar,
da >s Glauben und Kirchenverfassung keine Bewegung sein kann, die in Introspektion
vertieft ist, nur mit sich selbst beschäftigt, sondern sie muss wirklich für die Probleme
dieser Welt offen sein. Zum Schluss stellt Bischof Tomkins fest: So lange w ir uns sicher
und fest auf den Glauben an die Heilige Dreifaltigkeit stützen, so lange kann es keine
Zw eifel über unsere Ziele geben.

W ILLE M A. VISSER’T HOOFT

STOSUNKI MIĘDZY ŚWIATOWĄ RADĄ KOŚCIOŁÓW
A KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM
K IL K A OSOBISTYCH REFLEKSJI

Jest to podsumowujący fragment przygotowanego przez autora tekstu, poświęconego
„stosunkom między ruchem ekumenicznym a Kościołem Rzymskokatolickim w latach
1914— 1984”. Tekst ten dokumentuje rozmaite działania rok po roku i chociaż nie usiłuje
przytaczać ich historii w całości, to omawia w jednej publikacji różne dokonania, jakie
miały miejsce w okresie ostatnich siedemdziesięciu lat.
Dr Visser’t Hooft dzieli omawiane dziesięciolecia na cztery okresy. Podczas pierw
szego, trwającego od 1914 do 1928, przywódcy ruchów „Wiara i Ustrój” oraz „Życie i
Dzieło” usiłowali na próżno doprowadzić do zaangażowania Rzymu w poszukiwanie je
dności. Kościół Rzymskokatolicki wciąż znajdował się poza ruchem ekumenicznym pod
czas trwania tzw. drugiego okresu (1929— 1959), zarówno przed jak i po utworzeniu
Światowej Rady Kościołów, jakkolwiek teologowie katoliccy położyli wówczas podwali
ny pod bardziej pozytywne podejście do zagadnienia ekumenizmu. II Sobór Watykański
okazał się być punktem zwrotnym. Wyznaczył on kres izolacji i początek współpracy.
Szczególnie Dekret „O ekumenizmie” otworzył perspektywy współpracy ekumenicznej.
W okresie tym (1959— 1968) pojawia się Wspólna Grupa Robocza i rozpoczynają się roz
mowy dwustronne. Był to czas owocnych dialogów i wielkich oczekiwań. To, co wydarzyło
się w latach późniejszych nie dorównało, niestety, owym oczekiwaniom. Były regresy i ro
zczarowania; ale były też konkretne osiągnięcia, głównym z nich jest nowy realizm, który
wyznacza obecne wzajemne stosunki. Jeżeli obecna sytuacja w ruchu ekumenicznym
sprawia wrażenie impasu, jest to przynajmniej impas „poinformowany”. Chociaż, praw
dę mówiąc, nie należy tu nawet mówić o impasie, bowiem wciąż stoją przed nami zadania
ekumenicznie możliwe i konieczne, które mogą być adresowane właśnie do nas (Nota Re
dakcji „The Ecumenical Review”).

Rozmowy bilateralne
Odnotowaliśmy znaczny postęp w dziedzinie rozmów dwustron
nych pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołami członkow
skimi Światowej Rady Kościołów. Czy oznacza to, że Kościoły te będą
teraz przywiązywać większą wagę do przebiegu tych rozmów, a dopiero
na drugim planie znajdzie się kwestia wzajemnych stosunków między
Światową Radą a Kościołem Rzymskokatolickim? We wcześniejszych
stadiach działalności ekumenicznej podejmowanej przez Kościół Rzy
mskokatolicki, głównym problemem były jego stosunki ze Światową
Radą Kościołów. Czyżby ta sytuacja nie uległa teraz zmianie, skoro K o 
ściół Rzymskokatolicki jest zaangażowany w intensywne rozmowy
dwustronne ze wszystkimi niemal rodzinami wyznaniowymi? M ówi się

STOSUNKI MIĘDZY ŚRK A KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM

35

często, że te stosunki dwustronne mają w rzeczywistości jeszcze większe
znaczenie niż wielostronne rozmowy prowadzone za pośrednictwem
Światowej Rady Kościołów. Czyż rozmowy te nie są wystarczającym
usprawiedliwieniem wyjaśniającym, dlaczego Kościół Rzymskokatolicki
trzyma się z dala od członkostwa w Światowej Radzie Kościołów.
Odpowiedź na powyższe pytania zależy od naszych oczekiwań w
sprawie wyników dwustronnych rozmów. Jest rzeczą oczywistą, że roz
mowy te stanowią ważny wkład w rozwój kontaktów ekumenicznych
między Kościołem Rzymskokatolickim a innymi Kościołami. Pomagają
one każdemu Kościołowi w przezwyciężeniu postawy kontrowersyjne
go krytykanctwa i w słuchaniu tego, co mówią inni. Kontakty ekumeni
czne zyskały wym iar bardziej osobisty, a ten, co jeszcze niedawno był
przeciwnikiem, jest dziś bratem w Chrystusie. Oznacza to, że każdy K o
ściół zaczyna widzieć siebie takim, jakim widzą go inni. To niezmiernie
wzbogaca cały ruch ekumeniczny.
Czyż należy jednak oczekiwać, że rozmowy dwustronne przyniosą
tak pozytywne efekty, że doprowadzą w przyszłości do sytuacji, w któ
rej zbędną się okaże tak prowizoryczna struktura, jaką jest Światowa
Rada Kościołów? Wielu współczesnych działaczy ekumenicznych uwa
ża, że rozmowy dwustronne pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim a
innymi Kościołami osiągają już punkt kulminacyjny, że już wkrótce
możemy oczekiwać pozytywnych rezultatów. Są oni pod wrażeniem
faktu, że Kościoły nierzymskokatolickie gotowe są przedyskutować po
trzebę jednoczącego urzędu duchownego w postaci papiestwa uznawa
nego przez wszystkich. Ojciec J.M.R. Tillard, który był osobiście zaan
gażowany w rozmowy dwustronne, za punkt wyjścia swojej książki
„Biskup Rzymu” przyjmuje nowe tło ekumeniczne albo nowy klim at
dogmatyczny, z którego wynika owa nieoczekiwana zgoda Kościołów,
które wcześniej zerwały z papiestwem, na ponowne przystąpienie do
wspólnoty z Kościołem Rzymskokatolickim. Mówi on o nowym czynni
ku teologicznym, wyrażającym się w fakcie, że Kościoły i Wspólnoty
eklezjalne powoli zaczynają uważać prymat Stolicy Apostolskiej za
normalny, pożądany, korzystny lub nawet w pewnym stopniu niezbęd
n y 1. Teolog jezuicki Joseph F. Eagan, używa w tym kontekście terminu
kairos, którym określa obecne stadium ruchu ekumenicznego1
23
. Ojciec
Congar napisał w 1980 r., że w ciągu ostatnich lat papiestwo stało się
czymś więcej niż kwestią do przedyskutowania: stało się hipotezą i mo
żliw ością5.
Stwierdzenie, że dojrzał czas uznania Piotrowego urzędu papieża
przez wszystkie najważniejsze rodziny Kościołów, stanowi główną
treść apelu wygłoszonego przez wybitnych teologów rzymskokatoli
ckich Rahnera i Friesa, by Kościoły przystąpiły niezwłocznie do tw o
rzenia zjednoczonego Kościoła4.
Podstawowym pytaniem jest oczywiście to, jakie należy wyciągnąć
wnioski z takiego rozwoju wydarzeń. Czy oznacza to, że Kościoły nie
rzymskokatolickie są bliższe, niż kiedykolwiek, decyzji zaakceptowa
nia papiestwa w jego obecnej formie? I czy wobec tego mają rację te
1
2
3
4

The Bishop of Rome, Wilmington, USA, Michael Glazier, 1983, s. 4.
The Ecumenical Review, t. 36, nr 3, lipiec 1984, s. 276.
Essais oecum&niques, Paris, Centurion, 1984, s. 135, a także ss. 93 i 167.
Unity of the Churches: an Actual Possibility, Philadelphia, Fortress Press (New York,
Paulist Press, 1985).
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spośród osobistości watykańskich, które jak mówi Eagan, opóźniają
udzielenie odpowiedzi na porozumienia dwustronne w nadziei, że K o 
ścio ły R e fo r m a c ji będą k o n t y n u o w a ły p r z y w r a c a n ie e le m e n t ó w K o ś c i o 
ła C h r y s t u s o w e g o d o c z a s u , g d y n ie p o z o s t a n i e j u ż ż a d n a p r z e s z k o d a na
d r o d z e d o ich p e ł n e g o u z n a n i a i z a w a r c i a z n i m i u n ii. Wydaje mi się, że

ruch ekumeniczny naszych czasów stoi w obliczu poważnego niebezpie 
czeństwa — pozwalamy sobie na różne niejasności, ponieważ przez
wzgląd na uprzejmość i dyplomację nie zawsze wyrażamy swoje prze
konania. Te zaś spośród Kościołów nierzymskokatolickich, które mo
głyby uznać urząd Piotrowy nie mówią dostatecznie głośno tego, że ich
zdaniem urząd ten winien być pod wieloma względami odmienny od
istniejącego dziś papiestwa. Jednoczący urząd duchowny, o którym my
ślą te Kościoły, to nie autorytatywna, scentralizowana, powszechna ju
rysdykcja, jak to zdefiniowano w 1870 r. albo w Kodeksie Prawa Kano
nicznego.
Luteranie zaczęli poważnie zwracać uwagę na potrzebę istnienia
jednoczącego urzędu duchownego w życiu Kościoła. Jednakże na swo
im Zgromadzeniu Ogólnym w Budapeszcie podkreślili: N i e n a le ż y z a 
p o m in a ć , że w n a szych K o ś c io ła c h i z b o ra c h , ja k r ó w n ie ż w teolog ii, p a 
p i e s t w o w p o s ta c i, j a k ą p r z y b r a ł o w w y n i k u h i s t o r y c z n e g o r o z w o j u i
ja k z d e fin io w a n o je d o k try n a ln ie w K o ś c ie le R z y m s k o k a to lic k im p o d 
czas I S o b o r u W a t y k a ń s k i e g o , s t a n o w i s z c z e g ó l n i e p o w a ż n y p r o b l e m ,
g d y ro z w a ż a m y m o żliw o ś ć u tw orzen ia w sp ó ln o ty K o śc io łó w .

Jeżeli chodzi o stosunki między Kościołem Rzymskokatolickim a
Wschodnimi Kościołami Prawosławnymi, to wielu spośród przedstawi
cieli Kościoła Rzymskokatolickiego jest zdania, że porozumienie po
między tymi Kościołami jest „niemal doskonałe” . Prawdę mówiąc, naj
ważniejsze zagadnienia, tzn. kwestia istoty papiestwa, a szczególnie
dogmat o nieomylności papieża i jego uniwersalnej jurysdykcji, nie były
jeszcze omawiane podczas rozmów dwustronnych między przedstawi
cielami Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościołów prawosławnych.
Lecz nic nie wydaje się wskazywać na jakiekolwiek istotne zmiany sta
nowiska tych Kościołów w tej decydującej kwestii.
Innymi słowy, owa relatywnie większa gotowość do zaakceptowa
nia papiestwa nie powinna być rozumiana jako chęć zaakceptowania
władzy papieskiej w tej formie, w jakiej dziś istnieje. Yves Congar, ze
swoim szerokim i głębokim doświadczeniem ekumenicznym, jest w peł
ni świadom istoty obecnego nieporozumienia. W następujących sło
wach określa on sytuację, jaka rozwinęła się w ruchu ekumenicznym:
P a p i e s t w o takie, j a k i m się sta ło w w y n i k u r ó ż n y c h u w a r u n k o w a ń h i 
s t o r y c z n y c h — c e n t r a liz u ją c e , im p e r ia l n e , w ą s k o a u t o r y t a r n e : n i e !
U r z ą d p a p ie s k i, k t ó r y p r z e w o d n i c z y w s p ó l n o c i e i u o s a b ia j e d n o ś ć w s y 
s t e m i e k o l e g i a l n y m i s o b o r o w y m : d l a c z e g o n i e 5.

Najbardziej przewidujący spośród rzymskokatolickich działaczy
ekumenicznych ostrzegają, że zainteresowanie papiestwem to przejaw
k a iros, i że tendencja ta przeminie, jeżeli Kościół Rzymskokatolicki nie
zareaguje w porę na dążenie Kościołów nierzymskokatolickich do uz
nania papiestwa — takiego, które odczytałoby na nowo i, być może, tak
że zmieniło decyzje I i II Soboru Watykańskiego w świetle dawnych tra
dycji soborowych i przy zastosowaniu zasady pełnej kolegialności. Mo
żna więc innymi słowy powiedzieć, że zainteresowanie papiestwem jest
5 Essais oecumeniques, op. cit., s. 93.
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nie tyle potwierdzeniem status quo, co raczej wyzwaniem rzuconym
Kościołowi Rzymskokatolickiemu.
Inna kwestia, bardziej jeszcze aktualna niż dawniej, dotyczy istoty
i stopnia reprezentatywności, jakiej należy wymagać od przedstawicieli
poszczególnych Kościołów, jeżeli rozmowy dwustronne mają stanowić
rzeczywisty wkład w dzieło jedności kościoła. Nie powinno dziwić, gdy
przywódcy Kościoła Rzymskokatolickiego zastanawiają się, czy osoby,
z którymi prowadzą oficjalne rozmowy, wyrażają przekonania swojej
społeczności wyznaniowej czy też swoje własne poglądy. Bowiem w
ciągu ostatnich stuleci żaden z wchodzących w grę Kościołów nie wyra
ził swej wiary w sposób w pełni autorytatywny. Wszystkie one wyraża
ją różnorodne poglądy teologiczne i chociaż, być może, posiadają teorię
0 roli magisterium lub autorytecie nauczającym w Kościele, to u w ięk
szości z nich magisterium nie było aktywne przez dłuższy okres czasu.
Tak więc Kościół Rzymskokatolicki, ze swoimi oficjalnymi dokumenta
mi z ostatnich soborów, zmienionym Kodeksem Prawa Kanonicznego i
ze swoim najbardziej aktywnym magisterium z pewnością odczuwa, że
reprezentatywność jego przedstawicieli różni się zasadniczo od tego, co
mają do powiedzenia jego partnerzy w dialogu.
Istnieje jeszcze inny czynnik wart odnotowania. Pomimo różnych
elementów wpływających na jego ujednolicenie, sam Kościół Rzymskoka
tolicki przybrał także postać pluralistyczną. Także i on przeżywa presje
współczesnego świata — tendencje emancypacyjne oraz poszukiwania do
wyrażenia tożsamości przez grupy kulturowe i narodowe. Ruchy duchowe
1 teologiczne, którym dał początek II Sobór Watykański, wciąż chcą dojść
do głosu. Jest rzeczą znamienną, że w pierwszym okresie rozmów dwu
stronnych problem reprezentatywności został sformułowany w sposób
najbardziej zdecydowany i klarowny przez Kościół Rzymskokatolicki.
Istniała, na przykład, poważna rozbieżność opinii pomiędzy człon
kami komisji dwustronnej Kościoła Anglikańskiego i Rzymskokatolic
kiego a Kongregacją Doktryny Wiary. Dotyczyła ona charakteru i stop
nia konsensu doktrynalnego, niezbędnego dla jedności Kościoła. Papież
poprosił Kongregację o dokładne zapoznanie się z raportem końcowym
Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej (skrót:
ARCIC). Spostrzeżenia Kongregacji okazały się wysoce krytyczne.
Kongregacja nie przyjęła oświadczenia ARCIC, że osiągnięto istotne
porozumienie. Bowiem jak na razie nie było porozumienia w punktach
rzeczywiście istotnych. Na przykład, raport nie wspomina o tym, że
P io tr apostoł otrzymał bezpośrednio od Pana naszego Jezusa Chrystusa
rzeczywisty i właściwy prymat jurysdykcji. Pozostają wobec tego znane
różnice zdań pomiędzy anglikanami a katolikami dotyczące charakte
ru prymatu papieża. Innymi słowy, podczas gdy delegaci Kościoła Rzy
mskokatolickiego w ARCIC próbowali na drodze dialogu, w którym
obydwie strony mogły na nowo przemyśleć swoje stanowiska, znaleźć z
anglikanami jak najwięcej punktów stycznych, to Kongregacja była w
stanie wyobrazić sobie jedność jedynie jako całkowitą akceptację cało
kształtu stanowiska dogmatycznego Kościoła Rzymskokatolickiego.
Zastanawiającą ilustrację odmienności spojrzeń na rolę Kościoła Rzym
skokatolickiego w dziedzinie jedności Kościoła daje nam kontrowers
ja wokół propozycji Karla Rahnera i Heinricha Friesa przedstawionej
w ich publikacji „Jedność Kościołów — realną m ożliwością” . Wysuwa
ją oni propozycję ponownego zjednoczenia w oparciu o wspólną wiarę i
zinstytucjonalizowany pluralizm w odniesieniu do tych dogmatów, któ-
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re nie zostały zdefiniowane wspólnie przez wszystkie Kościoły. N ie dzi
w i nas, że odpowiedzialni przywódcy w Kościele Rzymskokatolickim
uważają taką propozycję za nie do przyjęcia. Bowiem doprowadziłaby
ona do nie kończącego się zamieszania w umysłach członków Kościo
łów, a osoby odpowiedzialne za magisterium i administrację kościelną
stanęłyby wobec problemów nie do rozwiązania. Należy jednak żało
wać, że argument z którego skorzystano odrzucając ten projekt zjedno
czenia brzmi: że inne Kościoły muszą uznać wszystkie bez wyjątku dog
maty wyznawane przez Kościół Rzymskokatolicki (chodzi tu o artykuł
wstępny w „Osservatore Romano” z dn. 26 02 1985 r., który, zdaniem
autora, prof. Daniela Olsa, został napisany na prośbę hierarchii6). Jest
rzeczą nieuniknioną, że takie reakcje skomplikują przyszłe rozmowy
dwustronne. Bowiem delegaci Kościoła Rzymskokatolickiego będą
mieli poważne problemy w ustaleniu granicy, poza którą mogłaby zo
stać zakwestionowana ich reprezentatywność. A przedstawiciele in
nych Kościołów zaczną mieć wątpliwości co do reprezentatywności
swoich partnerów z Kościoła Rzymskokatolickiego.
Jednakże głównym powodem, dla którego rozmowy dwustronne
nie mogą zastąpić kontaktów pomiędzy Kościołem Rzymskokatolickim
a Światową Radą Kościołów jest to, że nie są one w stanie udzielić od
powiedzi na następujące pytanie: W jaki sposób wszystkie Kościoły
chrześcijańskie mogą w obecnej sytuacji razem zamanifestować, że
mimo różnic i niezgodności istnieje między nimi prawdziwa, chociaż
niedoskonała, koinonia, i że wspólnie chcą dawać świadectwo wspólne
mu Panu.
Proces rozmów dwustronnych jest procesem powolnym i długo
przyjdzie nam czekać na konkretne rezultaty. Wciąż pozostaje bez od
powiedzi pytanie, stojące przed całym ruchem ekumenicznym, o to w
jaki sposób Kościoły chrześcijańskie będą ze sobą współżyły w tym
okresie. Toteż kwestia stosunków między Kościołem Rzymskokatoli
ckim a Światową Radą Kościołów jest dziś równie ważna jak zawsze.
Sprawa członkostwa
Drugim zagadnieniem, które wymaga dalszego omówienia, jest de
cyzja Kościoła Rzymskokatolickiego dotycząca nie ubiegania się o człon
kostwo w Światowej Radzie Kościołów w najbliższej przyszłości.
Można by zapytać, czy w ogóle warto raz jeszcze powracać do tego te
matu. W końcu to wszystko miało miejsce w 1972 r. Czyżby nie dość
było dyskusji na ten temat wówczas i w latach następnych? Odpowiedź
brzmi: nie, nie poświęcono tej sprawie wystarczającego dużo uwagi w
dyskusjach, co w rezultacie stworzyło wokół niej otoczkę tajemniczości.
Kiedy w 1969 papież Paweł V I odwiedził Genewę, powiedział, że
sprawa członkostwa wymaga gruntownego zbadania. Uznano, iż chodzi
tu o wspólne zbadanie tej sprawy przez Kościół Rzymskokatolicki i
Światową Radę Kościołów. Było też oczywiste, że ostateczna decyzja
zostanie podjęta przez Kościół Rzymskokatolicki. Lecz był to problem o
tak ogromnym znaczeniu dla przyszłości ruchu ekumenicznego, a także
Światowej Rady Kościołów, że wspólne jego omówienie wydawało się pil
ną koniecznością. Zajęła się tym specjalna grupa badawcza powołana
właśnie w tym celu. Prace swoje rozpoczęła w 1969 r., a już w 1970 uka
6 Time, 11 marca 1985.
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zał się pierwszy projekt, zaaprobowany'przez Wspólną Grupę Roboczą
na spotkaniu w Stuttgarcie (1971). Rozumiano, że zostanie on następnie
zaprezentowany biskupom Kościoła Rzymskokatolickiego podczas ich
spotkania w Rzymie, a następnie szerzej rozpowszechniony nie tylko w
kręgach biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego i innych ważnych
osobistości tego^ Kościoła, lecz także wśród przywódców Kościołów
członkowskich Światowej Rady Kościołów. Lukas Vischer, ówczesny
dyrektor Sekretariatu Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady K o
ściołów powiedział na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w Utrechcie w
1972 r.: P rojek t ten opublikowano w nadziei zachęcenia możliwie naj
szerszych kręgów ludzi, do wzięcia udziału w dyskusji na ten temat.
Do takiej powszechnej dyskusji jednak nie doszło. Rzym bowiem,
zadecydował, że projekt nie zostanie przedłożony biskupom. Raport ten
nie został też zamieszczony w żadnej oficjalnej publikacji Kościoła
Rzymskokatolickiego. Ukazał się drukiem w „The Ecumenical R eview ”
w lipcu 1972 r., lecz poprzedzony wstępem podpisanym przez kardyna
ła Willebrandsa i sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów,
dr Blake’a, w którym stwierdza się, że nie należy oczekiwać, by Kościół
Rzymskokatolicki zechciał w najbliższej przyszłości ubiegać się o człon
kostwo. Nie podano żadnych powodów, dla których władze Kościoła
Rzymskokatolickiego nie przyjęły pozytywnego w swej wym owie za
kończenia raportu. Lecz ogłoszono, że wkrótce ma zostać ogłoszony list
wyjaśniający taką a nie inną decyzję. I ten list nigdy się nie pojawił.
Trudno wyjaśnić, dlaczego władze Kościoła Rzymskokatolickiego
postąpiły właśnie w ten sposób. Decyzja o nierozpowszechnianiu tego
dokumentu była przypuszczalnie podyktowana obawą, by nie dopro
w adził on do niepożądanego konfliktu stanowisk. Lata 1971— 1972 były
latami znacznych napięć i ścierania się różnych punktów widzenia w
Kościele Rzymskokatolickim. Jeśli chodzi o główne powody przełożenia
sprawy członkostwa, to wydaje się, że najprędzej jasno wypowiada się
w tej sprawie Czwarty Raport Wspólnej Grupy Roboczej (1975), lecz
także i tu spotkać można w iele niejasności. Wydaje mi się, że głównym
powodem było to, że w dobie kryzysu władzy w Kościele obawiano się
takiego związku z Kościołami, który pozostawiałby teologom i laikato
w i zbyt wiele wolności doprowadzając do dalszych kontrowersji w K o 
ściele Rzymskokatolickim.
Szkoda, że nie było w tej sprawie powszechnej i otwartej dyskusji.
Ojciec Stransky7 utrzymuje, że błąd Kościoła Rzymskokatolickiego w
1972 r. być może nie wynikał z decyzji Stolicy Apostolskiej powstrzy
mania się od członkostwa, lecz ze sposobu podejmowania decyzji. U w a
ża też, a ja myślę, że ma rację, iż szerokie konsultacje pomogłyby wielu
przywódcom Kościoła w lepszym zrozumieniu, jakie są przesłanki
współpracy ze Światową Radą Kościołów, czym jest ŚRK i w jaki spo
sób ona działa.
Dodałbym, że nie wierzę, by powszechna konsultacja mogła dopro
wadzić do pozytywnej decyzji w sprawie członkostwa. Uważam bo
wiem, że zdołalibyśmy najwyżej dojść do wniosku, iż strukturalne za
danie przyłączenia Kościoła Rzymskokatolickiego do Światowej Rady
Kościołów jest nierozwiązywalne, chyba żeby albo Kościół Rzymskoka
tolicki albo Światowa Rada Kościołów dokonały przedtem radykalnych
zmian w swoich własnych strukturach. I w tym miejscu dokumentowi
7 The Ecumenical Review, t. 37, nr 2, kwiecień 1985.
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zabrakło realizmu a przedstawiciele Rady nie zwrócili dostatecznej
uwagi na trudności, jakie należałoby pokonać. Myślę o takich zagad
nieniach jak: w pływ członkostwa Kościoła Rzymskokatolickiego na de
likatną równowagę pomiędzy elementami konfesyjnymi i narodowymi
w strukturze Światowej Rady Kościołów; reprezentacja kobiet, laikatu
i młodzieży; głosowanie poprzez delegacje czy też indywidualnie. Dele
gaci Kościoła Rzymskokatolickiego w Zgromadzeniu Ogólnym (lub K o
mitecie Naczelnym) stanęliby wobec dylematu głosowania jako je
dna delegacja na podstawie instrukcji władz Kościoła Rzymskokatoli
ckiego, dominując lub paraliżując przez to proces podejmowania decyzji
(bo przecież Światowa Rada Kościołów nie działałaby ani nie przema
wiałaby wbrew w oli tak wielkiej części swojego gremium), lub też gło
sowaliby indywidualnie, co doprowadziłoby do zwiększenia napięć w
Kościele Rzymskokatolickim. Dlaczego nie przyjąć po prostu faktu, że
ze względu na swój szczególny charakter bardzo wielkiego Kościoła
prowadzącego rozległą działalność misyjną w świecie oraz zorganizo
wanego na bazie uniwersalnej jurysdykcji i autorytetu nauczającego,
koncentrującego się w jednym ośrodku, Kościół Rzymskokatolicki jest
— ze strukturalnego punktu widzenia — tak odmienny od innych K o
ściołów, że trzeba go zaliczyć do innych niż one kategorii. Światowa
Rada Kościołów skupia Kościoły, które bardzo różnią się od siebie, lecz
w swej znacznej większości są związane z jednym narodem i nie doma
gają się jurysdykcji nad chrześcijanami innych narodów.
Kościoły członkowskie Światowej Rady to Kościoły samorządne,
świadome w większości wypadków szczególnej odpowiedzialności za
dany naród lub terytorium. Śwoją samorządność traktują one nie tylko
jako wkład w utrwalanie elementów narodowych, lecz nade wszystko
jako strukturalną formę związaną z ich tożsamością, jako dojrzałych, w
pełni za siebie odpowiedzialnych Kościołów. N ie mają one zamiaru re
zygnowania z zasady samorządności dla stworzenia ponadnarodowej,
jurysdykcyjnej jedności. I właśnie ze względu na to mocne przekona
nie o potrzebie utrzymania autonomii podstawowe dokumenty Świato
wej Rady Kościołów tak silnie akcentują zasadę, że Rada nie zamierza
stosować jakiegokolwiek prawnego nacisku na swoje Kościoły członko
wskie. Wprowadzenie w taką wspólnotę Kościoła, który obejmuje cały
świat i którego główną zasadą strukturalną jest centralna władza i po
wszechna jurysdykcja, oznaczałoby wprowadzenie zupełnie obcego ele
mentu. Trudno wyobrazić sobie, aby Kościół Rzymskokatolicki mógł się
czuć dobrze w takiej społeczności. Inne Kościoły mogłyby podejrzewać
Kościół Rzymskokatolicki o to, że w istocie nie przestrzega zasad, na
których opiera się Światowa Rada Kościołów.
Wydaje mi się, że najlepiej by było, gdybyśmy w wyniku szerszej
konsultacji doszli wspólnie do obiektywnego wniosku, że przynajmniej
na razie, nim dojdzie do wielkich zmian w Światowej Radzie Kościołów
i w Kościele Rzymskokatolickim, nie jesteśmy w stanie rozwiązać proble
mu członkostwa. Być może nie jest jeszcze za późno na wyjaśnienie sy
tuacji i usunięcie zadrażnień spowodowanych ową nagłą decyzją z 1972 r.
oraz na dojście do porozumienia co do rzeczywistej istoty wzajemnych
stosunków; problem ten trzeba jakoś rozwiązać ze względu na dobro
ruchu ekumenicznego.

STOSUNKI MIĘDZY SRK A KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM

41

Przyszły kierunek działalności i program Wspólnej Grupy Roboczej
Kiedy powstawała Wspólna Grupa Robocza, powiedziane zostało
wyraźnie, że czekają ją dwa zadania. Pierwszym zadaniem miało być
kierowanie całym procesem współpracy między różnymi organami K o
ścioła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów. Drugie zada
nie miało polegać na opracowaniu form, jakie w najbliższych latach
winny przybrać wzajemne kontakty pomiędzy Kościołem Rzymskoka
tolickim a Światową Radą Kościołów, tak by dać wyraz przekonaniu,
że wspólnie odpowiadają za przyszłość ruchu ekumenicznego.
To pierwsze zadanie nie było łatwe, lecz zostało w zasadzie osiąg
nięte. Wspólna Grupa Robocza mogła odgrywać bardzo pożyteczną rolę
w ułatwianiu kontaktów obydwu zainteresowanych stron. Niekiedy
Grupa musiała podejmować działania niepopularne, szczególnie w ów 
czas, gdy wydawało się, że współpraca przybiera formę tworzenia no
wych, nazbyt dowolnych struktur. Lecz generalnie takie sterowanie pro
cesem współpracy było działaniem potrzebnym. Nie ulega kwestii, że ta
część zadania Wspólnej Grupy Roboczej winna być kontynuowana.
Jeżeli zaś chodzi o drugą część mandatu Wspólnej Grupy Roboczej, to
najpierw sądzono, że dotyczy ona głównie przygotowania drogi umożliwia
jącej Kościołowi Rzymskokatoliclaemu przystąpienie do Światowej Rady
Kościołów; ale kiedy sprawa członkostwa spotkała się przynajmniej na ra
zie, z decyzją negatywną, zrozumiano, że Wspólna Grupa Robocza winna
sięgać do innych form współpracy pomiędzy tymi dwiema instytucjami.
Zasadnicze pytanie pozostało jednak bez odpowiedzi. Brzmi ono: je
śli istnieje niedoskonała lecz realna koinonia pomiędzy Kościołem Rzym
skokatolickim a Światową Radą Kościołów, to w jaki sposób możemy
ją wyrazić. Po ogłoszeniu, że Kościół Rzymskokatolicki nie zostanie
członkiem Światowej Rady, dr Blake, w swym raporcie sekretarza ge
neralnego, złożonym na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w 1972 r. za
dał pytanie: Czy możemy kontynuować obecną form ę współpracy bez
żadnych modyfikacji? Czyż nie powinniśmy jeszcze raz zbadać zasad
działania Wspólnej Grupy Roboczej, którą uważaliśmy zawsze za krok
w kierunku członkostwa lub stadium współpracy, lecz nie za stałą
strukturę? Grupa była świadoma tego problemu i wiele razy go oma
wiała. A mimo to nie udzieliła, jak dotychczas, jasnej odpowiedzi na to
pytanie. Faktem jest, że od 1972 r. sytuacja nie uległa zasadniczej zmia
nie. Mamy Wspólną Grupę Roboczą, która nie jest powszechnie znana,
nawet w strukturach, które reprezentuje. Kościoły nie widzą w niej
wspólnej społeczności ekumenicznej. Za bardzo przypomina ona orga
nizację spełniającą wyłącznie funkcje techniczne i administracyjne,
dlatego też kościołom członkowskim wydaje się, że brakuje jasnej kon
cepcji jednego ruchu ekumenicznego, do rozwoju którego przyczyniają
się zarówno Kościół Rzymskokatolicki jak i Światowa Rada Kościołów.
Chciałbym wyjść z propozycją, która mogłaby przyczynić się do
bardziej pozytywnego rozwoju stosunków wzajemnych. Wynika ta pro
pozycja z faktu, że Wspólna Grupa Robocza wydawała od czasu do cza
su oświadczenie lub dokument, stanowiący dość jasną wykładnię jedne
go ruchu ekumenicznego. Myślę głównie o dokumencie zatytułowanym
/Wspólne świadectwo” 8. Grupa powinna więcej robić w tej dziedzinie
8 A study document of the JWG of the RCC and the WCC, Mission Series 1, Geneva, WCC,
1985.
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niż dotychczas. Dlatego też myślę, że byłoby rzeczą niezmiernie ko
rzystną utworzenie specjalnej podkomisji Wspólnej Grupy Roboczej,
która zajmowałaby się opracowywaniem wspólnych studiów. Studia te
nie powinny, oczywiście, powtarzać tego, co już zostało zrobione przez
różne organa Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościo
łów. Tak więc zagadnienia natury czysto dogmatycznej lub doktrynal
nej winny być rozpatrywane przez „W iarę i U strój” , a sprawami m ię
dzynarodowym i zająć się winna specjalna, odrębna grupa powołana
właśnie w tym celu. Lecz jest jeszcze w iele innych zagadnień o w ie l
kim znaczeniu, którym i jak dotychczas nikt się nie zajmuje sytematycznie. Ponadto, na całym świecie jest tak w ielu m yślicieli i teologów
chrześcijańskich, a także ludzi świeckich, którym nie zaproponowa
no jeszcze wspólnego spotkania, by razem oddziaływ ali na życie i
świadectwo Kościoła.
Padnie zapewne pytanie o to, jakie tematy mam na myśli. Proponu
ję, by spotkania te były zorganizowane pod auspicjami Wspólnej Grupy
Roboczej i aby poświęcone były następującym zagadnieniom:
1. Istota sekularyzmu i jego konsekwencje dla Kościoła. Czy sekularyzm jest
nieuniknioną konsekwencją dorastania ludzkości, czy też wynika z ros
nącej, pogańskiej tendencji poszukiwania sensu życia, bez odniesienia
do rzeczywistości transcendentalnych?
2. Etos międzynarodowy. W jaki sposób Kościoły mogą najskuteczniej
wnieść swój wkład w etos międzynarodowy, który musi zostać stworzo
ny, jeżeli chcemy zastąpić wojny prawną procedurą i arbitrażem?
3. Kultura. N ie ulega kwestii, że wiara chrześcijańska powinna zna
leźć swój szczególny wyraz w różnych kulturach. A le jak tego dokonać
nie popadając w synkretyzm i nie podsycając wąsko pojmowanych ten
dencji nacjonalistycznych?
4. Grupy rasowe i etniczne. N ie wystarczy zwalczać rasizm. Należy po
kazać, w jaki sposób mogą ze sobą współżyć różne grupy etniczne i ra
sowe. Jakie jest zadanie Kościoła w tej dziedzinie?
5. Przyroda. W powszechnej dyskusji na temat klęsk, będących w y
nikiem naszego braku szacunku wobec przyrody, słyszymy często, że
pewną odpowiedzialnością za takie postępowanie obarcza się często
kroć wiarę biblijną. Czy jest coś z prawdy w tym oskarżeniu?
6. Przekazywanie wiary. Wszystkie Kościoły, nawet te skrajnie woluntarystyczne, przyjmują, że jeżeli wiernie przekażą swoją wiarę następ
nym generacjom, to ich Kościół będzie trwał i wzrastał. Jednakże, w y
daje się, że żyjemy w okresie, w którym proces przekazywania z pokole
nia w pokolenie przestał działać; daje się to zaobserwować nie tylko w
religii, lecz także w wielu innych dziedzinach (moralności, sztuki itp.).
Jak daleko sięga ta tendencja do tworzenia „społeczeństwa bez ojców ” ,
będąca główną przyczyną kryzysu, przed którym stoją Kościoły?
By podjąć takie zadanie, niekoniecznie musimy dokooptowywać
wielu nowych członków Wspólnej Grupy Roboczej, bowiem, jak uczy
nas życie całego ruchu ekumenicznego, istnieje możliwość koordyno
wania wielu prac przez nieliczną, lecz sprawną grupę stałych pracow
ników.
W ydaje mi się, że w obecnym stadium naszych wzajemnych kon-t
taktów, pragnieniem naszym byłoby osiąść na laurach. Mamy bowiem
ważne powody do pełnego wdzięczności zachwytu nad tymi wielkim i
zmianami, które zaszły w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Tak
więc wciąż powtarzamy, że Kościoły zrzeszone w Światowej Radzie
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Kościołów i Kościół Rzymskokatolicki są uczestnikami jednego i tego
samego ruchu ekumenicznego. Lecz już nie wystarcza, że się o tym po
wie. Musimy to udowodnić. Winniśmy nie tylko mówić o wspólnym
świadectwie — musimy dawać wspólne świadectwo. Nie tylko bowiem
ten sceptyczny świat, lecz także miliony członków Kościoła potraktują
nas poważnie jedynie wówczas, gdy Światowa Rada Kościołów i K o
ściół Katolicki będą mówiły i działały wspólnie w imię Jezusa Chrystu
sa, niosąc nadzieję światu zagrożonemu bezsensem, samozagładą,
gwałtem i ubóstwem.
Tłum.: Anna Kliś
(Przekład za: „The Ecumenical Review ” , Genewa r. 37, nr 3, lipiec 1985)

WCC — ROMAN CATHOLIC RELATIONS: SOME PERSONAL REFLECTIONS
(summary)

The published text is a concluding section of a survey, prepared shortly before the
author’s death (July 1985), devoted to „relations between the ecumenical movement and
the Roman Catholic Church from 1914 to 1984” . In this concluding section, which was
printed in the quarterly of the World Council of Churches „The Ecumenical Review ” (Vol.
37 No 3 July 1985), Visser’t Hooft focuses on three issues: bilateral conversations carried
out by the Roman Catholic Church with Churches of different traditions, affiliated in the
World Council of Churches; decision of the Roman Catholic Church not to seek member
ship in the World Council of Churches; future policy and programme of the Joint W or
king Group.

DIE BEZIEH U N G EN ZW ISCHEN DEM ÖKUM ENISCHEN RAT DER KIRCHEN U N D
DER RÖMISCH-KATHOLISCHEN KIRCHE. EINIGE PERSÖNLICHE ÜBERLEGUNGEN
( Zusammenfassung)

Der veröffentlichte Text ist ein zusammenfassendes Fragment des Textes über die
„Beziehungen zwischen der ökumenischen Bewegung und der Römisch-katholischen K ir
che in der Jahren 1914— 1984” , der kurz vor dem Tode des Autors (Juli 1985) vorbereitet
wurde. In dieser Zusammenfassung, die in der Quartalszeitschrift des Ökumenischen Ra
tes der Kirchen „The Ecumenical Review ” (J. 37, Nr 3, Juli 1985) erschienen ist, konzen
triert Visser’t Hooft seine Aufmerksamkeit auf drei Fragen: auf bilateralen Gesprächen,
v Telche die Römisch-katholische Kirche mit Kirchen verschiedener Traditionen, vereint
im Ökumenischen Rat der Kirchen, führt, der Entscheidung der Römisch-katholischen
Kirche, dass sie sich nicht um Mitgliedschaft im Ökumenischen Rat der Kirchen bemühen
will, und auf der zukunftügen Tätigkeit und dem Programm der Gemeinsamen Arbeits
gruppe.

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

WSPÓŁPRACA MIĘDZY ŚWIATOWĄ RADĄ
KOŚCIOŁÓW A KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM
POSIEDZENIE DOROCZNE GRUPY KONSULTACYJNEJ
SPRAW M YŚLI I D ZIA ŁA LN O ŚC I SPOŁECZNEJ

DO

Rzym, 16— 17 kwietnia 1985 r.

Było to pierwsze spotkanie po otrzymaniu od Komitetu Naczelnego
Światowej Rady Kościołów i władz Kościoła Rzymskokatolickiego no
wego 4-letniego mandatu.
Grupa Konsultacyjna stanowi przede wszystkim:
a) forum wymiany informacji na temat inicjatyw i programów rea
lizowanych lub przygotowywanych przez różne gremia jednej i drugiej
strony, w dziedzinie myśli i działalności społecznej.
b) środek służący pogłębianiu wzajemnego zrozumienia pomiędzy
obydwoma partnerami;
c) stałe ferum służące rozważaniu zagadnień interesujących obie
strony oraz wymianie informacji na wybrane przez uczestników tematy
dotyczące kwestii regionalnych i międzynarodowych;
d) forum służące popieraniu i ułatwianiu szerszej współpracy,
umacnianiu związków między przedstawicielami obu stron. Stanowi
także gremium zajmujące się oceną stanu kontaktów wzajemnych. Oce
nę tę zawiera w raportach przedkładanych Wspólnej Grupie Roboczej.
W spotkaniu uczestniczyło 8 przedstawicieli różnych wydziałów
Światowej Rady Kościołów oraz 7 przedstawicieli urzędów Kurii Rzy
mskiej. Ną wstępie podzielono się wrażeniami z w izyty Jana Pawła II w
siedzibie Światowej Rady w Genewie. Uwaga dyskutantów koncentro
wała się na przemówieniach Jana Pawła II i Philipa Pottera, a także na
wspólnym oświadczeniu wydanym z tej okazji.
W kontekście pozytywnego ekumenicznego przeżycia związanego z
tą wizytą, uczestnicy spotkania Grupy Konsultacyjnej kontynuowali
rozpoczęte kilka lat temu rozważania nad podstawami teologicznymi i
znaczeniem zaangażowania Kościołów w sprawy społeczne. Na zakoń
czenie dyskusji podjęto decyzję o utworzeniu 4-osobowej grupy „A d
hoc” złożonej z 2 przedstawicieli Światowej Rady Kościołów i 2 osób
reprezentujących Śtolicę Apostolską. Grupa ta ma się spotkać w ciągu
następnego roku aby szczegółowo omówić to zagadnienie. Jej szczegól
ne zadanie polegałoby przede wszystkim na zapoznaniu się z zawarto
ścią już istniejących dokumentów i sprawozdań poświęconych tej pro
blematyce. Dotyczyłoby to Dokumentu z Lim y w tych partiach, w któ
rych porusza kwestie społeczne; pracy wykonanej przez Wspólną Gru-
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pę Roboczą w Le Louverain (1979 r.) i w Marsylii (1981 r.); konsultacji
w Rzymie (1982 r.); a także wymiany poglądów dokonanej w ramach
Grupy Konsultacyjnej, głównie podczas spotkań rzymskich w 1983 r. i
1985 r. Na podstawie tego materiału poprosi się grupę „A d hoc” o sfor
mułowanie odpowiednich wskazówek dla Grupy Konsultacyjnej, w tym
także wskazówek dotyczących postawy apartheidu.
Obszerna i szczera dyskusja nad zagadnieniem wolności religijnej
dała uczestnikom okazję do zbadania wielu aspektów tej sprawy. W re
zultacie postanowiono poprosić Komisję Kościołów do Spraw M iędzy
narodowych Światowej Rady Kościołów oraz Papieską Komisję do
Spraw Międzynarodowych i Papieską Komisję „Iustitia et P a x ” , aby
poświęciły tej problematyce najbliższe wspólne jesienne spotkanie
członków tych komisji, a następnie z wynikami dyskusji zapoznały
Grupę Konsultacyjną.
Drugiego dnia obrad Grupa Konsultacyjna poświęciła uwagę teo
logii wyzwolenia i jej społecznym implikacjom; temat ten był szeroko
omawiany w ostatnich przemówieniach papieża Jana Pawła II. U m ożli
w iło to uczestnikom poznanie aktualnego stanowiska Kościoła Katolic
kiego w tej tak ważnej kwestii. Dało to także okazję do wyrażenia róż
nych opinii w tej sprawie, przy jednoczesnej całkowitej afirmacji pod
stawowego znaczenia opcji na rzecz ubogich.
Niemało czasu poświęcono wymianie informacji na temat progra
mów realizowanych przez różne wydziały, których przedstawiciele
obecni byli na spotkaniu. Informowano się wzajemnie o wynikach pod
jętych działań, przedłożono propozycje współudziału w takich przed
sięwzięciach, jak: Dekada Kobiet, Międzynarodowy Rok Młodzieży, czy
wreszcie, spotkanie ekspertów ekonomicznych organizowane w ramach
Komisji ŚR K do spraw Kościelnej Służby w Rozwoju.
Następne spotkanie odbędzie się w Genewie, w dniach 8 i 9 kw iet
nia 1986 r.
Tłum..: Anna Kliś

SEKRETARZ G E N E R A LN Y ŚRK O STOSUNKACH Z KOŚCIOŁEM
RZYM SKOKATOLICKIM
W roku 1985 przypada 20 rocznica zakończenia II Soboru Watyka
ńskiego. Papież Jan Paweł II zwołuje w listopadzie Nadzwyczajny Sy
nod Biskupów dla zbadania wpływu owego wielkiego wydarzenia na
życie wspólnoty katolickiej. Mimo iż Kościół Rzymskokatolicki nie jest
członkiem Światowej Rady Kościołów, to w ciągu ostatnich lat wciąż
rosła liczba wzajemnych kontaktów. W izyta Papieża Jana Pawła II w
Centrum Ekumenicznym w 1984 r. była okazją do przekonania się o
tym, jak w ielki postęp został poczyniony w tej dziedzinie. Ogłoszone z
tej okazji wspólne oświadczenie wezwało Kościoły, by zachęcały do da
wania wspólnego świadectwa naszej wierze; mamy bowiem wystarcza
jące podstawy jedności, by tak czynić. Lecz jednocześnie wizyta uprzyto
mniła nam wszystkim, jak wiele jest jeszcze trudności na drodze do zje
dnoczenia. W ydaje się, że po wielu latach poświęconych stopniowemu
eliminowaniu pomniejszych trudności, nie możemy unikać zajęcia się
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rzeczywistymi problemami, a w szczególności tymi, które dotyczą ma
gisterium Biskupa Rzymu i autorytetu przypisywanego mu w doktrynie
i praktyce Kościoła katolickiego.
Poświęcony tej dwudziestej rocznicy numer „The Ecumenical Re
v iew ” z lipca 1985 r. zawiera artykuły pisane przez naszych przyjaciół i
obserwatorów obecnych na II Soborze Watykańskim, dając jednocześ
nie szczegółową ocenę tego wielkiego zgromadzenia katolickiego, z
ekumenicznego punktu widzenia.
Definicja Kościoła jako Ludu Bożego, przyjęta podczas Soboru,
stanowi doskonały punkt wyjścia do dyskusji ekumenicznej. Sobór za
chęcał również do studiowania i rozpowszechniania Biblii, a także pod
kreślił rolę ludzi świeckich w życiu samego Kościoła jak i w służbie dla
świata. Podstawowe wspólnoty kościelne, które z dnia na dzień po
wstają w Ameryce Łacińskiej, stanowią doskonały przykład tej nowej
świadomości katolików — bycia Ludem Bożym. Cechujący te społecz
ności twórczy stosunek do religii jest faktem ważnym i nowym dla
chrześcijaństwa Ameryki Łacińskiej i innych części świata. Sobór w y
powiadał się także w sprawie kolegialności biskupów w pełnieniu przez
nich władzy w Kościele przygotowując tym samym drogę dla nowych
form jedności, które mają powstać na bazie uznania roli Kościołów na
rodowych. Sobór wypowiedział się także na temat ekumenizmu a na
wet uznał „rzeczywistość eklezjalną” innych wspólnot chrześcijań
skich. De facto, choć jeszcze nie de iure, oznacza to uznanie innych K o
ściołów lub też uznanie, że Kościół obecny jest także w innych Kościo
łach. Istnieje oczywiście wiele innych, pozytywnych aspektów II Sobo
ru Watykańskiego, o których warto byłoby wspomnieć — takich jak
otwarcie się na judaizm, na inne religie, na świat współczesny i wiele
innych. My ze swej strony, cieszylibyśmy się, gdyby Kościół Rzymsko
katolicki zajął zdecydowanie otwartą postawę wobec dialogu ekumeni
cznego, postawę, która umożliwiłaby dalsze postępy na drodze ku jed
ności.
Trwają nieprzerwanie wzajemne kontakty pomiędzy Światową
Radą Kościołów a Kościołem Rzymskokatolickim. Patronuje tym wysił
kom Wspólna Grupa Robocza, która zbiera się raz do roku, oraz jej głó
wni przedstawiciele, którzy spotykają się co pół roku. Każdego roku
także odbywają się spotkania Grupy Doradczej ds. Myśli i Działalności
Społecznej. Współpraca z wyspecjalizowanymi wydziałami Światowej
Rady Kościołów takimi, jak Komisja „W iara i U strój” , Komisja ds. M y
śli Światowej i Ewangelizacji oraz Instytut Ekumeniczny w Bossey roz
w ija się w duchu konstruktywnym i jest już dziś faktem rokującym
duże nadzieje na przyszłość.
Jednakże nie postąpiłbym uczciwie, nie wspominając o naszym za
niepokojeniu pewnymi, jak się wydaje, sprzecznymi zjawiskami wystę
pującymi w Kościele Rzymskokatolickim. Światowa Rada Kościołów
musi oczywiście akceptować Kościoły — czy są to jej Kościoły członko
wskie czy nie — takimi, jakimi są, tzn. z ich różnymi eklezjologiami,
dlatego nie możemy i nie chcemy mieszać się w wewnętrzne sprawy K o 
ścioła siostrzanego. Z drugiej jednak strony właśnie dlatego, że jesteś
my Kościołami siostrzanymi i że łączy nas szczere pragnienie dawania
wspólnego świadectwa naszej wierze i zwiastowania Ewangelii na ca
łym świecie musimy powiedzieć, że sposób potraktowania Ojca Leonar
da Boffa napełnił nas troską. Wydaje się to bowiem wskazywać na usz
tywnienie stanowiska teologicznego w Kościele Rzymskokatolickim, co
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odbija się negatywnie na głoszeniu Ewangelii w Ameryce Łacińskiej i
niewątpliwie rzuca też cień niepewności na przyszłość naszych kontak
tów ekumenicznych. Respektując decyzje o charakterze dyscyplinar
nym podejmowane przez Kościół siostrzany, czujemy się jednak w obo
wiązku, w imię przyjaźni, zwrócić uwagę na ich nieprzemyślny w pływ
na proces ewangelizacji. Niełatwo jest nam również, z ekumenicznego
punktu widzenia, pogodzić te decyzje z zasadą kolegialności, z zasadą
respektowania specyfiki Kościołów narodowych, symbolizowanych
przez konferencje biskupów krajowych, a także z zasadą inkulturacji,
której papież bronił tak mocno w swojej ostatniej encyklice do narodów
słowiańskich. W ypowiedź papieża może być opacznie zinterpretowana
jako gest wobec świata zewnętrznego, zwłaszcza wobec Kościołów pra
wosławnych, nie odnoszący się jednakże do życia wewnątrz samego
Kościoła katolickiego! Niech mi wolno będzie, z całym należnym sza
cunkiem, przytoczyć fragment Konstytucji Dogmatycznej „O Kościele”
(„Lum en Gentium” ) II Soboru Watykańskiego, paragraf 13, zacytowa
ny przez papieża Jana Pawła II w jego najnowszej encyklice „Slavorum
Apostoli” : „Ponieważ Królestwo Chrystusowe nie jest z tego świata,
przeto Kościół, czyli Lud Boży, wprowadzając to Królestwo, nie przy
nosi żadnego uszczerbku dobru doczesnemu jakiegokolwiek narodu,
lecz przeciwnie, wspiera i przyswaja sobie uzdolnienia i zasoby oraz
obyczaje narodów, o ile są dobre, a przyjmując oczyszcza je, umacnia i
podnosi (...) To znamię powszechności, które zdobi Lud Boży, jest da
rem samego Pana (...) Dzięki tej katolickości poszczególne części przy
noszą innym częściom i całemu Kościołowi właściwe sobie dary, tak iż
całość i poszczególne części doznają wzrostu na skutek tej wzajemnej
łączności wszystkich oraz dążenia do pełni w jedności” . Kontynuując
swoje w ywody papież stwierdza: „Możemy spokojnie powiedzieć, że
taka w izja — tradycyjna i zarazem ogromnie aktualna — katolickości
Kościoła, jakby jakiejś symfonii różnych liturgii we wszystkich języ
kach świata, zespolonych w jednej liturgii, czy harmonijnego chóru zło
żonego z głosów niezliczonych rzesz ludzi, który tysiącem tonów, odcie
ni i motywów wznosi się ku chwale Boga z każdego punktu naszego
globu, w każdym momencie historii, odpowiada w szczególny sposób
w izji teologicznej i duszpasterskiej, jaka była natchnieniem dla apo
stolskiego i misyjnego dzieła Konstantyna Filozofa i Metodego, i która
podtrzymywała ich posłannictwo wśród narodów słowiańskich.”
Mamy nadzieję, że ta otwarta postawa, umożliwiająca uznanie i
docenienie specyficznego wkładu, wnoszonego przez Kościół i teologię
jednego regionu do skarbnicy Kościoła powszechnego, będzie też w peł
ni respektowana w przypadku Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Ufamy,
że taka w izja powszechności Kościoła, obejmująca wielość w yrazów
kulturowych wiary chrześcijańskiej i służąca realizacji podstawowego
celu misyjnego — zwiastowaniu Dobrej Nowiny ubogim — stanie się
głównym kryterium teologicznym dla rozwiązywania problemów na
szych Kościołów dotyczących zarówno ich życia wewnętrznego jak i
stosunków ze światem zewnętrznym.
Tłum.: Anna Kliś
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POSIEDZENIE WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ
Riano k. Rzymu, 30 września — 5 października 1985
KOM UNIKAT

Wspólna Grupa Robocza składa się z 12 przedstawicieli Kościoła
Rzymskokatolickiegp i z 12 osób reprezentujących Kościoły z całego
świata należące do Światowej Rady Kościołów. Jej zadaniem jest pro
wadzenie i inspirowanie dialogu i współpracy pomiędzy Kościołem
Rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów. Grupa przeanalizo
wała sytuację współczesnego ruchu ekumenicznego i wyraża uznanie za
pozytywne wyniki dotychczasowej współpracy i za rozwój stosunków
wzajemnych. Grupa ze szczególnym zadowoleniem odnotowała prze
mówienie papieża Jana Pawła II na temat: „Rzeczywistość, postęp i
problemy jedności chrześcijańskiej” , skierowane do przedstawicieli
Kurii Rzymskiej, a także wydanie numeru specjalnego „Ecumenical Re
v iew ” , kwartalnika Światowej Rady Kościołów, poświęconego w cało
ści II Soborowi Watykańskiemu z okazji 20 rocznicy jego zakończenia.
W ciągu roku, który upłynął od ostatniego spotkania, Wspólna Grupa
Robocza patronowała konsultacjom na temat „hierarchii praw d” oraz
formacji ekumenicznej.
Wspólna Grupa Robocza miała zaszczyt wysłuchać raportu o stanie
przygotowań do nadzwyczajnego synodu, który ma zostać zwołany dla
uczczenia 20 rocznicy zakończenia II Soboru Watykańskiego. Stolica
Apostolska zaprosiła na Synod w charakterze obserwatorów przedsta
w icieli Światowej Rady Kościołów oraz Światowych Wspólnot Chrze
ścijańskich. Również w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady K o
ściołów w Bossey, przy współpracy Sekretariatu do Spraw Jedności
Chrześcijan, odbędzie się seminarium na temat: „Kościół Katolicki w
20 lat po II Śoborze Watykańskim” .
Wspólna Grupa Robocza w odpowiedzi na inicjatywę zmarłego nie
dawno dra W. Visser’t Hoofta i w porozumieniu z papieżem Janem Pa
włem II, zachęciła do szerszych badań i dyskusji nad koncepcją „hiera
rchii praw d” , zrodzoną na II Soborze Watykańskim, stanowiącą ważny
instrument poszukiwania zbieżności oraz wzajemnej akceptacji w dzie
dzinie wiary i manifestowania wspólnoty. Grupa rozpoczęła też studia
nad związkami zachodzącymi pomiędzy Kościołem lokalnym a Kościo
łem uniwersalnym; pragnie ona przekonać się, w jaki sposób te związki
wpływają na dążenie do jedności. Wspólna Grupa Robocza wyraziła
zgodę na szersze rozpatrzenie tych wszystkich zagadnień, które wycho
dząc z przesłanek etycznych, wpływają hamująco na przebieg dialogu
ekumenicznego.
Formacja ekumeniczna stanowiła główny temat dyskusji. W yko
rzystując doświadczenia dwóch spotkań między przedstawicielami K o 
ścioła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, Grupa posta
nowiła opracować broszurę zawierającą propozycje formacji ekumeni
cznej duchowieństwa i współpracowników pastoralnych. W dalszej ko
lejności Grupa zamierza przystąpić do opracowania podobnych wska
zówek dla parafii. Uznała również, że Tydzień M odlitwy o Jedność
Chrześcijan stanowi ważną drogę ku jedności. Podejmowane w ostat
nich latach inicjatywy (i to w różnych częściach świata) wskazują na
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ogromne osiągnięcia w tej dziedzinie. Inicjatywy te winny korzystać z
jak najszerszego poparcia.
Wspólna Grupa Robocza kontynuowała refleksję nad ekumenicz
nymi aspektami teologii wyzwolenia, wokół której toczy się debata w
Kościele Rzymskokatolickim. Wysłuchała również sprawozdań na te
mat opieki pastoralnej nad małżeństwami mieszanymi, recepcji doku
mentu w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” . Ponadto
zapoznała się z dokumentem dotyczącym współpracy w działalności
społecznej pomiędzy Światową Radą Kościołów a Kościołem Rzymsko
katolickim.
Wciąż rośnie udział Kościoła Rzymskokatolickiego w krajowych i
regionalnych radach Kościołów. W październiku 1986 r. przedstawicie
le tego Kościoła wezmą udział w międzynarodowej konsultacji poświę
conej przede wszystkim znaczeniu rad kościelnych w wypełnianiu eku
menicznego zadania. Papież Jan Paweł II przyjął członków Wspólnej
Grupy Roboczej na audiencji z okazji 20 rocznicy jej istnienia. Następ
ne spotkanie Grupy odbędzie się w kwietniu 1987 r. Wówczas to obsze
rniej omówiona zostanie kwestia udziału Kościoła Rzymskokatolickie
go w przygotowywanych konferencjach Światowej Rady Kościołów.
PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA JANA PAW ŁA II

Drodzy Bracia i Siostry, członkowie Wspólnej Grupy Roboczej K o
ścioła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów.
Pozdrawiam was w imię Pana Naszego i Zbawiciela Jezusa Chry
stusa Pokój wam (J 20:26).
1. Dziękuję wam jak najserdeczniej za to, żeście mnie odwiedzili
podczas waszego spotkania w Riano. Wysoko cenię sobie waszą wizytę,
zwłaszcza, że w bieżącym roku przypada 20 rocznica powołania Wspól
nej Grupy Roboczej. Chciałbym wraz z wami podziękować Bogu za to,
co już zostało osiągnięte w okresie tych 20 lat i raz jeszcze wyrazić pra
gnienie pójścia drogą, którą On nam wskaże.
Jak wiecie, jestem przekonany o wielkim znaczeniu współpracy ze
Światową Radą Kościołów i Kościołami członkowskimi Rady, w ielo
krotnie też wyrażałem życzenie rozwijania tej współpracy gdziekolwiek
jest to możliwe. Dlatego właśnie w ubiegłym (1984) roku odwiedziłem
Radę i jej Centrum Ekumeniczne w Genewie. Uważam tę w izytę za wa
żną część swojej duszpasterskiej posługi, która nakłada na mnie szcze
gólne obowiązki w służbie jedności. Chciałbym, by ta wizyta stała się
pozytywnym impulsem, który byłby następnie wyrażony w działaniu
dla dobra naszej współpracy i całego ruchu ekumenicznego.
W ciągu ostatniqh dwudziestu lat Wspólna Grupa Robocza wypeł
niała swoje zadanie skromnie i bez rozgłosu, i być może dlatego jej zna
czenie nie zostało w pełni docenione. A zdziałała wiele, by utrzymać i
rozwijać współpracę i czyniła to za zgodą i poparciem swoich władz
zwierzchnich. Grupa prowadzi tego rodzaju działalność, że uczestni
czenie w niej może stanowić powód do dumy. Działalność taka wymaga
wyjątkowych uzdolnień. Jest to służba, którą wypełniacie na rzecz ca
łego ruchu ekumenicznego, bowiem współpraca pomiędzy Kościołem
Katolickim a Światową Radą Kościołów ma szczególne dla tego ruchu
znaczenie — zarówno praktyczne jak i symboliczne.
2. W chwili gdy została powołana Wspólna Grupa Robocza, w ie
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dziano już, że Światowa Rada Kościołów i Kościół Katolicki nie są or
ganizmami porównywalnymi. Z jednej strony istnieje bowiem Rada,
będąca społecznością wielu Kościołów i Wspólnot eklezjalnych o róż
nych tradycjach wyznaniowych, a z drugiej strony Kościół Katolicki z
całą swoją odpowiedzialnością duszpasterską. Dlatego też współpraca
stwarza szczególne problemy. Co więcej, Kościół Katolicki i Światowa
Rada Kościołów nie reprezentują tego samego stanowiska we wszyst
kich sprawach. Z konieczności więc współpraca bywa niekiedy ograni
czona. To jeszcze bardziej utrudnia waszą działalność, ale jej nie unie
możliwia, ani nie umniejsza jej znaczenia. Oznacza to, że zajmujecie się
realnymi problemami wynikającymi z naszych podziałów, którym,
dzięki Bogu, ruch ekumeniczny stara się stawić czoła z nadzieją i deter
minacją.
Spośród różnych aspektów waszej pracy na szczególną uwagę za
sługuje współpraca pomiędzy właściwymi partnerami reprezentujący
mi stronę katolicką a rozmaitymi podzespołami i zespołami programo
wymi Rady. Powiedziałem ostatnio, że od 1965 zapoczątkowano owoc
ną współpracę w dziedzinie społecznej, w sferze poszukiwań sprawie
dliwości i pokoju, w dziedzinie misji i ewangelizacji, jak również dialo
gu z innymi religiami. Także i w y winniście umieć dostrzegać te m ożli
wości współpracy w tych dziedzinach i mądrze je wykorzystywać.
Wspólna Grupa Robocza ma także pewną rolę do odegrania w w y
najdywaniu tematów studiów i badań dotyczących zagadnienia jedno
ści. Może wspomagać i uzupełniać ważną działalność realizowaną wspól
nie w Komisji „W iara i Ustrój” . Zajęta współpracą Wspólna Grupa Ro
bocza musi zawsze mieć w polu widzenia ową widzialną jedność, która
jest ostatecznym celem ruchu ekumenicznego. Może też i powinna zaj
mować się problemami, przed którymi stoją wszyscy chrześcijanie w
swojej misji w świecie.
Poza działaniami podejmowanymi już przez różne agendy Kościoła
Katolickiego lub Światowej Rady Kościołów, należałoby chyba zająć
się także bardziej systematycznym omówieniem takich ważnych dla
działalności ekumenicznej zagadnień, jak: przekazywanie wiary w dzi
siejszych czasach, natura sekularyzmu i jej konsekwencje, problemy
kultury i pokoju na świecie K to ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi
Duch do Kościołów (Ap 2,7). Bowiem istnieje potrzeba, byśmy się o
wszystko troszczyli i, tam gdzie to możliwe, dawali wspólnie świadect
wo Chrystusowi i jego Ewangelii w naszym świecie, tak bogatym dziś w
możliwości, lecz tak licznymi trapionym chorobami.
3.
Kiedy powołana została Wspólna Grupa Robocza, kardynał Bea
powiedział, że jednym z jej zadań będzie dialog. I nie chodzi tu jedynie
0 dyskusję teologiczną, taką jaka ma miejsce w Komisji „W iara i
Ustrój” .
Oznacza to także kontynuowanie wzajemnych stosunków pomię
dzy Kościołem Katolickim a Światową Radą Kościołów, co, jak każde
bliskie kontakty, wymaga nieprzerwanej komunikacji, aktów przyjaźni
1 wzajemnej uprzejmości, poszanowania, troski o smutki i radości in
nych, a także wykorzystywania wszelkich okazji do współpracy. Ten
wym iar dialogu może łatwo ujść uwadze pod brzemieniem codziennej
pracy, lecz z całą pewnością jest on potrzebny w dzisiejszych czasach
bardziej niż kiedykolwiek; właśnie dziś, kiedy ruch ekumeniczny tak
bardzo się rozwinął, iż stoimy w przededniu zmierzenia się z niektóry
mi ważnymi problemami, które nas dzielą.
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Ponadto Wspólna Grupa Robocza będzie interpretowała wzajemne
stanowiska Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Kościołów; będzie
wyjaśniała to, co dzieje się na płaszczyźnie międzynarodowej tym, któ
rzy działają na płaszczyźnie lokalnej. Będzie przybliżała szerokim rze
szom odbiorców idee ruchu ekumenicznego. Korzystając z zasobów na
gromadzonej mądrości, będzie od czasu do czasu w swych w ypow ie
dziach wyjaśniała niektóre aspekty współpracy i działalności ekumeni
cznej. Jej rolą wydaje się być przemawianie do wyobraźni, interpreto
wanie, stymulowanie, wreszcie służenie radami, które skonsolidują dą
żenie ku jedności.
Pokładam w ielkie nadzieje w waszej pracy i zachęcam was do dal
szego wysiłku. Proszę Boga, by zechciał dać wam wizję, wytrwałość,
cierpliwość oraz potrzebną intuicję. Niechaj błogosławi wam i waszym
rodzinom i tym wszystkim, za których ponosicie odpowiedzialność. Ł a 
ska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Je
zusa, Pana naszego. (2 P 1,2).
PRZEMÓWIENIE PASTORA JACQUES’A M A U R Y E G O

W ielki to dla mnie zaszczyt, że mogę przekazać Waszej Świątobli
wości pełne szacunku, braterskie pozdrowienie od Wspólnej Grupy Ro
boczej, której przewodniczę wspólnie z bp. Alanem Clarkiem.
Przekazuję też pozdrowienia w imieniu Światowej Rady Kościołów
i jej sekretarza generalnego, ks. Emilio Castro, który ma nadzieję, iż w
najbliższym czasie będzie miał okazję do złożenia w izyty Waszej Świą
tobliwości. Wspominamy z wdzięcznością w izytę Waszej Świątobliwo
ści w naszej siedzibie w Genewie w czerwcu 1984 r. Przyjęliśmy ją jako
wymowny znak intencji jeszcze silniejszego niż dotychczas zaangażo
wania Kościoła Rzymskokatolickiego w ruch ekumeniczny, jak to W a
sza Świątobliwość częstokroć podkreślał w swoich wypowiedziach.
Wielką zachętą dla nas było przemówienie do członków Kurii Rzy
mskiej z 28 czerwca (1985), w którym Wasza Świątobliwość podkreślił,
że Kościół Rzymskokatolicki jest nieodwołalnie zaangażowany w ruch
ekumeniczny.
My także, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy przekonani o pilnej
potrzebie działalności ekumenicznej. Skala tych jakże licznych proble
mów, z jakimi borykają się Kościoły w świecie tak pełnym niepewności
i zagrożeń, mogłaby doprowadzić je do potraktowania tego zagadnienia
jako mniej pilnego niż wszystkie inne oraz do spojrzenia na ekumenizm
jak na coś, co stanowi dodatek do normalnego życia Kościołów.
Jesteśmy oczywiście szczęśliwi, że możemy się spotkać i modlić
wspólnie, jak to czynimy na przykład podczas Tygodnia M odlitwy o Jeność Chrześcijan, lecz nazbyt często poprzestajemy na tym, tak jakby
ekumenizm był czymś, co należy zachować tylko na specjalne okazje,
zjawiskiem, które nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji. Jest to
niebezpieczeństwo, które zagraża nam wszystkim i trzeba się przed nim
skutecznie bronić. Już nie potrafimy sami rozwiązywać naszych proble
mów; na trwałe efekty możemy liczyć tylko działając wspólnie. Świat
na nas patrzy i tego od nas oczekuje. Tracimy całą wiarygodność świad
ków Pana Pojednania, gdy świat widzi, jak rozpraszamy nasze wysiłki i
jak sprzeczamy się o to, w jaki sposób odpowiedzieć na jego pytania.
Przede wszystkim jednak musimy zrozumieć, że jeden nasz Pan za
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brania iść dalej odmiennymi drogami w przekonaniu, że jesteśmy jedy
nymi Jego naśladowcami. Wynika to z Jego modlitwy: aby wszyscy sta
nowili jedno, jak Ty Ojcze we mnie a ja w Tobie, aby i oni stanowili jed 
no w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał (J 17, 21). Czyż słowa
te nie dowodzą wyraźnie, że działając niezależnie od siebie, nie zagwa
rantujemy nawet jedności wewnętrznej swoim własnym Kościołom?
Chciałbym podzielić się tutaj tym, co nazwać by można ostatnią
wolą i testamentem jednego z założycieli i pierwszego sekretarza gene
ralnego Światowej Rady Kościołów, dar Visser’t Hoofta, którego Bóg
powołał do siebie zaledwie trzy miesiące temu, a z którym Wasza Świą
tobliwość spotkał się w czerwcu 1984 r. podczas w izyty w Genewie.
Wielkie wrażenie wywarło na nas odkrycie, że ten pionier ruchu eku
menicznego był tak bardzo przekonany o tym, iż wzajemne stosunki mię
dzy Światową Radą a Kościołem Rzymskokatolickim są jedną z najważ
niejszych dróg ku przyszłości ekumenizmu, iż spędził większość ostatnich
miesięcy swojego życia przygotowując ocenę naszych dotychczasowych
stosunków oraz snując refleksje na temat ewentualnego ich rozwoju.
Swoje 50-stronicowe opracowanie zakończył on apelem, który
stał się częścią składową listu, jaki Komitet Naczelny Światowej Rady
Kościołów wystosował do zbierającego się w przyszłym miesiącu Syno
du Nadzwyczajnego; jest tam wyrażona nadzieja, że Synod potwierdzi
otwartość Kościoła Katolickiego na ekumenizm, otwartość będącą jed
nym z najcenniejszych dokonań II Soboru Watykańskiego.
Powtarzam za dr. Vissert’t Hooftem: Wydaje mi się, że w obecnym
stadium naszych wzajemnych kontaktów, pragnieniem naszym byłoby
osiąść na laurach. Mamy bowiem ważne powody do pełnego wdzięczno
ści zachwytu nad tymi w ielkim i zmianami, które zaszły w ciągu ostat
nich 25 lat. Tak więc wciąż powtarzamy, że Kościoły zrzeszone w Świa
towej Radzie Kościołów i Kościół Rzymskokatolicki są teraz uczestni
kami jednego i tego samego ruchu ekumenicznego. Lecz ju ż nie wystar
cza, że się o tym powie. Musimy to udowodnić. Winniśmy nie tylko m ó
wić o wspólnym świadectwie — musimy dawać wspólne świadectwo.
Nie tylko bowiem ten sceptyczny świat, lecz także m iliony członków
Kościoła potraktują nas poważnie jedynie wówczas, gdy Światowa
Rada Kościołów i Kościół K atolicki będą mówiły i działały wspólnie w
imię Jezusa Chrystusa, niosąc nadzieję światu zagrożonemu bezsensem,
samozagładą, gwałtem i ubóstwem.
Sądzę, że mogę powiedzieć, iż Wspólna Grupa Robocza podziela
to przekonanie, i że przekonanie to napełnia nas radością i odwagą przy
wykonywaniu wspólnej pracy nad przygotowaniem drogi Pańskiej,
przybliżającej jedność Jego ludu. Wydaje mi się, że nakłada to na nas
cztery podstawowe obowiązki:
1.
Musimy być bardziej odważni w niesieniu wspólnego świade
ctwa. W naszym świecie istnieje tak wiele niesprawiedliwości i ucisku,
łącznie z ohydą rasizmu; jest tak wiele zagrożeń wojną, tak w iele no
wych dla nas sytuacji etycznych rzucających nam wyzwanie ze wszyst
kich stron (wiąże się to w dużej mierze z osiągnięciami w dziedzinie
nauk biologicznych), że nie możemy odkładać już na potem wspólnego
stwierdzenia, że Pan nie pozostawił ludzkości jej własnemu losowi.
Winniśmy razem zademonstrować — słowem i czynem — że na tym su
rowym świecie dnia dzisiejszego Jego Królestwo Miłości i Miłosierdzia
jest wciąż niezwyciężoną i wyzwalającą potęgą, i obietnicą skłaniającą
ku nadziei.
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2. Musimy nie ustawać w prowadzeniu dialogów już rozpoczętych
pod auspicjami Komisji „W iara i U strój” , na przykład w kwestiach
chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. W tym miejscu dodałbym, że
nasze wzajemne stosunki są już na tyle bliskie, że możemy, nie niwe
cząc naszej przyjaźni kontynuować dyskusję z całą otwartością i bez
fałszywych kompromisów, nawet w sprawach spornych. Na przykład
podczas naszego obecnego spotkania mogliśmy sobie pozwolić na
szczerą i pożyteczną rozmowę na temat teologii wyzwolenia. Raz jesz
cze mogliśmy się przekonać o tym, jak kontrowersyjne jest to zagadnie
nie i jak rozmaite wywołuje reakcje. Mimo to mamy nadzieję, iż obecna
debata doprowadzi do konstruktywnych wniosków, które wzmocnią
nadzieję ubogich.
3. Jakkolwiek faktem stała się regularna współpraca pomiędzy ró
żnymi instytucjami w Kościele Rzymskokatolickim i Światowej Radzie
Kościołów, to nie wolno nam na tym poprzestawać. Musimy nadal po
szukiwać dróg i środków poprawy struktur naszych wzajemnych stosu
nków na poziomie Kościołów lokalnych i Kościoła powszechnego aż do
dnia, gdy wreszcie z pomocą Pana otworzymy się na działanie Ducha
Św. umożliwiające nam wspólne osiągnięcie pełnej jedności, której, jak
dobrze wiemy, pragnął On dla swojego Kościoła.
4. Prawdę mówiąc, istnieje jeden podstawowy warunek dla osiąg
nięcia wspólnego postępu na drodze do jedności, lecz jest on sam w so
bie warunkiem wystarczającym, jeżeli go dokładnie wypełnimy. Chodzi
o to, aby każdy z osobna i wszyscy razem, w modlitwie i posłuszeństwie
Jego Słowu, wpatryw ali się w żywego Chrystusa. Jemu zawierzali usu
wanie przeszkód, które w biegu dziejów wznieśliśmy na drodze, którą
On przybył, by ją dla nas stworzyć i gdzie zawsze na nas czeka.
Oto w co wierzymy i w czym pokładamy nadzieję. Dziękujemy Wa
szej Świątobliwości za możliwość podzielenia się naszymi przekonaniami.
Tłum.: Anna Kliś

PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA JANA PAWŁA II DO KURU
RZYMSKIEJ NA TEMAT JEDNOŚCI
Rzym, 28 czerwca 1985
Co roku w wigilię uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła Papież gromadzi
wokół siebie całą Kurię Rzymską oraz wszystkich pracowników Watykanu, by mówić z
nimi o najważniejszych sprawach Kościoła. W tym roku spotkanie, które odbyło się w Ba
zylice Watykańskiej, było poświęcone ekumenizmowi. Okazją do wyboru tego tematu
stała się przypadająca właśnie 25 rocznica powołania do życia Sekretariatu Jedności
Chrześcijan. Ojciec Święty ukazał słuchaczom przebytą w ciągu 25 lat drogę, osiągnięcia i
trudności. Przemówienie było nacechowane wiarą, że ruch ten postępuje i przekonaniem,
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że dążenie do jedności i troska ekumeniczna stanowią niezbędny czynnik całego życia
Kościoła. Kościół — powiedział Papież — angażuje się w ruch ekumeniczny z nieza
chwianą stanowczością, zaś posługiwanie Piotrowe jest służbą jedności w prawdzie i mi
łości.

Czcigodni Bracia, drodzy Synowie i Córki Kurii Rzym skiej!
1. Także w tym roku zaprosiłem was tutaj, w w igilię uroczystości
świętych Apostołów Piotra i Pawła, abyśmy wszyscy razem mogli przy
gotować się duchowo do liturgicznych obchodów ku czci tych dwóch fi
larów Kościoła Rzymu.
Tu, od tego Grobu, Piotr nieustannie przemawia do nas i do świata,
składając przed Chrystusem wyznanie wiary, która nas wszystkich oży
wia. Tu przemawia doń sam Chrystus, powtarzając słowa przed chwilą
odczytanej Ewangelii, wypisane na złotej mozaice, wieńczącej archi
tektoniczną strukturę tej Bazyliki: Paś baranki moje, paś owce moje.
Głos Chrystusa i głos Piotra ogarniają nas bez reszty i przypominają o
misji, którą Pan powierza nam wszystkim, dając każdemu z nas od
mienną funkcję: Następcy Piotra i wam, którzy wspomagacie mnie z
oddaniem i z poczuciem odpowiedzialności.
W tym roku pragnę poświęcić tę chwilę, sprzyjającą refleksji i poz
walającą spojrzeć na całokształt naszej pracy, omówieniu z wami
szczególnego aspektu życia Kościoła w chwili obecnej: działalności
ekumenicznej na rzecz zjednoczenia chrześcijan. Co roku, 25 stycznia,
to znaczy w święto Nawrócenia świętego Pawła, w Bazylice wzniesionej
przy via Ostiense, modląc się na grobie Apostoła Narodów, kończymy
Oktawę m odlitw o jedność. Dziś szczególna przyczyna skłania mnie do
tego, by zastanowić się z wami nad rzeczywistością, postępem i proble
mami jedności wśród chrześcijan, do której mamy dążyć z polecenia
Chrystusa: jest to dwudziesta piąta rocznica utworzenia Sekretariatu
Jedności Chrześcijan, który powstał z w oli mojego Poprzednika Jana
X X III, w kontekście przygotowań do Soboru Watykańskiego II.
5 czerwca 1960 roku, w dniu Pięćdziesiątnicy, Jan X X III poprzez
motu proprio „Superno Dei nutus” utworzył jedenaście komisji, które
miały zająć się przygotowaniem Soboru, a wraz z nimi Sekretariat dla
promocji jedności pośród chrześcijan. W ten sposób Jan X X III znalazł
środek na to, by przygotowaniom do Soboru i jego pracom stale towa
rzyszyła troska o przywrócenie jedności, a także o to, by do tych starań
przyłączyli się przedstawiciele innych Kościołów i Wspólnot kościel
nych oraz by Sobór stał się niejako wydarzeniem ku zbudowaniu i rado
ści całego ludu chrześcijańskiego.
2. W wigilię święta Apostołów Piotra i Pawła wspominamy to, co
wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Wysłuchaliśmy właśnie fragmentu
z Dziejów Apostolskich, który opisuje wydarzenia tego niezwykłego dnia.
W dniu Pięćdziesiątnicy, gdy wszyscy Apostołowie zostali napeł
nieni Duchem Świętym (Dz. 2, 4), Piotr przemówił do nich i w ich imie
niu, i ogłosił pełnym zdumienia i podziwu tłumom (por. tamoże, 2, 7), że
Jezus z Nazaretu, człowiek, którego posłannictwo Bóg potwierdził do
konanymi przezeń cudami i znakami, ukrzyżowany, zmarły i pogrzeba
ny (por. tamże, 2 , 22-24), ten właśnie Jezus został wskrzeszony przez
Boga, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wyniesiony na prawicę
Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go (tamże, 2,
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32-33). Podczas owego pierwszego objawienia się Kościoła Piotr otrzy
mał wraz z innymi dar od Boga i w imieniu wszystkich ogłosił, że w
zmartwychwstałym Chrystusie- i przez Niego wypełniła się obietnica.
Nadszedł dzień zapowiedziany przez Ezechiela (por. Ez 32, 25-27). W y
niesiony ponad ziemię, Jezus zsyła Ducha Świętego i gromadzi w jedno
rozproszone dzieci Boże. Aby stanowili jedno, tak jak My jedno stano
wimy. Ja w nich, a Ty we M nie! — ta pełna mocy modlitwa, z którą Je
zus zwraca się do Ojca w przeddzień swej Męki, otrzymuje odpowiedź
w dniu Pięćdziesiątnicy. W tym bowiem dniu został nam dany początek
jedności; jej głębokim źródłem jest Duch Święty, który składa w nas
uczucia Syna i łączy z przejściem Syna do Ojca, ten Duch, który czyni
nas synami i córkami Syna, a więc sprawia, żę stajemy się dla siebie
braćmi i siostrami. Eschatologiczny dar Ducha Świętego i jego ogłosze
nie, które pojęli ludzie mówiący różnymi językami (por. Dz 2, 5-11), po
kazują jednoznacznie, że podział wieży Babel (Rdz 11, 1-2) — archetyp
wszelkiego podziału, dobiegł końca. Od tej chwili została dana tajemni
cza jedność, która jest ponad wszystkie ludzkie przyczyny podziału. A le
ta jedność musi być stale urzeczywistniana przez wspólnotę powołaną
do tego, by miała jedno serce i jedną duszę (por. Dz 1, 14; 2, 46; 4, 24; 5,
12; 8, 6; 15, 25). Wspólnota wie, że ten dar przechowywany jest w na
czyniach glinianych (por. 2 Kor 4, 7) i że Kościół przez całe swoje dzieje
nigdy nie może przestać nad nim czuwać; musi go strzec przed nieu
stannym zagrożeniem grzechu; musi leczyć rany zadawane mu przez
grzech. To właśnie jest misją, którą wśród nich i z nimi ma pełnić prze
de wszystkim Piotr i jego następcy.
3.
W dniu pierwszej Pięćdziesiątnicy, wraz z owym obwieszcze
niem, Piotr rozpoczyna swoją misję. Cierpi z powodu bolesnego do
świadczenia swej ludzkiej słabości. Otrzymawszy przebaczenie Jezusa i
zapewniwszy Go trzykrotnie o swojej miłości, otrzymuje zadanie pasie
nia owiec (por. J 21,15-17; 10, 14). Nawróciwszy się, sam musi teraz
utwierdzić swych braci (por. Ł k 22, 31). Będzie szedł śladem Jezusa aż
do śmierci podobnej do Jego śmierci (por. J 21, 18-19). Tekst Ewangelii
ukazuje — i stale trzeba to podkreślać — jak bardzo posłannictwo po
wierzone Piotrow i łączy się z nadzwyczajną miłością i z wolą naślado
wania Jezusa, posuniętą aż do okazania najwyższego dowodu miłości
(por. J 15, 13; 1 J 3, 16). Za sprawą tajemniczego planu Opatrzności
Piotr, idąc śladem Jezusa, kończy swą drogę właśnie tu, w Rzymie, tu
także składa ów najwyższy dowód miłości i wierności. Również Paweł,
Apostoł Narodów, właśnie w Rzymie składa swe najwyższe świadect
wo. I tak, Kościół Rzymu staje się Kościołem Piotra i Pawła. Jego B i
skup zaś otrzymuje w dziedzictwie misję utwierdzania swoich braci (Łk
22, 31) i pasienia owiec całego Kościoła.
Wszystko to pozwala nam lepiej zrozumieć cały profetyzm wizji Papieża
Jana XXIII, Biskupa Rzymu, podejmującego decyzję o utworzeniu wła
śnie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego komisji przygotowujących So
bór oraz Sekretariatu Jedności Chrześcijan. Równie znamiepny wydaje mi
się fakt, że my, po dwudziestu pięciu latach, wspominamy wspólnie to wy
darzenie w wigilię uroczystości świętych Piotra i Pawła, aby podziękować
Bogu za przebytą drogę, potwierdzić nasze postanowienie postępowania tą
drogą aż do jej kresu, do którego wzywa nas nieustannie modlitwa Chrystu
sa i by nadać nową energię naszym krokom zmierzającym ku widzialnej je
dności tych wszystkich, którzy poprzez chrzest umarli wraz z Nim, aby
zmartwychwstać do nowego życia w Duchu Świętym.
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4. Właśnie dlatego uważam za rzecz szczególnie właściwą przypo
mnienie tych wydarzeń w waszym gronie, drodzy bracia i siostry, syno
w ie i córki Kurii Rzymskiej, którzy będąc współpracownikami Papieża,
jesteście tym samym zaangażowani w posługę na rzecz jedności Kościo
ła, posługę w sposób szczególny Biskupa Rzymu. Każdy Kościół party
kularny, każdy biskup winien troszczyć się o jedność i rozwój ruchu
ekumenicznego: zatwierdzony niedawno nowy Kodeks Prawa Kanoni
cznego przypomina o tym bardzo wyraźnie, chodzi bowiem o wolę
Chrystusa (kan. 755). A le Kościół Rzymu i jego Biskup winien troszczyć
się o to w sposób zupełnie specjalny. W Kurii Rzymskiej istnieje insty
tucja, która może pracować na rzecz jedności tylko wspólnie z innymi
dykasteriami.
Dążenie do jedności i troska ekumeniczna stanowią niezbędny w y
miar całego życia Kościoła. Wszystko może i musi do tego się przyczy
niać. Już przy wielu okazjach prosiłem, by przywrócenie jedności
wszystkich chrześcijan było rzeczywiście uważane za jeden z prioryte
tów duszpasterstwa. Angażując się wspólnie z braćmi z innych Kościo
łów i Wspólnot kościelnych w ruch ekumeniczny, to znaczy w całą dzia
łalność oraz przedsięwzięcia zmierzające do jedności chrześcijan („U n i
tatis redintegratio” , n. 4), winniśmy ukazywać w każdej sprawie, że
staramy się wyjść naprzeciw temu, czego nasi bracia chrześcijanie
słusznie pragną i czego od nas oczekują, w tym też celu poznawać ich
sposób myślenia i wrażliwość. Trzeba więc tym bardziej rozwinąć
współpracę, by móc skutecznie służyć sprawie jedności. Trzeba, żeby
dary, które każdy posiada, rozw ijały się z pożytkiem i na korzyść
wszystkich.
W dwudziestą piątą rocznicę utworzenia Sekretariatu Jedności
Chrześcijan pragnąłem poświęcić chwilę uwagi sprawie szczególnej od
powiedzialności, jaka w dążeniu do jedności spoczywa na was wszyst
kich jako na członkach Kurii Rzymskiej. To, że zatrzymaliśmy się dzi
siaj przy temacie ekumenizmu, nabiera jeszcze większego znaczenia w
chwili, gdy zbliża się nadzwyczajny Synod Biskupów, ogłoszony w
dwadzieścia lat po zakończeniu Soboru, w tym celu, by z nową siłą
kontynuować realizację postanowień soborowych, w duchu, z którego
się one zrodziły.
5. Spośród inicjatyw podjętych w Kościele katolickim przypomnę
przede wszystkim „Dyrektorium ekumeniczne” , którego wskazania zo
stały dobrze przyjęte przez liczne Konferencje Episkopatów i w ykorzy
stane przy tworzeniu odnośnych komisji, prowadzących swą działal
ność na rzecz jedności przy uwzględnieniu własnych, specyficznych po
trzeb i warunków; również w obrębie diecezji zostały wyznaczone oso
by odpowiedzialne za sprawę ekumenizmu. Każda Konferencja Episko
patu mogła w ten sposób zapewnić sobie narzędzie służące rozwijaniu
stosunków z innymi chrześcijanami, uznając tym samym istnienie
owych w ięzów komunii, które łączą nas z nimi przede wszystkim po
przez wiarę i chrzest — ową wiarę wspólną wszystkim chrześcijanom,
która głosi, że możemy być zbawieni tylko i wyłącznie w im ię Jezusa
Chrystusa. Wszystko to określa charakter stosunków, które winniśmy
utrzymywać i rozwijać z innymi chrześcijanami, zgodnie ze wskazania
mi Soboru, który podkreślił, że o odnowienie jedności, troszczyć się ma
cały Kościół, zarówno wierni, jak ich pasterze, każdy wedle własnych
sił („Unitatis redintegratio” , n. 5).
Komisje ekumeniczne, krajowe i regionalne, rozwinęły ścisłą
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współpracę z Sekretariatem Jedności. Jednym z ostatnich dowodów tej
współpracy jest zebranie ich przedstawicieli w Rzymie, w kwietniu bie
żącego roku. Komisje ekumeniczne oraz stosunki, jakie nas z nimi łą
czą, pozwalają na harmonijne wprowadzanie w życie przepisów zawar
tych we wspomnianym już kanonie 755. Dla realizacji tego celu niezbę
dne jest nowe zaangażowanie w zakresie formacji ekumenicznej. Za
kłada ona dokładne zrozumienie katolickich zasad ekumenizmu i przy
swojenie ich sobie (por. „Unitatis redintegratio” , n. 2-4), a także pozna
nie innych Kościołów i Wspólnot kościelnych (tamże, n. 9) oraz historii
ruchu ekumenicznego.
Miło mi podziękować przy tej okazji Kościołom lokalnym i Konfe
rencjom Episkopatów za to, co czynią na rzecz jedności i za dobrą wolę,
z jaką przyjęły i zastosowały normy „Dyrektorium ekumenicznego” . W
najbliższych miesiącach do tego dokumentu zostaną stopniowo w pro
wadzone pewne zmiany, uwzględniające przepisy nowego Kodeksu
Prawa Kanonicznego oraz postęp w dziedzinie ruchu ekumenicznego,
któremu ma on bezpośrednio służyć. Przewodnik zawsze prowadzi
pielgrzymkę do celu, nawet jeśli czasem zmuszony jest ostrzec przed
fałszywą drogą czy ślepą uliczką. Nasze gorące pragnienie osiągnięcia
jedności, nasz szczery ból spowodowany niemożliwością wspólnego
sprawowania Eucharystii winny być dla nas bodźcem do wyjaśnienia
wszystkich kwestii, które jeszcze nas dzielą w wyznawaniu wiary.
6. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy pomijanie tych kwestii
lub zachowywanie się tak, jakby były już rozwiązane, podczas gdy
wciąż jeszcze istnieją, można nazwać prawdziwym postępem? Jedność
wyznawania w iary jest podstawowym elementem, w którym wyraża się
komunia kościelna: a jedność wiary urzeczywistnia się w każdej Eu
charystii. Jako czynność w najwyższym stopniu świata („Sacrosanctum
concilium” , n. 7), szczyt, do którego zmierza działalność Kościoła i jed 
nocześnie źródło, z którego wypływa cała jego moc (tamże, n. 10), spra
wowanie Eucharystii w pełnym i czynnym uczestnictwie całego wierne
go ludu, jest najważniejszym ujawnieniem się Kościoła (tamże, n. 41) i
dlatego nie może pomijać podstawowej jedności wyznawania wiary,
która jest sercem komunii kościelnej. Podważyłoby to samą koncepcję
Kościoła i Eucharystii, która została nam przekazana przez Tradycję
tak zachodnią, jak wschodnią.
Dawanie świadectwa tej prawdzie i jej wymaganiom nie oznacza
jednak zahamowania ruchu ekumenicznego. Wprost przeciwnie, strze
że go od przyjmowania wygodnych rozwiązań, które nie prowadzą do
niczego, co trwałe i mocne. Musimy bowiem budować naszą odnalezio
ną jedność na podstawach wspólnego pogłębienia wiary raz tylko prze
kazanej świętym (Jud 3); musimy wspólnie odkrywać wszystkie aspekty
i wszystkie wym ogi prawdy; musimy je przyjąć i wspólnie się im pod
dać.
N ie jest to prawda abstrakcyjna czy akademicka, lecz prawda zba
wcza. Prawda, która została nam bezinteresownie dana, abyśmy mogli
ją urzeczywistniać. Prawda, która jest zarazem i nieodłącznie drogą i
życiem (por. J 14, 6).
7. Inną ważną cechą naszych wspólnych poszukiwań całej prawdy
prowadzących do jedności, jest to, że trzeba jej szukać w miłości: bez
niej bowiem nie można przyjąć prawdy chrześcijańskiej. Tylko wtedy,
gdy stworzymy prawdziwą atmosferę wzajemnej braterskiej miłości,
stale ją pogłębiając, będziemy mogli razem postępować w prawdzie. Co
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więcej, prawdę, która została nam objawiona, możemy zrozumieć w
tym stopniu, w jakim kieruje nami duch prawdy (por. J 15, 26), który
jest źródłem wszelkiej braterskiej miłości (por. Ga 5, 22) i w niej znaj
duje swój wyraz (por. J 3, 23-24). Tylko jego światło może doprowadzić
nas do całej prawdy (J 16, 13). Tym właśnie kierował się Sobór, gdy
wskazując drogę ekumenizmu mówił o nawróceniu serca i podkreślił,
że: musimy upraszać u Ducha Świętego łaskę prawdziwego umartwie
nia, pokory i łagodności w posłudze, ducha braterskiej wspaniałomyśl
ności w stosunku do drugich („Unitatis redintegratio” , n. 7).
Wzajemna pokora, inspirowana miłością i poszanowaniem prawdy,
winna przyświecać naszym ciągłym poszukiwaniom najwłaściwszych
dróg prowadzących do jedności wśród braci.
Jednym z głównych aspektów chrześcijańskiej prawdy, który Sobór
Watykański n ukazał w pełnym świetle, jest głęboka, choć jeszcze niedosko
nała komunia, jaka istnieje wśród wszystkich tych, którzy zostali uspra
wiedliwieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, którzy zostali w Niego włą
czeni poprzez chrzest i których ożywia Duch Święty. Właśnie dlatego słu
sznie uznajemy ich za naszych braci w Panu (por. „Unitatis redintegra
tio” , n. 8). Już przed Soborem Jan X X III wyczuwał to doskonale: wszyscy
ci bracia należą do chrześcijańskiej rodziny i powinni w jakiś sposób być
na Soborze razem z nami. A ponieważ nie mogli w pełni uczestniczyć w
Soborze, chciał, by byli na nim obecni przynajmniej poprzez obserwato
rów oddelegowanych przez ich Kościoły i Wspólnoty kościelne. Wszyscy
wiemy, jak wielkie znaczenie dla Soboru miała owa obecność, która przy
pominała w sposób konkretny całemu zgromadzeniu o potrzebie przywró
cenia jedności, a także przyczyniła się do nawiązania stosunków, które
rozwinęły się później w różnych formach dialogu.
Dziękuję innym Kościołom i Wspólnotom kościelnym za to, że pod
jęły ów dialog i że zechciały odnowić nasze wzajemne stosunki i kon
takty; dziękuję im za tę, czego dokonały na rzecz ruchu ekumenicznego,
który pobudza Duch Św/ęty (por. „Unitatis redintegratio” , n. 4). Oby
Pan sprawił, abyśmy — zarówno oni, jak i my — odważnie stosowali się
do Jego woli, tak by mógł doprowadzić do końca dzieło, które pośród
nas rozpoczął.
Uznanie głębokiej komunii, która, choć jeszcze nie w pełni, istnieje
pomiędzy nami — w miłosierdziu, w pokorze, w miłości, w m odlitwie —
jest podstawą każdego dialogu, założeniem, które czyni go możliwym i
nadaje mu zasadniczy kierunek.
Trzeba również uznać, że dążenie ku jedności, ponieważ opiera się
na pokorze i miłości, wymaga od wszystkich, a zwłaszcza od opinii pu
blicznej, dużej cierpliwości. Wydać się komuś może, że początkowy za
pał już wygasł. Ktoś mógł pomyśleć może, że po zakończeniu Soboru,
gdy stosunki pomiędzy Kościołem katolickim a chrześcijańskimi K o 
ściołami i Wspólnotami kościelnymi zacieśniły się, stały się silniejsze niż
kiedykolwiek i bardziej ożywione, jedność została osiągnięta, podczas
gdy ona jest owocem nieustannego posuwania się naprzód. N ie ulega
wątpliwości, że ruch ten postępuje. Cierpliwość nie oznacza bierności
czy rezygnacji, ale sprzyja wytrwałym, podejmowanym nieustannie
wysiłkom; nawet jeśli czasem jest to spem contra spem, nadzieja, która
nigdy nie ulega zniechęceniu, ale wciąż rozwija się w świetle ewangeli
cznej naki o ziarnie, które rośnie i kiełkuje zgodnie z rytmem ustalonym
przez Boga.
8. Świadectwem tej cierpliwej i niestrudzonej wytrwałości jest
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dialog teologiczny, prowadzony zarówno z Kościołami wschodnimi, jak
i z reformowanymi Wspólnotami Zachodu. Dialog ten naznaczyły w
ostatnich latach niezapomniane przeżycia duchowe. Przypominam tu
profetyczne gesty Pawła VI: przede wszystkim zniesienie dawnych eks
komunik Kościoła Rzymu wobec Kościoła Konstantynopolitańskiego,
dokonane 7 grudnia 1965 roku, a następnie, w dziesięć lat później, uca
łowanie stóp Metropolity Melitona jako świadectwo pokornej służby na
rzecz jedności, pełnionej przez Następcę Piotra.
Pragnę także wspomnieć przy tej okazji o różnych spotkaniach,
które odbyłem w ostatnich latach, podczas moich podróży apostolskich,
z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich Wschodu i Wspólnot
kościelnych Zachodu: począwszy od w izyty w Fanarze w listopadzie
1979 roku po wszystkie zgromadzenia uwieńczone modlitwą z przed
stawicielami innych wyznań chrześcijańskich, na przykład podczas w i
zyty w Canterbury oraz w Niemczech; o kontaktach z biskupami luterańskimi Stanów Zjednoczonych, a także Kościoła Reformowanego
Szwajcarii, aż po niedawne spotkanie w Utrechcie podczas pielgrzymki
do krajów Beneluxu. Mam też w pamięci wizytę u wspólnoty luterańskiej w Rzymie w Christus-Kirche, złożoną w grudniu 1983 roku. Ten
nieprzerwany ciąg kontaktów sprzyja umocnieniu wzajemnego szacun
ku na płaszczyźnie obustronnego poznania oraz zbliżeniu we właści
wym miejscu i określonym czasie na płaszczyźnie ściśle teologicznej.
(Przedruk za: „L ’Osservatore Romano” nr 6-7, 1985 r.).

NADZWYCZAJNY SYNOD BISKUPÓW KOŚCIOŁA
RZYMSKOKATOLICKIEGO
Rzym, 24 listopada — 8 grudnia 1985 r.
ELEM ENTY EK U M EN IC ZN E OBRAD
Było rzeczą zrozumiałą, że Synod Biskupów, zwoływany w dwudziestą rocznicę za
kończenia II Soboru Watykańskiego, będzie wydarzeniem, które przyciągnie uwagę całe
go świata chrześcijańskiego. Tak też się stało.
Pierwszym chronologicznie dokumentem, zwracającym uwagę na to ważne wydarze
nie, był list Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów. Miał on następujące
brzmienie:

Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów obradujący w Bue
nos Aires, w Argentynie, na przełomie lipca i sierpnia 1985 r., przesyła
pozdrowienia w Chrystusie, naszym Bogu i Zbawicielu, Nadzwyczajne
mu Synodowi, który zbierze się w Rzymie w listopadzie, w dwadzieścia
lat po zakończeniu II Soboru Watykańskiego.
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Czynimy tak nie tylko dlatego, że Synod stanowi ważne wydarze
nie w życiu Kościoła Rzymskokatolickiego, lecz także ze względu na
jego wielkie znaczenie dla wszystkich Kościołów, dla jedności Kościoła
oraz dla przyszłości całego ruchu ekumenicznego.
Kiedy Jego Świątobliwość papież Paweł VI, a później Jego Świąto
bliwość papież Jan Paweł II odwiedzali siedzibę Światowej Rady K o
ściołów w Genewie, obydwaj wyrażali potrzebę naszej dalszej współ
pracy w ramach jednego ruchu ekumenicznego. I właśnie w duchu tego
wspólnego zaangażowania zwracamy się do Was, biskupów Kościoła
Rzymskokatolickiego zgromadzonych na Synodzie Nadzwyczajnym.
Przede wszystkim mamy nadzieję, iż Synod potwierdzi i umocni
otwartość ekumeniczną II Soboru Watykańskiego, która utorowała
drogę do współpracy i wzajemnego zrozumienia pomiędzy Kościołem
Rzymskokatolickim a Kościołami prawosławnymi, anglikańskimi i
protestanckimi.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkie istotne sukcesy, które od
tego czasu zdołaliśmy osiągnąć uczestnicząc w jednym ruchu ekumeni
cznym. Chwalimy Go za tak wiele przejawów tego, co papież Paweł VI
w 1969 r. nazwał chrześcijańską społecznością, która już istnieje m ię
dzy wszystkimi ochrzczonymi, a więc także między Kościołami człon
kowskimi Światowej Rady Kościołów a Kościołem Rzymskokatolickim,
a o czym w 15 lat później papież Jan Paweł II mówił: wiara, którą już
podzielamy i prawdziwa, chociaż niepełna jeszcze społeczność, które
nas już łączą w Chrystusie i w tajemnicy Jego Kościoła.
Jesteśmy wdzięczni za stałą współpracę w ramach Wspólnej Grupy
Roboczej, a także za współpracę z różnymi wydziałami Światowej
Rady Kościołów — na przykład z Komisją „W iara i U strój” , z Komisją
do Śpraw Misji Światowej i Ewangelizacji, z Instytutem Ekumenicz
nym, z Grupą Roboczą do Spraw Dialogu z Przedstawicielami Innych
Religii. Jesteśmy także wdzięczni za rosnącą, na poziomie lokalnym i
regionalnym, współpracę pomiędzy naszymi Kościołami. Będziemy na
dal wspólnie pracowali przygotowując doroczny Tydzień M odlitwy o
Jedność Chrześcijan. Kościoły nasze będą kontynuowały prace w wielu
krajach prowadzone nad wspólnymi przekładami Pisma Świętego na
wiele języków świata.
My w Światowej Radzie Kościołów odczuwamy potrzebę dalszego
prowadzenia dialogu z Kościołem Rzymskokatolickim z nowym zaan
gażowaniem i nadzieją, tak, byśmy razem mogli wypracować bardziej
rzetelne zrozumienie prawdy tkwiącej w Ewangelii i jej przesłanie dla
naszych czasów. Dialog ten włączył już nas w nurt ważnych zagadnień,
które przez długi czas rozdzielały nasze Kościoły. Niektóre spośród tych
zagadnień będą nadal omawiane przez Komisję „Wiara i Ustrój” , w której
obecność naszych rzymskokatolickich braci i sióstr wzbogaciła nas tak
bardzo. Jej dokument na temat: „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchowne
go” spotkał się z bezprecedensowym zainteresowaniem naszych Kościo
łów członkowskich. Dokument ten ukazuje nam zarówno trudności w y
stępujące podczas dialogu jak i potrzebę jego kontynuowania. A jednak,
jak się nam wydaje, dialog ten nie osiągnie właściwego postępu, jeżeli nie
będzie mu towarzyszyło bezustanne, zdecydowane i pilne poszukiwanie
wspólnego świadectwa, którego Bóg żąda od nas wszystkich.
Żyjemy w niespokojnym świecie, wciąż stawiającym przed nami
pytania, które wymagają wspólnej odpowiedzi. Jak mamy wspólnie w y
pełniać obowiązki duszpasterskie w dziedzinie pokoju i pojednania po
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śród ludzi, którzy potrzebują się nawzajem, a mimo to żyją w odosob
nieniu, w atmosferze konfliktów i wojen? Co możemy wspólnie uczynić,
by uchronić życie na naszej planecie od katastrofy nuklearnej, by
powstrzymać wyścig zbrojeń, by nie dopuścić do rozmieszczenia broni
w przestrzeni kosmicznej, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim na
rodom i ludom i doprowadzić do powszechnego i całkowitego rozbroje
nia? Jak mamy wspólnie działać, by sprawiedliwość dotarła do ubogich,
tych samych, do których przybył Jezus. W jaki sposób moglibyśmy
wpłynąć na siebie nawzajem, abyśmy stali się czulsi na sprawę respek
towania integralności stworzenia Bożego? Jak moglibyśmy wspólnie
zareagować na wielkie wyzwania etyczne wobec osoby ludzkiej, w yz
wania rzucone przez współczesny rozwój nauk biochemicznych i coraz
szersze wykorzystywanie zdobyczy nauki i techniki dla celów wojny i
zniszczenia? Jak możemy umożliwić wszystkim chrześcijanom wypeł
nianie otrzymanej od Boga roli, polegającej na manifestowaniu jedności
Kościoła, służeniu światu słowem i czynem oraz uczestniczeniu w pro
cesie podejmowania decyzji? Musimy poszukiwać wspólnych odpowie
dzi na te pytania.
Pragniemy całym sercem, by ten duch nadziei, który ożywiał II So
bór Watykański, oddziaływał także na prace Synodu. W dzisiejszych
czasach, gdy spotykamy się ze skomplikowanymi problemami i bezmia
rem zagrożeń stojących przed ludzkością, spróbujmy razem realizować
wolę Boga wobec Jego Kościoła i całego świata, wolę przepełnioną
współczuciem i miłosierdziem.
Pierwszy sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Visser’t
Hooft, poświęcił swoją ostatnią pracę wzajemnym kontaktom pomiędzy
Kościołem Rzymskokatolickim a Światową Radą Kościołów; było to za
gadnienie, które w ostatnim okresie jego życia absorbowało go najbar
dziej. Chcielibyśmy podzielić się z wami zakończeniem jego przesłania:
Wydaje m i się, że w obecnym stadium naszych wzajemnych kontak
tów, pragnieniem naszym byłoby osiąść na laurach. Mamy bowiem p o
ważne powody do pełnego wdzięczności zachwytu nad tymi wielkimi
zmianami, które zaszły w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat. Tak więc
wciąż powtarzamy, że Kościoły zrzeszone w Światowej Radzie Kościołów
i Kościół Rzymskokatolicki są uczestnikami jednego i tego samego ruchu
ekumenicznego. Lecz nie wystarcza, że się o tym powie. Musimy to udo
wodnić. Winniśmy nie tylko mówić o wspólnym świadectwie — musimy
dawać wspólne świadectwo. Nie tylko bowiem ten sceptyczny świat, lecz
także miliony członków Kościoła potraktują nas poważnie jedynie wów
czas, gdy Światowa Rada Kościołów i Kościół Rzymskokatolicki będą mó
wiły i działały wspólnie w imię Jezusa Chrystusa, niosąc nadzieję światu
zagrożonemu bezsensem, samozagładą, gwałtem i ubóstwem.
Podpisując się pod tymi słowami, chcielibyśmy was zapewnić o na
szych modlitwach: niech Duch Święty czuwa nad obradami Synodu
Nadzwyczajnego i sprawi, aby jego uchwały wywarły w pływ na odno
wę wszystkich Kościołów. Niech moc tego samego Ducha, ożywiającego
i życiodajnego, prowadzi nas do tej jedności, o którą nasz Pan prosił
swego niebiańskiego Ojca.
Z wyrazami miłości chrześcijańskiej, w imieniu Komitetu Naczel
nego Światowej Rady Kościołów
Heinz Joachim Held
Przewodniczący

Emilio Castro
Sekretarz Generalny
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Sekretarz generalny Synodu Biskupów, abp Jan P. Schotte, w od
powiedzi datowanej 25 listopada 1985 r., pisał:
W imieniu biskupów Kościoła katolickiego zgromadzonych na Nad
zwyczajnym Synodzie pozdrawiam Panów w pokoju i miłości Jezusa
Chrystusa, naszego Pana. Dziękuję Panom i Kom itetowi Naczelnemu
Światowej Rady Kościołów za list adresowany do Synodu. Doceniamy
ten gest braterskiej solidarności i poparcia. M ówi on wymownie o du
chu pojednania i znaczeniu wzajemnej odpowiedzialności chrześcijan,
do czego w sposób tak godny przyczynił się II Sobór Watykański.
Obecny Synod, poświęcony temu Soborowi, oddaje cześć wydarze
niu o kluczowym znaczeniu w historii Kościoła katolickiego. Um ożli
w ia też ocenę osiągnięć Soboru jak i zwrócenie uwagi na jego niedocią
gnięcia i braki. A co najważniejsze — jest okazją do zademonstrowania
wierności wobec nauk Soboru i otrzymanych od niego impulsów oraz
do zastanowienia się nad jeszcze pełniejszą realizacją uchwał soboro
wych.
List Panów wykazuje więc zbieżność z naszymi głębokimi troska
mi. Odnowiona wizja Kościoła, rozbudzona podczas Vaticanum II,
uświadomiła nam, że dążenie do jedności i troska ekumeniczna stano
wią niezbędny wymiar całego życia Kościoła (Przemówienie papieża
Jana Pawła II do Kurii Rzymskiej na temat jedności, Rzym, 28 czerwca
1985 r., nr 4). Sobór sprawił, że Kościół katolicki włączając się do ruchu
ekumenicznego przyniósł ze sobą nowy pogląd na sprawę jedności i
spójne zasady ekumenizmu.
Zaangażowanie Kościoła katolickiego w ruchu ekumenicznym jest
zatem decyzją nieodwracalną, a sprawa przywrócenia jedności wszyst
kich chrześcijan jest jednym z najważniejszych zadań pastoralnych. Jan
Paweł II kierując się tym przekonaniem potwierdził nasze postanowie
nie postępowania tą drogą aż do je j kresu, do którego wzywa nas nieu
stannie modlitwa i zapewnił o nadaniu nowej energii naszym krokom
zmierzającym ku widzialnej jedności tych wszystkich, którzy poprzez
chrzest umarli wraz z Nim, aby zmartwychwstać do nowego życia w
Duchu Świętym (jw. nr 3).
Synod, poświęcony II Soborowi Watykańskiemu, postara się z pew
nością o to, aby wkład Kościoła katolickiego do ruchu ekumenicznego
stał się bardziej skuteczny. Poprzez odnowę Kościoła, której Sobór był
instrumentem. Praw dziw y ekumenizm jest owocem odnowy spowodo
wanej przez Ducha Świętego w sercach ludzkich i w życiu Kościoła.
List Wasz przypomina ważne kroki podejmowane przez Kościół katoli
cki w ostatnich 20 latach na jednej i tej samej drodze ekumenicznej.
Wyszczególniliście niektóre dziedziny, w których Kościół katolicki
współpracuje ze Światową Radą Kościołów i jej Kościołami członkow
skimi. Zdajemy sobie sprawę, że dobrze zapowiadające się formy
współpracy wymagają konsolidacji i dalszego rozwoju. Zachodzi m ożli
wość pełniejszego zaangażowania się w różne inicjatywy wiernych K o
ścioła katolickiego. Czyni się nieustanne wysiłki dla zapewnienia odpo
wiedniej formacji ekumenicznej klerowi, katechetom i osobom spełnia
jącym specjalne posługi w Kościele.
Wspomnieliście, że warunki, w których istnieje świat i żyje czło
wiek współczesny, domagają się od chrześcijan wzmożonego wysiłku na
rzecz współpracy w dziedzinie zagadnień społecznych, dążenia do spra
wiedliwości i pokoju, obrony godności i praw człowieka, prawdziwego
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poszanowania istoty ludzkiej, rozwiązania problemów misyjno-ewangelizacyjnych, podejmowania dialogu z przedstawicielami innych religii. We
wszystkich tych dziedzinach jest dziś możliwe dawanie wspólnego świa
dectwa o Chrystusie i Jego Ewangelii. Dlatego pragniemy Was zapewnić,
że Synod poprze sprawę jedności wszystkich chrześcijan w jednej widzial
nej wspólnocie eklezjalnej, potwierdzanej i uzewnętrznianej przez wspól
ne wyznawanie wiary, i że będzie dążył do przezwyciężenia istotnych róż
nic, które nadal dzielą chrześcijan. Synod postara się tak samo poprzeć
każdą inicjatywę zmierzającą do ukazania realnej, choć niedoskonałej,
wspólnoty między chrześcijanami i do zbliżenia ich we wspólnym poszu
kiwaniu pełnej jedności, która jest wolą Boga i darem dla Jego Kościoła.
Za Waszym pośrednictwem pragniemy podziękować gorąco Świa
towej Radzie Kościołów za jej modlitwy, pozdrowienia i najlepsze życze
nia. Dni, w których odbywa się Synod, są dla nas zarówno dobrą okazją
do przypomnienia sobie osiągnięć II Soboru Watykańskiego jak i tego
wszystkiego, co jeszcze pozostaje do zrobienia. Niech Bóg Wszechmocny
błogosławi Was, Komitet Naczelny i grono współpracowników.
Z okazji rozpoczynającego się Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, bp Zoltan Kaldy i sekretarz generalny, ks. Gunnar Staalsett, skierowali 22 listopada 1985 r. do papieża Jana Pawła II depeszę następującej treści:

Wasza Świątobliwość,
z okazji otwarcia Nadzwyczajnej Sesji Synodu Biskupów, my i wielu
luteranów na świecie modlimy się o to, aby Duch Święty udzielił Wam
wsparcia w obradach. Życie i działalność naszych wspólnot kościelnych
nie przebiega już oddzielnie, przeciwnie, nasza współpraca zacieśnia
się systematycznie w wielu dziedzinach. Wspólnie reagujemy na potrze
by głodujących, wspólnie pomagamy ludziom w walce o pokój, spra
wiedliwość i prawa ludzkie.
W ramach prowadzonego dialogu modliliśmy się wspólnie, aby to,
co nas dzieli, poddało się w oli Chrystusa, który pragnie jedności swoich
wyznawców, aby świat uwierzył. Od II Soboru Watykańskiego zbliży
liśmy się do siebie, pozwalamy więc sobie na wyrażenie nadziei, że Sy
nod ten umożliwi podjęcie konkretnych kroków ku jedności, która jest
wolą Boga dla całej ludzkości. Dokumenty, powstałe w wyniku naszego
dialogu, są poparciem dla tej jedności a nasze wspólne inicjatywy odby
wają się pod jej znakiem. Cała nasza praca jest bowiem modlitwą do
Pana, któremu znane są drogi sięgające dalej niż nasze wyobrażenia,
drogi przekraczające nasze siły. Uznajemy, że jedność jest błogosła
wieństwem Boga w Trójcy Jedynego, dziełem, które trzeba nam będzie
zrealizować.
Nowym zjawiskiem w dotychczasowej historii Synodu Biskupów było zaproszenie do
Rzymu 10 obserwatorów reprezentujących Kościoły i organizacje międzynarodowe znaj
dujące się w dialogu teologicznym z Rzymem. Byli to: pastor Jacques Maury (protestant
francuski, przedstawiciel Światowej Rady Kościołów), bp Andreas Aarflot z Oslo (lutera
nin), metropolita Stylianos Harkianakis (prawosławny), Henry Chadwick (anglikanin),
Amba Paula (Kościoły przedchalcedońskie), William Cannon (metodysta), Lewis Mudge
(reformowany), David Thompson (uczniowie Chrystusa), David Russell (baptysta) i Ju
stus du Plessis (zielonoświątkowiec).
Piątego grudnia, z inicjatywy papieża Jana Pawła II, odbyło się 40-minutowe nabo
żeństwo ekumeniczne z czynnym udziałem trzech obserwatorów — metropolity Styliano-
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sa Harkianakisa, Henry Chadwicka i pastora Jacques’a Maury’ego. Warto podkreślić, że
takiego nabożeństwa nie było podczas II Soboru Watykańskiego. Podczas wygłoszonej
homilii Jan Paweł II przyznał, że po II Soborze Watykańskim nastąpiło osłabienie dążeń
do jedności. Osłabienie to w ynikało — zdaniem papieża — z faktu, że p o p ierw otn ym im 
pulsie, ja k i dążeniom ekum enicznym dał S obór, zaczęto p ośw ięca ć m n ie j uwagi temu
„w ew n ętrzn em u w y m ia ro w iff życia chrześcijańskiego . Jan Paweł II dodał: Przem iana ser
ca, w ew nętrzne naw rócenie, odnow a K ościoła — sprawy, które od gryw a ły kluczow ą rolę
podczas S oboru, są też niezbęd n e dla dalszego ro zw o ju ruchu ekum enicznego . Papież

podkreślił pragnienie Kościoła katolickiego kontynuowania dialogów teologicznych i
konkretnej współpracy z innymi Kościołami. Ubolewał z powodu istniejącego rozłamu.
Wyraził nadzieję, że Synod przyczyni się do ożywienia woli jedności oraz wzmocni posta
nowienie czynienia postępów we wzajemnym zbliżeniu.
Obserwatorzy z ramienia Kościołów nierzymskokatolickich opublikowali wspólny
dokument, w którym ocenili obrady Nadzwyczajnego Synodu Biskupów. Oto jego najwa
żniejsze fragmenty:

... N ie traktowaliście nas jak outsiderów lub rywali, my też nie
uważaliśmy się za takich. Przyjęliście nas jako braci w Chrystusie przez
wiarę i chrzest, choć nie znajdujących się jeszcze w pełnej wspólnocie.
Wasze zaproszenie należy widzieć jako znak rozwiniętej społeczności,
która czyni dalsze postępy. Obserwatorzy nie są obojętnymi widzami:
jesteśmy zaangażowani głęboko w Wasze dyskusje. Wszystkie gremia
chrześcijańskie widzą potrzebę pojednania różnic i potrzebę jedności,
sprawdzenia naszych ocen moralnych w obliczu współczesnych postę
pów nauki oraz wyzwań rzuconych przez ateizm i sekularyzm...
Ucieszyliśmy się słysząc o mocnym poparciu dla wyników pracy II
Soboru Watykańskiego — jego uchwał w dziedzinie eklezjologii i eku
menizmu. Cieszą nas sprawozdania mówiące o odnowie życia liturgicz
nego, nowym odkryciu Pisma św. oraz o wzrastającym udziale ludzi
świeckich w życiu Kościoła i dawanym przez niego świadectwie. Jesteś
my bardzo szczęśliwi słysząc o potwierdzeniu znaczenia Dekretu „O
ekumenizmie” i blisko z nim związanych tematów, takich jak kolegial
ność i dzielenie odpowiedzialności w ramach konferencji episkopatów.
Konferencje te i inne struktury kolegialne, występujące na płaszczyźnie
lokalnej i parafialnej, mają ważne znaczenie dla ekumenizmu, gdyż
ukazują nam nowe możliwości współpracy. Istotne dla ekumenizmu
jest także to, że Vaticanum II jak i ten Synod położyły akcent na komu
nii (koinonia) jako kluczu do zrozumienia istoty Kościoła. Komunia ta
jest stworzona dla nas, nie przez nas: zbliża nas ona do Ojca w Chrystu
sie przez Ducha Świętego.
Podzielamy też wypowiedziane przez Synod przekonanie, że nasza
troska winna — z jednej strony — dotyczyć przede wszystkim pokuty i
życia duchowego, z drugiej zaś — winna skupiać uwagę na zagadnieniu
sprawiedliwości, pokoju i sytuacji ubogich. We wszystkich tych kwe
stiach przemawia do nas dzisiaj potężnym głosem Ewangelia Chrystu
sowa...
Mimo różnic doktrynalnych, które ciągle istnieją, pewne dzielące
nas kwestie zaczęły się jawić z biegiem czasu w innej perspektywie.
Tylko część naszych podziałów miała podstawy teologiczne...
Ekumenizm, rozumiany nie tyle jako pojednanie wspólnot i K o
ściołów, jest procesem i wzrostem. Reprezentowane przez nas Kościoły
są rozmieszczone w różnych punktach drogi do jedności...
Podczas obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów zauważyć było można troskę o
przyszłość Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan. Prymas Irlandii, kard. Tomas
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0 ’Fiaich, zażądał podniesienia Sekretariatu do rangi Kongregacji. W uzasadnieniu
stwierdził, że Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan przyczynił się w istotny sposób
do zbudowania mostów między wyznaniami. Arcybiskup Kingston (Jamajka) Samuel
Carter ostrzegł przed próbami przekształcenia Sekretariatu w biuro „doczepione” do in
nej jednostki organizacyjnej Kurii Rzymskiej. Tendencję tę nazwał wielkim zagrożeniem
prawdziwej ekumenii i dalszym przykładem nadm iernego koncentrowania w ładzy przez
Kurię Rzymską.
Przewodniczący Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, kard. Jan Willebrands,
występując na konferencji prasowej wyraził zadowolenie z powodu obecności na Syno
dzie 10 obserwatorów nierzymskokatolickich. Fakt ten — powiedział — ma duże znacze
nie dla całego świata chrześcijańskiego. Wyraził też pragnienie jeszcze ściślejszej współ
pracy Kościoła katolickiego ze Światową Radą Kościołów. Stwierdził jednak, że obie
strony nie uważają, aby przystąpienie Kościoła katolickiego do Rady było najlepszą for
mą współpracy.
Odpowiadając na pytanie dotyczące dopuszczenia ewangelików do katolickiej Eu
charystii, kard. Willebrands powiedział, że jest to w pierwszym rzędzie temat z zakresu
wiary a nie prawa kościelnego. Dlatego nie można oczekiwać od Synodu praktycznych
propozycji w tej dziedzinie. Jego zdaniem, czas na interkomunię jeszcze nie nadszedł. Potizebna do tego zupełna je d n o ść w sprawach wiary jeszcze nie istnieje. Interkomunia
może być tylko uwieńczeniem dialogu. Pozwalanie już dzisiaj na interkomunię i sprawia
li ,e przez to wrażenia, jakoby między Kościołami istniała już jedność, byłoby jednoznacz
ne z zerwaniem dialogu. W konkluzji przewodniczący Sekretariatu do Spraw Jedności
Chrześcijan stwierdził: dowodem postępu ruchu ekumenicznego jest już to, że w ogóle
wysuwa się żądanie wspólnej Komunii św. Wszak nie tak odległe są jeszcze czasy, gdy
strona luterańska uważała Mszę św. za „adorację bożków”.
Plonem dwutygodniowych obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów są dwa doku
menty: „Orędzie do wiernych” i „Relacja końcowa”. Z tego ostatniego przytoczyć warto
paragraf dotyczący „komunii” ekumenicznej:

Opierając się na eklezjologii „komunii” , Kościół katolicki w czasie
Soboru Watykańskiego II podjął w pełni swoją odpowiedzialność eku
meniczną. Dziś po dwudziestu latach możemy stwierdzić, że ekume
nizm wpisał się głęboko i na stałe w świadomość Kościoła. My biskupi
pragniemy gorąco, aby niepełna „komunia” z Kościołami i Wspólnota
mi niekatolickimi, która już istnieje, przy pomocy łaski Bożej doszła do
„komunii” pełnej.
Dialog ekumeniczny winien być prowadzony w różny sposób na ró
żnych szczeblach Kościoła, czy to przez Kościół Powszechny, czy to
przez Kościoły partykularne, czy wreszcie przez konkretne lokalne
wspólnoty wiernych. Dialog powinien być duchowy i teologiczny; ruch
ekumeniczny winien być w szczególny sposób ożywiany przez wzajem
ną modlitwę. Dialog jest autentyczny i owocny, jeśli przedstawia praw
dę z miłością i wiernością względem Kościoła. W ten sposób dialog eku
meniczny sprawia, że Kościół jaśniej ukazuje się jako sakrament jedno
ści. „Kom unia” między katolikami i innymi chrześcijanami, jakkolwiek
niepełna, wzywa przecież wszystkich do współpracy w wielu dziedzi
nach i tak czyni w jakiś sposób możliwym wspólne świadectwo o zbawf czej miłości Boga do świata potrzebującego zbawienia.
Opr. Karol Karski
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W R A ŻE N IA OBSERWATORA
Obserwatorzy z ramienia innych Kościołów i Wspólnot chrześci
jańskich na Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów w Rzymie w grudniu
1985 r. zdawali sobie sprawę, że Synod mógłby oznaczać powrót K o
ścioła Rzymskokatolickiego na pozycje charakteryzujące się większą
powściągliwością wobec zaangażowania ekumenicznego. W wielu w y
powiedziach przed Synodem obawa ta była wyrażana. Po zakończeniu
Synodu, po uwzględnieniu przebiegu obrad i „Relacji końcowej” można
stwierdzić, że Kościół Rzymskokatolicki nie rezygnuje z wziętego na
siebie zobowiązania ekumenicznego i zachowuje otwartą postawę w
dziedzinie dalszych inicjatyw ekumenicznych.
Istnieje wiele czynników pozwalających wyciągać takie wnioski.
Pierwszym takim czynnikiem był fakt, że na Synod, po którym należało
się spodziewać, że dokona dogłębnej i radykalnej oceny aktualnej pozy
cji Kościoła Rzymskokatolickiego, zaproszono obserwatorów ekumeni
cznych. Istniała stale możliwość, że uprawniona mnogość form zostanie
zinterpretowana jako oznaka głębokich różnic w Kościele. Otwartość i
śmiałość, z jaką różni delegaci wypowiadali swoje poglądy, była wzru
szającym wyrazem zaufania wobec własnej wspólnoty jak i wobec Koś
ciołów reprezentowanych przez ekumenicznych obserwatorów. Takiej
gotowości do samokrytyki w obecności innych należałoby sobie także
życzyć podczas naszych luterańskich spotkań.
Po drugie, podczas wielu rozmów prywatnych z delegatami i w y
głaszania bardziej oficjalnych pozdrowień, obserwatorzy odczuwali
prawdziwą serdeczność i otwartość. Najwymowniejszą manifestacją tej
pełnej zaufania wspólnoty było ekumeniczne nabożeństwo modlitewne,
które odbyło się pod koniec Synodu. To przez samego papieża zainicjo
wane nabożeństwo było wzruszającym doświadczeniem dla wszystkich
uczestników. W swoim kazaniu papież dał wyraźnie do zrozumienia, że
Kościół Rzymskokatolicki czuje się zobowiązany do realizacji idei eku
menicznej. Wspomniane kazanie i modlitwy zmawiane głównie przez
papieża, wymiana znaku pokoju między delegatami a obserwatorami
ekumenicznymi podczas nabożeństwa oraz wykorzystanie materiału li
turgicznego innych tradycji — były dowodem istnienia szczerych i in
tensywnych stosunków ekumenicznych.
Po trzecie, „Relacja końcowa” Synodu zawiera specjalne oświad
czenie na temat wspólnoty ekumenicznej, które w ogólnych słowach
potwierdza zobowiązanie Kościoła Rzymskokatolickiego do podejmo
wania dalszych wysiłków na rzecz wzrostu jedności z członkami innych
Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich. Wyrażone zostaje tutaj silne
pragnienie, aby niepełna jeszcze wspólnota z innymi Kościołami mogła
rozwinąć się we wspólnotę pełną. Dalej, Kościół Rzymskokatolicki czu
je się zobowiązany do kontynuowania rozmów ekumenicznych na róż
nych płaszczyznach, a jednocześnie do uwzględniania w nich aspektu
duchowego i teologicznego. Według „Relacji końcowej” dialogi manife
stują miłość opartą na prawdzie i istnienie wspólnoty w Kościele, są też
one zapowiedzią sakramentalnej jedności w Kościele. W konkluzji do
kumentu czytamy: „Kom unia” między katolikam i i innymi chrześcija
nami, jakkolwiek niepełna, wzywa przecież wszystkich do współpracy
w wielu dziedzinach i tak czyni w jakiś sposób możliwym wspólne
świadectwo o zbawczej miłości Boga do świata potrzebującego zbawię-
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mianę poglądów na temat rozwoju stosunków między luteranami i ka
tolikami, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
List Księdza Biskupa pochwala postępy dokonane w ruchu ekume
nicznym w Stanach Zjednoczonych. Rzeczywiście, wielu biskupów ka
tolickich z waszego kraju mówiło mi o tych postępach. Ten rozwój w y
darzeń jest ważny dla katolików, bowiem jedną z głównych trosk Sobo
ru Watykańskiego II było „przywrócenie jedności wśród wszystkich
chrześcijan” (DE, 1). Zadanie to jest dziś kontynuowane jako prioryte
towe w Kościele katolickim. Jest ono główną moją troską, zwłaszcza od
kiedy zostałem powołany na Stolicę św. Piotra, która ze swej natury ist
nieje, by służyć jedności Kościoła Chrystusowego. Bowiem Pismo Św.
ukazuje, że sam Chrystus daje nam przykład, modląc się za swoich ucz
niów aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Jaw Tobie,
aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty M nie posłał
(J 17, 21). Cieszę się słysząc o gorliwym osobistym zaangażowaniu Księ
dza Biskupa, aby proces ten był kontynuowany, potwierdzonym przez
oficjalną deklarację Kościoła Luterańskiego w Ameryce: „Ekumenizm:
zaangażowanie luterańskie” (1982).
Jest zawsze rzeczą stosowną w naszych rozmowach rozważać P i
smo Św. Bowiem wszyscy chrześcijanie muszą żywić się dobrą nowiną
zbawienia w nim zawartą. Szczególnie Ewangelia, która zachowała dla
nas słowa Chrystusa, jest droga nam wszystkim i pragniemy z całego
naszego serca być wiernymi jej duchowi i jej nauczaniu. Międzynarodo
w y dialog luterańsko-rzymskokatolicki przypomniał nam, że jedność
Kościołów może być tylko jednością w prawdzie Ewangelii (Raport z
M alty 1972, 14). Przypomniał nam w rzeczywistości, że ostateczną
przyczyną rozłamu między luteranami i katolikami było odmienne p o j
mowanie Ewangelii (14). Dlatego też nasze obecne wspólne poszukiwa
nie jedności jest także dążeniem^ aby być bardziej prawdziwie ewange
licznym. A jednocześnie Pism o Św. jest dla owego dialogu znakomitym
narzędziem w potężnym ręku Bożym do osiągnięcia tej jedności, którą
Zbawca wskazuje wszystkim ludziom (DE 21). Odpowiedzieć na na
tchnienie Ducha poprzez poszukiwanie jedności to pozwolić, byśmy
byli formowani przez Słowo Boże. To stać się bardziej wiarygodnymi
świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa.
Sobór Watykański II mówił o ruchu ekumenicznym jako ożyw ia
nym prawdziwie tchnieniem łaski Ducha Św. (DE 1). Przejawy tej łaski
można dostrzec w różnych formach jakie jedność przybiera pomiędzy
chrześcijanami. W swoim liście Ksiądz Biskup łaskawie zwrócił uwagę
na moje własne tego świadectwo w przemówieniu z okazji 450-lecia
Konfesji Augsburskiej (25 czerwca 1980 r.), że dialog ekumeniczny
um ożliw ił nam dostrzeżenie, jak wielkie i trwałe są podstawy naszej
katolickiej wiary. Księdza Biskupa własne przypomnienie, że dialog
uczynił nas coraz bardziej świadomymi tego, jak bliscy jesteśmy sobie
„w sercu Ew angelii” przypomina nam stwierdzenie Raportu z Malty
czym jest centrum Ewangelii: eschatologiczne, zbawcze działanie Boga,
przejawiające się w ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu Jezusa (24). I za
postęp, który dokonał się w tym wspólnym stwierdzeniu musimy być
wdzięczni.
Lecz wciąż doświadczamy bólu, bo pełna jedność nie została je
szcze osiągnięta. Czyż nie mówiliśmy obydwaj o tym bólu, kiedy Ksiądz
Biskup był ostatnio tutaj? Brak jedności jest bowiem problemem pasto
ralnym, tak jak jest problemem historycznym i teologicznym. Czyż nie
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przychodzi tu na myśl nowotestamentowy obraz naszego Pana jako Do
brego Pasterza, obraz pasterza gromadzącego owce w jednej owczarni?
Podziały między chrześcijanami zaciemniają oblicze Chrystusa i powo
dują, że trudniej jest światu uwierzyć. Wiem, że na płaszczyźnie lokal
nej członkowie parafii katolickich i zborów innych wspólnot chrześci
jańskich znajdujących się w sąsiedztwie doświadczają presji podziałów
gdyż nie wyznają jeszcze w pełnej jedności tej samej wiary i dlatego nie
mogą uczestniczyć razem w pełni życia kościelnego.
Gdy więc członkowie tej samej rodziny należą do rozdzielonych
wspólnot chrześcijańskich, muszą żyć w nadziei i pracować na rzecz je
dności, która powinna istnieć. Lecz osoby będące w tej sytuacji mogą
także doświadczać zamętu lub nawet alienacji, która może nastąpić,
gdy poszczególne osoby w jednej rodzinie wyznają różne, nawet sprze
czne ze sobą zapatrywania na wiarę chrześcijańską. Tego rodzaju sytua
cje duszpasterskie dają nam osobistą świadomość tego, jak istotna jest
praca na rzecz jedności chrześcijańskiej. Bowiem jeden jest Pan, jedna
wiara, jeden chrzest, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i
działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich (E f 4, 5— 6).
Słowa, które wypowiedziałem do Rady Kościoła Ewangelickiego
Niemiec 17 listopada 1980 r. mają także tutaj swoje znaczenie: We
wdzięczności za to, co trwa i co nas łączy, nie możemy jednak tracić z
oczu tego, co wciąż jeszcze nas dziełi. Musimy sobie to wzajemnie
uświadomić, nie po to, by pogłębiać przepaść ale po to, by ponad nią bu
dować mosty. Jesteśmy wezwani, jedni i drudzy, byśmy (...) dążyli do
pełnej jedności w wierze. Dopiero pełna jedność pozwoli nam zgroma
dzić się w jednym duchu i w jednej wierze przy Stole Pańskim. Możemy
dodać, że właśnie szczególnie w świetle tego, co nas jednoczy możemy
dostrzec powagę tego, co nas dzieli, i pilną potrzebę znalezienia drogi,
w wierności wobec Słowa Bożego, ku tej jedności, która jest wolą i ła
ską Pana dla swego Kościoła.
Z tych właśnie powodów jestem szczęśliwy, że dialog pomiędzy lu
teranami i katolikami na różnych płaszczyznach toczy się w Stanach
Zjednoczonych nadal, dialog, który rozpoczął się jeszcze przed zakoń
czeniem Soboru Watykańskiego II. Powstało w jego wyniku szereg w y
wołujących głębokie wrażenie deklaracji, takich jak ostatnio „Uspra
wiedliwienie przez w iarę” . Niew ątpliw ie musimy pochwalić te wysiłki,
które zostały dokonane. Od Soboru Watykańskiego II Krajowa Konfe
rencja Biskupów Katolickich w Stanach Zjednoczonych, podejmując w
duchu współpracy z Sekretariatem ds. Jedności Chrześcijan kroki dla
wypełnienia Dekretu o ekumenizmie, rozpoczęła szereg dialogów z róż
nymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi. Dialogi te w kontekście
krajowym — takie jak luterańsko-rzymskokatolicki dialog w Stanach
Zjednoczonych — są ważne nie tylko dla regionu, w którym zostały
podjęte, lecz także ze względu na wkład jaki wnoszą w stosunki na
szych odpowiednich rodzin chrześcijańskich na płaszczyźnie między
narodowej. Wraz z wkładem dialogów w innych krajach i w stałej łącz
ności z Sekretariatem ds. Jedności Chrześcijan oraz Światową Federa
cją Luterańską wasz dialog w Stanach Zjednoczonych może przyczynić
się do osiągnięcia tej jedności w wierze, która jest naszym celem. Słowa
św. Pawła są dla nas wyzwaniem: Upominam was, bracia, w imię Pana
naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was
rozłamów: byście byli jednego ducha i jednej myśli (1 K o r 1, 10).
Jestem szczęśliwy słysząc, iż mówi Ksiądz Biskup o innym rodzaju
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Światowej Federacji Luterańskiej w Stanach Zjednoczonych i poprzez
samą Federację, nawiązaliśmy z rzymskokatolikami dialogi teologicz
ne. Dodało nam otuchy coraz lepsze rozumienie naszej wspólnej wiary i
zostaliśmy zachęceni do dania wyrazu teologicznej zbieżności, która
rozszerza się między luteranami i rzymskokatolikami. Kościół Luterański w Ameryce zajmuje się aktualnie studiowaniem dokumentu
„Usprawiedliwienie przez w iarę” , który jest dziełem ostatniej tury dia
logów w Stanach Zjednoczonych, oraz zastanawia się nad wynikający
mi z tego dokumentu wnioskami. Jesteśmy przekonani, że każdy K o 
ściół uczestniczący w tym dialogu powinien ustosunkować się do jego
rezultatów.
N ie wypowiadam się w imieniu wszystkich Kościołów luterańskich, nawet w imieniu tych, które były naszymi partnerami w Stanach
Zjednoczonych. Jednakże w _imieniu Kościoła, który reprezentuję,
chciałbym zapewnić Waszą Świątobliwość, iż akceptujemy dialog i
zdecydowanie pragniemy, aby członkowie naszych lokalnych parafii
mieli możność ustosunkowania się do jego wyników; liczymy na to, że
uczynią to wspólnie z członkami sąsiednich parafii rzymskokatolickich.
Rozpowszechniamy dokumenty tego dialogu w Stanach Zjednoczonych
wśród wszystkich naszych pastorów i nalegamy, aby studiowali je i po
sługiwali się tymi materiałami. Będziemy wdzięczni, jeśli diecezje kato
lickie uczynią to samo.
Dialogi w Stanach Zjednoczonych są płodne w zadziwiający spo
sób. Członkowie naszych Kościołów z radością uznają się wzajemnie za
braci chrześcijan i ludzi wierzących, którzy studiują razem, modlą się
razem i pracują razem dla społecznego dobra naszego narodu. Co roku
zwierzchni biskupi trzech Kościołów luterańskich zaangażowanych w
dialog spotykają się z komisją ekumeniczną Krajowej Konferencji Bi
skupów Katolickich. Omawiamy sposoby zachęcania naszych lokal
nych parafii do współpracy ekumenicznej.
Wysoko sobie cenię słowa Waszej Świątobliwości skierowane do
mnie przy dwóch okazjach: Musimy pamiętać, że daleko więcej rzeczy
nas łączy niż dzieli. A jednak radość, którą dzielimy spotykając się mię
dzy sobą jako luteranie i rzymskokatolicy, zostaje zmącona samą świa
domością, że jedność dana nam i przeznaczona nam przez Boga została
tragicznie złamana. Tak więc Duch Boży prowadzi nas do poszukiwa
nia dróg, na których jedność, o którą prosił Chrystus dla swoich ucz
niów w m odlitwie arcykapłańskiej, może się stać widzialna.
Dokonał się postęp, lecz stosunki, które rozwijają się tak szybko, są
wciąż kruche. Dlatego pragnę, abyśmy skierowali do siebie wzajemnie
słowo zachęty do wytrwania w trudnym zadaniu wyrażania tej naszej
jedności. Jak mówiliśmy sobie w czasie ostatniego spotkania, okazją
dla nas może być kairos, przełomowy czas, który daje nam Bóg.
Rezultaty naszych dialogów ukazują, że chociaż są wciąż niezałatwione sprawy między nami, istnieje między luteranami i rzymskokato
likami uprawniona i komplementarna różnorodność. Pogląd ten nie był
oczywisty w 1965 roku. Obecnie widoczny jest, jak sądzę, dla luteranów
i rzymskokatolików znaczny postęp ekumeniczny ostatnich dwudziestu
lat. Dekret o ekumenizmie (III, 2) określał pewne wspólne punkty mię
dzy Kościołami i Wspólnotami kościelnymi z jednej strony a Kościołem
Rzymskokatolickim z drugiej. Dzięki naszym dialogom luteranie i rzym
skokatolicy mogą potwierdzić istotne zbieżności w zakresie uspra
wiedliwienia, chrztu, eucharystii i urzędu duchownego. Zbieżności te
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coraz bardziej uświadamiają nam, jak bliscy jesteśmy sobie, w „sercu
Ew angelii” , w głoszeniu Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata. Do
szliśmy wspólnie do przekonania, że nawet gdy istnieje między nami
różnorodność w wyrażaniu wiary, istnieje rosnące poczucie jedności w
centrum — w Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu. Używaliśmy różnych
metod i sposobów podejścia do formułowania wiary chrześcijańskiej,
lecz obecnie widzimy, że różne sformułowania teologiczne są często ra
czej komplementarne niż sprzeczne.
Ten postęp ekumeniczny ukazuje, że luteranów i rzymskokatolików łączą szczególne stosunki, nie tylko określone przez szczególne
wydarzenia historyczne, lecz przez wciąż wzrastające porozumienie w
wielu sprawach odnoszących się do Kościoła, sakramentów i do urzędu
duchownego. Tak więc gorąco pragnę, abyśmy razem mogli w odpowie
dni sposób zalecić naszym Kościołom studiowanie wyników dialogu,
tak aby te szczególne stosunki mogły się pogłębiać. Pod tym względem
poparcie Waszej Świątobliwości dla naszego krajowego dialogu i za
chęta do jego recepcji przez rzymskokatolików w Stanach Zjednoczo
nych byłyby najbardziej pożądanym pasterskim słowem niosącym obie
tnicę świetlanej przyszłości ekumenicznej.
Rozmawialiśmy wspólnie o przyszłych postępach ekumenicznych i
naszym zobowiązaniu do poszukiwania, z pomocą ducha Bożego, stoso
wnych kolejnych kroków. Nie ma obecnie jasności co do wszystkich
szczegółów przyszłości. Tym niemniej, pozostaję przekonany, że chrze
ścijanie wyznania luterańskiego i rzymskokatolickiego, ochrzczeni w
jednym Chrystusie i zakorzenieni w tej samej Ewangelii, powinni bar
dziej zbliżyć się do siebie. Wspominam słowa Waszej Świątobliwości z
audiencji generalnej 25 czerwca 1980 r., że istotne filary mostu łączące
go luteranów i rzymskokatolików nie zostały zniszczone w X V I stuleciu
— słowa z uznaniem przyjęte przez Komitet Wykonawczy Światowej
Federacji Luterańskiej w sierpniu 1981 r. w Turku (Finlandia).
Każdy krok, który luteranie i katolicy mogą podjąć razem musi być
świętowany z wdzięcznością. A zatem jestem wdzięczny za wymianę
poglądów między nami. Mam nadzieję, że mój list będzie stanowił za
chętę do postępu ekumenicznego między nami obecnie i będzie znaczą
cy dla stosunków Kościoła rzymskokatolickiego z „nowym ” Kościołem
luterańskim tworzonym w Stanach Zjednoczonych. Osobiście sądzę, że
zaangażowanie ekumeniczne tego Kościoła będzie wyraźne i głęboko
zakorzenione.
Zdaję sobie sprawę, że list ten nie mówi o wszystkich ekumenicz
nych związkach luteranów i rzymskokatolików. Jednakże pragnę za
chęcić ich, by byli otwarci na Boże wezwanie do ujawnienia jedności
danej nam w Chrystusie. Dziękuję Waszej Świątobliwości za jego eku
meniczne wypow iedzi i działania. Wasza Świątobliwość i jego Kościół
często są obecni w moich myślach i modlitwach.
Szczerze oddany w Chrystusie, James R. Crumley, biskup.

LIST PAPIEŻA DO BISK UPA CRUM LEYA
Przyjąłem z wdzięcznością list Księdza Biskupa z 22 maja 1985 r.
jako kolejny ekumeniczny gest z jego strony w kierunku Kościoła kato
lickiego. Trzy podróże Księdza Biskupa do Rzymu umożliwiły nam w y-
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nia. Propozycji praktycznych odnośnie dalszych kroków w pracy eku
menicznej jednak nie poczyniono. Ważne jest jednak to, że dokument
mówi expressis verbis o konieczności dalszych dialogów, wspólnych
modlitw, wspólnego dawania świadectwa i współpracy w zagadnie
niach praktycznych. Wszystko to może służyć za budulec do dalszego
wznoszenia ekumenicznych mostów.
Synod, a także sam papież dostrzegają trudne problemy powodują
ce dalsze istnienie podziałów kościelnych. Sprawozdanie obserwatorów
ekumenicznych mówi o jeszcze istniejących różnicach w dziedzinie
doktryny i nie może być wątpliwości co do tego, że zasadnicze kwestie
doktrynalne i strukturalne czekają jeszcze na rozwiązanie. Po prześle
dzeniu dyskusji na Synodzie jestem bardziej niż kiedykolwiek przed
tem przekonany o tym, że temat najbliższej, trzeciej rundy międzynaro
dowego dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego — „Eklezjologia, ży
cie sakramentalne i usprawiedliwienie” — został dobrze sformułowa
ny; wszystkie te kwestie odegrają bowiem w najbliższej przyszłości w a
żną rolę. W przekonaniu Synodu istnieje nadzieja na to, że pewnego
dnia powstaną warunki dla zawarcia pełnej wspólnoty między Kościo
łem Rzymskokatolickim a innymi Kościołami. Warunki te w idzi się je
szcze za bardzo w świetle eklezjologii rzymskokatolickiej i wynikające
go z niej pojmowania urzędów kościelnych jako struktur prawnych i
hierarchicznych.
Dokument ostrzega jednak przed dwiema jednostronnościami w
pojmowaniu Kościoła: z jednej strony przed przesadnym podkreśle
niem elementu hierarchicznego w Kościele, a z drugiej strony przed
przesadnym podkreślaniem w nim elementu socjologicznego. Stanowi
sko to można chyba zinterpretować w taki sposób, iż Kościół Rzymsko
katolicki skłonny jest przywiązywać większe znaczenie do realiów w y
stępujących w życiu różnych Kościołów chrześcijańskich niż do form al
nego przyjęcia przez nie ustalonej struktury eklezjologicznej. Jeśli tak
jest, to istnieje nadzieja na zbliżenie podczas przyszłych kontaktów
między katolikami rzymskimi a luteranami.
Byłoby przedsięwzięciem zuchwałym i beznadziejnym, gdybyśmy
rezultaty obrad Nadzwyczajnego Synodu Biskupów chcieli ująć w kil
ku zdaniach. Synod zajmował się szczegółowo dokumentami II Soboru
Watykańskiego. Jego „Relacja końcowa” nie pozwala ani na wyciąga
nie wniosku, iż w najbliższej przyszłości zostaną podjęte radykalne
kroki, ani na formułowanie twierdzenia, że Kościół Rzymskokatolicki
zszedł z drogi wytyczonej przez Sobór. Podczas Synodu wskazano na
braki i niedostatki w realizacji uchwał II Soboru Watykańskiego. N ie
które sformułowane wówczas prawdy i przekonania ukazane zostały w
jaśniejszym niż dawniej świetle. Były i takie kwestie, którymi nie zajęto
się w ogóle.
Podczas przyszłych rozmów ekumenicznych trzeba będzie uwzglę
dnić zarówno te zagadnienia, którymi zajął się Synod, jak i te, o któ
rych nie wspomniał. Bliższego zbadania wymagają takie kwestie, jak:
rola M arii w pobożności i praktyce Kościoła; jurysdykcja, nieomylność
i autorytet nauczający papieża; ważność czynności sakramentalnych
podejmowanych przez pastorów i duchownych innych niż rzymskoka
tolicka tradycji; miejsce i znaczenie teologiczne instytucji kurialnych w
strukturze Kościoła Rzymskokatolickiego.
Synod i opracowana przezeń „Relacja końcowa” tworzą szeroką
płaszczyznę do podejmowania intensywnego dialogu ekumenicznego,
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studiów i odważnych kroków w zakresie wzajemnego uznania w tych
dziedzinach, w których grunt zdaje się być odpowiednio przygotowany.
Na tym polega, moim zdaniem, trwałe znaczenie II Nadzwyczajnej Sesji
Synodu Biskupów w Rzymie w 1985 r.
Bp Andreas Aarflot
(Przekład za: „Lutherische W elt-Information” , Genewa 1986, nr 3)

Tłum.: Karol Karski

WYMIANA LISTÓW MIĘDZY PAPIEŻEM
JANEM PAWŁEM II A BISKUPEM LUTERAŃSKIM
Z USA JAMESEM CRUMLEYEM
Papież Jan Paweł II i biskup naczelny Kościoła Luterańskiego w Ameryce James
Crumley dokonali wymiany korespondencji, w której wysoko ocenili konsens teologiczny
osiągnięty w wyniku rozmów katolicko-luterańskich prowadzonych w USA i na pła
szczyźnie światowej. Korespondencję tę opublikowano z okazji wizyty dziewięciu amery
kańskich biskupów luterańskich w Watykanie w dniu 27 września 1985 r.

LIST BISK UPA CRUM LEYA DO PAPIEŻA JANA P A W Ł A II
Wasza Świątobliwość,
Z wdzięcznością Bogu wspominam nasze kilkukrotne osobiste kon
takty w ostatnich latach, podczas w izyty Waszej Świątobliwości w Sta
nach Zjednoczonych i naszych prywatnych rozmów w Rzymie. D zieli
liśmy się duszpasterską troską o tych, których Bóg powierzył naszej
opiece, i radością ze stosunków między naszymi Kościołami, które stają
się coraz bardziej otwarte i coraz trwalsze.
Kościoły nasze na różne sposoby manifestowały swoje zaangażo
wanie w rozwijanie trwałych w ięzi ekumenicznych. Wasza Świątobli
wość otrzymał egzemplarz deklaracji będącej dziełem zgromadzenia
naszego Kościoła w 1982 r., zatytułowanej „Ekumenizm: zaangażowa
nie luterańskie” . Pisaliśmy tam: Kościół Luterański w Ameryce, podda
ny panowaniu Jezusa Chrystusa, jest przejawem Kościoła ewangelicz
nego, powszechnego i ekumenicznego. Zwróciliśmy uwagę na zaanga
żowanie wyrażone w Dekrecie o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II.
Z Sekretariatem Jedności Chrześcijan omawiałem możliwe sposoby
działania na rzecz celów wyrażonych w tych dokumentach. W 1984 r.
delegaci na nasze, odbywające się co dwa latcT, zgromadzenie byli poru
szeni wizytą Jana Kardynała Willebrandsa u nas i zainspirowani jego
słowami.
Wraz z innymi Kościołami luterańskimi, poprzez Komitet Krajow y
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współpracy w modlitwie i w dobrych dziełach, która ma miejsce w Sta
nach Zjednoczonych między luteranami i katolikami na różnych pła
szczyznach. Ważną sprawą są doroczne spotkania zwierzchnich bisku
pów kilku Kościołów luterańskich zaangażowanych w dialog, z bisku
pami katolickimi związanymi z Komitetem Episkopalnym ds. Ekume
nicznych i Kościelnych, na których omawiacie sposoby ożywienia eku
menizmu w lokalnych parafiach. W Kościele katolickim biskupi są
szczególnie zobowiązani do tego, by sprawować kierownictwo i prze
wodnictwo pobudzając i u d z i e l a ją c z a r a z e m p o p a r c i a e k u m e n i z m o w i w
r o z u m i e n i u K o ś c i o ł a (DB 16). Z radością słyszę o podejmowaniu tych
starań i mam nadzieję, że będą one kontynuowane. Bowiem współpraca
ekumeniczna katolickich wiernych pod przewodnictwem swoich bisku
pów i w ścisłej jedności z biskupem Rzymu jest zadaniem nakreślonym
przez Sobór Watykański II i przedmiotem ciągłej odpowiedzialności w
Kościele katolickim.
Podczas gdy Kościół Luterański w Ameryce zmierza ku nowym
ekumenicznym stosunkom z innymi Kościołami luterańskimi w Sta
nach Zjednoczonych w najbliższych kilku latach, wiedzcie, proszę, że te
wysiłki ku jedności polecam Bogu w moich modlitwach. I kiedy my
wszyscy, chrześcijanie z wielu wspólnot i krajów, zbliżamy się do
.'XXI wieku, możemy chyba uważać ten czas za nowy powód łaski. Rozta
czający się przed nami nowy okres historii daje okazję do porzucenia po
zostałości wrogości i nieporozumień, które są dziedzictwem kończącego
się tysiąclecia. Rozwiązania problemów, przed którymi trzeba stanąć,
by osiągnąć jedność, mogą okazać się niełatwe. Lecz n a d z i e ja z a w i e ś ć
n ie m o ż e , p o n i e w a ż m i ł o ś ć B o ż a r o z la n a j e s t w s e r c a c h n a s z y c h p r z e z
D u c h a Ś w i ę t e g o , k t ó r y z o s t a ł n a m d a n y (Rz 5, 5). Czyż nie powinniśmy

więc dążyć do uczynienia przedświtu trzeciego tysiąclecia początkiem
szczególnego czasu dla poszukiwania pełnej jedności w Chrystusie? M o
dlę się, aby tak było.
Watykan, 22 lipca 1985

Jan Paweł II

Tłum. K. Doroszewski

„CHRZEST, EUCHARYSTIA I URZĄD DUCHOWNY”
M IĘD ZYPR AW O SŁAW NE SYMPOZJUM W SPRAWIE
D O K UM ENTÓ W Z LIM Y
Brookline, Mass., USA, 11— 18 czerwca 1985 r.

W dniach od 11 do 18 czerwca 1985 roku w prawosławnym greckim teologicznym semi
narium w Brooklinie, Massachussets, USA, odbyło się międzyprawosławne sympozjum w
sprawie dokumentów z Limy. Na zakończenie obrad wydany został następujący dokument:
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I. Wprowadzenie
1. My, hierarchowie i teologowie Kościołów prawosławnych i
wschodnich, będący członkami Światowej Rady Kościołów, składamy
dziękczynienie Trój jedynemu Bogu za to, że mogliśmy zebrać się tu w
Brooklinie, Massachussets, w Greckiej Prawosławnej Szkole Teologicz
nej imienia Świętego Krzyża. Zadaniem naszym było wyjaśnienie sze
regu pytań, jakie nasuwają się Kościołom prawosławnym w związku ze
sprawą ich oficjalnego stanowiska wobec dokumentu o „Chrzcie, Eu
charystii i Urzędzie duchownym” (BEM), dokumentu, który uchwaliła
w 1982 roku w Lim ie Komisja „W iara i Ustrój” Światowej Rady K o
ściołów.
2. Podziękowania należą się również gospodarzom tego zebrania
— Grecko-Prawosławnej Archidiecezji Ameryki Północnej i Południo
wej i Greckiej Szkole Teologicznej imienia Świętego Krzyża — ponadto
także zespołowi ekspertów do spraw prawosławnych przy Światowej
Radzie Kościołów i Komisji „W iara i Ustrój” . To ich zasługą było to, że
nasze zebranie miało charakter tak bardzo reprezentatywny.
Jego Eminencja arcybiskup Iakovos, prymas Grecko-Prawosławnej
Archidiecezji Ameryki Północnej i Południowej, oficjalnie na posiedze
niu inauguracyjnym pozdrowił uczestników sympozjum, a także gości
reprezentujących tak Kościoły prawosławne, jak i inne Kościoły regio
nu, w którym toczyły się obrady.
3. Przewodniczył na Sympozjum Jego Eminencja prof, dr Chrysostomos, metropolita M yry (Ekumeniczny Patriarchat Konstantynopo
la). Wykłady, jakie wygłoszono, dotyczyły następujących tematów:
a. „Ogólne wprowadzenie w zagadnienie chrztu, eucharystii i
urzędu duchownego z uwzględnieniem.aktualnej sytuacji ekumenicz
nej” (ks. dr Günther Gassmann, ks. Gennadios Limouris);
b. „Znaczenie sprawy recepcji w związku z rezultatami ekumeni
cznego dialogu na podstawie dokumentu B E M ” (prof, dr Nikos Nissiotis i koreferat biskupa Nersesa Bazabaliana);
c. „Sprawa znaczenia i statusu Chrztu, Eucharystii i Urzędu du
chownego w ruchu ekumenicznym” (arcybiskup K irył ze Smoleńska);
d. „Dokument BEM w oczach rumuńskiej teologii prawosławnej —
aktualny stan dyskusji” (metropolita Siedmiogrodu Antoni);
e. „Recepcja «Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego» przez
Kościół Prawosławny ze względu na jego zobowiązanie wobec ekumen ii” (ks. prof, dr Theodor Stylianopoulos, koreferat ks. dra K.M. George’a);
f. „Zadania stojące przed prawosławnymi w związku z procesem
recepcji «Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego»” (ks. prof, dr Tho
mas Hopko, koreferat metropolity Myry prof, dra Chrysostomosa).
4. W nawiązaniu do tych wykładów i im towarzyszących dyskusji
— dyskusji tak plenarnych jak i odbytych w czterech grupach —
uczestnicy sympozjum przedkładają następujące rozważania i zalece
nia.
II. Znaczenie Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego i odpowie
dzialność prawosławnych1
1.
Odnosimy wrażenie, że jako prawosławni winniśmy przyjąć do
kument z Lim y jako przejaw inauguracji nowego etapu w rozwoju ru-
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chu ekumenicznego. Po stuleciach alienacji, wrogości i wzajemnej nie
znajomości, podzieleni między sobą chrześcijanie zabiegać poczęli o zna
lezienie wspólnego języka co do tak ważnych aspektów życia kościelne
go, jak Chrzest, Eucharystia i Urząd duchowny. Biorąc pod uwagę sze
rokie zainteresowanie ogółu Kościołów okazywane dokumentowi z
Lim y można powiedzieć, że proces ten to coś jedynego w swoim rodza
ju. Cieszymy się, że teologom prawosławnym dane było odegrać ważną
rolę przy sformułowaniu tego dokumentu.
2. Ogólnie biorąc, dokument z Limy można ocenić jako godne uwa
gi i pełne pouczających zbieżności ekumeniczne świadectwo. Z uwagi
na wyzierający z tego dokumentu wysiłek, wysiłek podjęty w imię w y
dobycia i sformułowania na dzień dzisiejszy wiary Kościoła kształto
wanej na przestrzeni wieków („Chrzest, Eucharystia i Urząd duchow
ny” , przedmowa), dokument ten zasługuje na nasze najwyżęze uznanie.
3. W wielu szczegółowych kwestiach ta wiara Kościoła dochodzi w
dokumencie jasno do głosu na podstawie tradycyjnej biblijnej i patry
stycznej teologii. Co do innych szczegółów prawosławni znajdują w do
kumencie sformułowania, których nie mogą przyjąć i w odniesieniu do
których postulują dalsze wysiłki w celu znalezienia sformułowań bar
dziej odpowiadających wyznawanej przez Kościół wierze. Jak to dość
/ często zauważone zostaje także i w samym tekście dokumentu, niektóre
zagadnienia wymagają kontynuowania pracy nad dalszym pogłębie
niem i lepszym wyldarowaniem sposobu ich sformułowania.
4. N ie brak szczegółów, w których zastosowana zostaje obca pra
wosławnym terminologia. W niektórych jednak z tych przypadków w
szacie obcej terminologii ukrywać się zdają treści bliskie w ierze prze
kazanej przez tradycję. Są też w dokumencie BEM takie partie, gdzie
prawosławni napotykają terminologię, która nie jest im obca, ale oka
zuje się, że użyte terminy różnie mogą być rozumiane.
5. Przekonani jesteśmy że Kościoły prawosławne mają obowiązek
zareagowania w odpowiedzialny sposób na zaproszenie otrzymane od
Komisji „W iara i Ustrój” . Jest to konieczne przede wszystkim z nastę
pujących trzech racji: .
a) Sprawa, o którą w tym przypadku chodzi, jest sprawą w iary a K o
ścioły prawosławne od dawna nalegały na to, by Światowa Rada Kościo
łów skoncentrowała swą uwagę na tym, co dotyczy wiary i jedności;
b) Prawosławni od samego początku czynni byli przy przygotowaniu
tekstu i w sposób istotny przyczynili się do jego powstania;
c) Jest bardzo ważne, by stanowisko zajęły wszystkie Kościoły prawo
sławne, a nie tylko niektóre z nich.
m . Sprawa zajęcia stanowiska i recepcji dokumentu
1. Zarówno na Szóstym Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady
Kościołów w 1983 roku w Vancouver jak i na ostatnim posiedzeniu K o 
mitetu Naczelnego ŚR K w 1984 roku, prawosławni zadeklarowali swą
gotowość zajęcia stanowiska wobec dokumentu z Limy. Poczytyw ali to
oni za swój obowiązek, obowiązek wniesienia ze swej strony wkładu w
rozwój ruchu ekumenicznego.
2. Pragniemy rozgraniczyć dwie rzeczy: z jednej strony oględne
stanowisko wobec dokumentu BEM poszczególnych Kościołów prawo
sławnych będących członkami Światowej Rady Kościołów i długody
stansową formę recepcji tekstu w prawosławnej tradycji z drugiej. Je
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steśmy zdania, że użyte tu pojęcie recepcji dokumentu BEM odbiega od
klasycznego prawosławnego sposobu zapatrywania się na recepcję de
kretów i rozstrzygnięć Świętych Soborów.
3. Recepcja dokumentu BEM oznacza co następuje: W tekście tym
uznajemy obecność niektórych podstawowych elementów naszej wiary
odnośnie chrztu, eucharystii i urzędu duchownego, elementów sformu
łowanych tak, byśmy, o ile to jest możliwe, byli w stanie stać jedni przy
drugich w imię składania wobec świata świadectwa o Jezusie Chrystu
sie i dążenia do jedności. Tak widziana recepcja na obecnym etapie oz
nacza krok naprzód w procesie wspólnego wzrastania, ze wzajemnym
zaufaniem („Chrzest, Eucharystia i Urząd duchowny” , przedmowa) na
drodze do zgody w nauce i do wspólnoty w ciągłości z apostołami i
z nauką Kościoła powszechnego (tamże).
4. Recepcja dokumentu BEM nie wiąże się w sposób konieczny z
eklezjologiczną względnie praktyczną akceptacją urzędu i sakramen
tów Kościołów nieprawosławnych. Do tego rodzaju akceptacji byłoby
nieodzowne specjalne orzeczenie prawosławnych Kościołów.
5. Życzylibyśmy sobie, by jako pierwszy krok na drodze do tego rodza
ju recepcji Kościoły prawosławne podjęły oficjalne kroki w celu ułatwienia
studium i dyskusji dokumentu BEM na różnych szczeblach życia Kościelne
go. Chodziłoby przy tym o to, by Kościół mógł ocenić znaczenie dokumentu
BEM z punktu widzenia dążenia do jedności wszystkich Kościołów.
6. W toku tej oceny Kościoły prawosławne winny zająć otwartą
postawę wobec analogicznie przebiegających procesów oceny tego tek
stu i wobec rozmów dwustronnych prowadzonych przez Kościoły człon
kowskie ŚRK i Kościół Rzymskokatolicki. W ten sposób zdać sobie bę
dziemy mogli sprawę z bogactwa ekumenicznych refleksji i doświad
czeń, do których tekst ten daje impuls.IV
.
IV. Niektóre punkty wymagające dalszego wyjaśnienia
1. W dokumencie BEM my prawosławni skłonni jesteśmy uznać
wiele pozytywnych elementów, takich elementów, które dają wyraz
istotnym aspektom wiary apostolskiej. Biorąc za punkt wyjścia tę zasa
dniczo pozytywną ocenę tekstu BEM, pozwolimy sobie podać kilka
przykładowych pytań, które, naszym zdaniem, wymagałyby dalszego
wyjaśnienia i rozwinięcia. Chodzi przy tym także o pytania, które w tek
ście nie zostały uwzględnione.
2. I tak w ustępie dotyczącym chrztu pozwolimy sobie wskazać na:
a) stosunek zachodzący między jednością Kościoła i jednością w
chrzcie (par. 6);^
b) rolę Ducha Świętego przy chrzcie i w związku z tym sprawę stosun
ku, jaki zachodzi między chrztem i namaszczeniem (konfirmacją) czyli
inaczej mówiąc sprawę połączenia wody i Ducha przy inkorporowaniu
nowych członków w ciało Chrystusa (par. 5 i 14);
c) rolę „egzorcyzm ów” i wyrzeczenia się zła przy rycie chrztu (par. 20);
d) sprawę takich pojęć jak: „znak” , „znak sakramentalny” , „sym bol” ,
nosiciel urzędu (par. 22), „życie etyczne” , ponadto także innych pojęć,
jakie występują w tekście.
3. W ustępie dotyczącym Eucharystii pozwolimy sobie wskazać na:
a) stosunek, jaki zachodzi między Eucharystią a eklezjologią w świetle
eucharystycznej istoty Kościoła i pojmowania Eucharystii jako „Chry
stusowego misterium” i „misterium Kościoła” (par. 1);
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b) sprawę stosunku między udziałem w Eucharystii i jednością w wierze;
c) rolę Ducha Świętego w Eucharystii przy szczególnym uwzględnieniu
stosunku między anamnezą i epiklezą (par. 10 i 12);
d) stosunek zachodzący między Eucharystią a pokutą, spowiedzią i po
jednaniem z eucharystyczną wspólnotą;
e) znaczenie „o fia ry ” (par. 8), „obecności realnej” (par. 13) „wysłanni
ka” (par. 29) i implikację sformułowania „do celu udzielania komunii” ,
dla przechowywania eucharystycznych elementów (par. 15);
f) sprawę dopuszczania do Eucharystii ochrzczonych dzieci.
4. W ustępie tyczącym się urzędu duchownego kierujemy uwagę na:
a) sprawę powiązania sprawowanego dziś mocą ordynacji urzędu du
chownego z urzędem apostolskim i sukcesją apostolską (par. 10 i 35);
b) sprawę różnicy między kapłaństwem całego ludu Bożego i stanowi
skiem ordynowanych kapłanów przy szczególnym uwzględnieniu nauki
św. Pawła o rozmaitych funkcjach różnych członków jednego i tego sa
mego Ciała Chrystusowego (par. 17 i komentarz);
c) pytania w związku ze sprawą ordynacji kobiet na urząd kapłański
(par. 18) ze sposobem potraktowania tego problemu w tekście BEM
włącznie;
d) sprawę stosunków zachodzących między biskupem, prezbiterem i
diakonem;
e) sprawę stosunku między „episkope” , biskupem i Eucharystią.
V. Zadania stojące przed Kościołami prawosławnymi
Z uwagi na przyszłą pracę pozostającą w związku ze „Chrztem,
Eucharystią i Urzędem Kościelnym” (BEM) pozwolimy sobie wystąpić
z następującymi rozważaniami i zaleceniami:
1. Należałoby podjąć kroki, by dokument BEM przetłumaczony
był na wszystkie języki, jakimi posługują się Kościoły prawosławne i
wszędzie był rozpowszechniany.
2. Kościoły prawosławne zadbać winny o to, by dokument BEM
był studiowany i dyskutowany w kołach duchownych i świeckich, na
wydziałach teologicznych i w seminariach, a także na spotkaniach mię
dzywyznaniowych.
3. Kościoły prawosławne winny być gotowe do przyjęcia — zw ła
szcza gdy idzie o aktualnie stosowane praktyki Kościołów i wspólnot —
dokumentu BEM w duchu samokrytycznym i odpowiedniego nań zarea
gowania. Gotowość ta powinna także dostarczyć impulsu do ożywienia
życia kościelnego.
4. W toku studiów i wykorzystywania dokumentu BEM prawosławni
zdobyć się winni na przezwyciężenie teologicznego scholastycyzmu ostat
nich stuleci i pokusić się o przyswojenie sobie dynamizmu teologii biblijnej i
patrystycznej. Czyniąc to staną się oni zdolni do rozszerzenia swych per
spektyw7i głębszej niż dotąd refleksji nad kwestiami, które muszą rozwiązać.
5. Zachodzi potrzeba, by Kościoły prawosławne uwzględniały do
kument BEM podczas prowadzonych i przygotowywanych rozmów
dwustronnych.V
I.
VI. Widoki na przyszłą pracę Komisji „Wiara i Ustrój”
Odnośnie przyszłej pracy Komisji „W iara i Ustrój” , a także przy
szłości Światowej Rady Kościołów w ogóle, polecamy uwadze następują-
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ce perspektywiczne wskazania w sprawie stosunku zachodzącego mię
dzy dokumentem BEM i dwoma studyjnymi projektami Komisji „Wiara
i U strój” : „K u wspólnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś” i „Jed
ność Kościoła i odnowa ludzkiej wspólnoty” :
1. Zainaugurowany dokumentem BEM proces przyswajania sobie
wiary i tradycji apostolskiej w sposób ekumeniczny, świadomie winien
być kontynuowany w ramach pracy nad obydwoma pozostałymi pro
jektami studyjnymi;
2. W sposób absolutnie niedwuznaczny do wiadomości podane być
winno, że chrzest, eucharystia i urząd duchowny stanowią podstawowe
elementy wiary tradycji apostolskiej. Jednocześnie winno być podkre
ślone, że w fundamentalny sposób dają one wyraz świadectwu i służbie
Kościoła na rzecz świata dzisiejszego ze wszystkimi potrzebami i pyta
niami, przed którymi on stoi. Tak odnowy życia Kościoła jak i odnowy
życia świata nie wolno jest oddzielać od liturgicznego i sakramentalne
go życia Kościoła i jego pastoralnych zobowiązań.
3. Oba pozostałe, aktualnie opracowywane projekty studyjne w in
ny uwzględniać i wykorzystywać- głosy wypowiadane przez Kościoły
ustosunkowujące się do dokumentu BEM.
4. Dokument z Lim y podnosi doniosłość sprawy między „regułą
w iary” i „regułą m odlitw y” zachodzącego stosunku, sprawy o jakże
wielkim dla prawosławnych znaczeniu. Wyrażamy zatem nadzieję, że
przy redagowaniu przez Komisję „W iara i U strój” obu pozostałych pro
jektów studyjnych, ważność tej sprawy również będzie odpowiednio
uwzględniona.
5. Ponadto zalecamy, by przy przyszłej swej, z dokumentem BEM
związanej, pracy Komisja „W iara i U strój” zajęła się także kwestią w y
klarowania teologicznej terminologii i problemami językowym i wystę
pującymi przy tłumaczeniach. Jest to konieczne, gdy idzie o termin
„urząd” występujący w tytule trzeciej części dokumentu BEM oraz o
takie pojęcia jak „znak” , „recepcja” , „chrzest wierzących — chrzest
dorosłych” .
6. Biorąc za punkt wyjścia sprawę wyklarowania u podstaw doku
mentu BEM leżącego pojęcia Kościoła, Komisja „W iara i U strój” skon
centrować się winna przy swej przyszłej pracy na eklezjologii. Przy tym
nie obejdzie się bez potrzeby uzgodnienia stanowisk eklezjologicznych
występujących w dokumencie BEM, głosach na dokument ten reagują
cych Kościołów i innych projektach studyjnych Komisji.
My wszyscy, którzyśmy w zięli udział w tym sympozjum uważamy,
że było ono okazją do wymiany myśli i wyjaśnienia wspólnych nam
wszystkim perspektyw. Sympozjum to było także ważnym środkiem do
zacieśnienia kontaktów i współpracy między Kościołami prawosławny
mi i tym samym do pogłębienia ożywiającego nas wszystkich soborowe
go ducha.
Tłum.: Andrzej Kempfi
(Przekład za: „K N A — Dokumentation” 1985, nr 5)
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„APOSTOŁOWIE I NAUCZYCIELE SŁOWIAN”
SYM POZJUM K A T O L IC K IE G O U N IW E R SYTE TU LU B E LS K IE G O
Lublin, 29 października 1985
W plejadzie sympozjów zorganizowanych w Polsce w związku z 1100 rocznicą śmier
ci św. Metodego, sesja lubelska, poświęcona postaci tego Świętego oraz jego brata św. Cy
ryla, miała bez wątpienia najwyższą rangę. Przyczynił się do tego udział znanych slawistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Gdańskiego, a także referat przed
stawiciela Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie. Grono prelegentów dopełnili
pracownicy naukowi Instytutu Ekumenicznego, która to placówka była organizatorem
sympozjum.

Trzeba również odnotować, że jeden z referatów wygłosił przedsta
w iciel Kościoła prawosławnego, a wśród osób zabierających głos w dy
skusji było ponadto dwóch księży prawosławnych. Jeśli jeszcze dodam,
że w sesji uczestniczyli także przedstawiciele Kościołów protestanckich
na czele z prezesem Oddziału Lubelskiego Polskiej Rady Ekumenicznej
prezbiterem Józefem Siczkiem, to bez przesady będzie można powie
dzieć, iż sympozjum na K U L było wydarzeniem o wyraźnym obliczu
ekumenicznym. Jest to o tyle godne podkreślenia, iż podobne imprezy
organizowane w roku cyrylo-metodiańskim czy to przez katolików, czy
to przez prawosławnych, odbywały się z reguły w gronie specjalistów
jednego tylko wyznania.
Otwarcia sympozjum dokonał bp prof. Alfons Nossol, ordynariusz
opolski, przewodniczący Kom isji Episkopatu ds. Ekumenizmu i kiero
wnik Instytutu Ekumenicznego. Po powitaniu zgromadzonych nawią
zał on do encykliki Jana Pawła II „Slavorum Apostoli” i przypomniał
wyrażoną w niej ideę Papieża mówiącą o jedności duchowej Europy, na
którą to jedność składa się tradycja wschodnia i zachodnia Kościoła.
Podkreślił również, iż działalność świętych Cyryla i Metodego ze w zglę
du na swój ekumeniczny, uniwersalny charakter stanowi w zór autenty
cznej ewangelizacji po wsze czasy.
W słowie wstępnym rektor K U L bp prof. Piotr Hemperek zaakcen
tował myśl, iż dzieło braci sołuńskich, będących z pochodzenia Greka
mi, a pełniących misję wśród Słowian, jest przykładem współdziałania
ludzi przynależących do różnych kręgów kulturowych. W yraził życze
nie, aby sympozjum przyczyniło się nie tylko do pogłębienia znajomości
tego co głosili święci Cyryl i Metody, ale także do wnikliwszego odczy
tania uosabianych przez nich wartości, które są konieczne do budowa
nia królestwa miłości i pokoju.
Po przemówieniu rektora K U L wygłoszone zostały kolejno nastę
pujące referaty: „Św ięci Cyryl i Metody — życie i dzieło” (prof. Franci
szek Sławski z Uniwersytetu Jagiellońskiego); „Metody jako św ięty”
(doc. Aleksander Naumow z UJ, Kościół prawosławny); „M iędzy pa
triarchatem w Konstantynopolu a arcybiskupstwem w Salzburgu”
(prof. Leszek Moszyński z Uniwersytetu Gdańskiego); „Święci Cyryl i
Metody — ojcowie teologii słowiańskiej” (prof. Georgi Eldarov z Papie
skiego Instytutu Wschodniego w Rzymie); „Tradycje cyrylo-metodiańskie w Chorwacji i Bośni” (dr Barbara Oczkowa z UJ); „Ekumeniczny
wym iar tradycji cyrylo-metodiańskiej” (ks. dr Leonard Górka SVD z
K U L ); „Tradycja cyrylo-metodiańska a życie kulturalne w Polsce dziś”
(prof. Ryszard Łużny z K U L i UJ). Ponadto komunikat nt. „Panorama
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jubileuszu cyrylo-metodiańskiego” odczytał o. dr Jan Sergiusz Gajek
MIC z K U L , który wraz z o. Górką wniósł największy wkład w zorgani
zowanie sympozjum.
Dzieło Apostołów Słowian było omawiane podczas sesji lubelskiej
w kilku aspektach: historycznym, teologicznym, językoznawczym i kul
turowym. N ie miejsce tutaj na omówienie wszystkich referatów. Zgod
nie z profilem naszego kwartalnika omówione zostaną tylko te, które
uwypuklały ekumeniczny charakter misji braci sołuńskich wśród Sło
wian.
Prof. Moszyński w swoim wystąpieniu próbował udowodnić tezę
wyrażoną przez papieża Jana Pawła II w jego ostatniej encyklice, że
Apostołowie Słowian budowali Kościół w poczuciu jego uniwersalności
jako jeden święty, powszechny i apostolski.
Mówca wskazał przy tym, iż obaj bracia, pomimo trudności i prze
śladowań, jakie napotkali ze strony hierarchii germańskiej i frankoń
skiej, zachowali zawsze lojalność wobec Rzymu, która szła w parze z
wiernością Konstantynopolowi. Prof. Moszyński podkreślił, iż św. Me
tody był jedynym w dziejach arcybiskupem pobłogosławionym zarów
no przez papieża jak i patriarchę Konstantynopola. Stał się przez to
klamrą spinającą chrześcijański Wschód z Zachodem, a przyszłe poko
lenia widziały w nim żywy symbol jedności.
Prof. Eldarov, który nie przybył na sesję, w związku z czym jego re
ferat został odczytany w zastępstwie przez o. Gajka, podkreślił pionier
ski charakter misji obu świętych w zakresie ewangelizacji, katechezy,
liturgii, inkulturacji i ekumenizmu. Ich dzieło wyprzedzało o całe
tysiąclecie przedsięwzięcia Soboru Watykańskiego II podjęte w tych
właśnie dziedzinach.
Prof. Eldarov zwrócił uwagę, iż w czasach poprzedzających misję
braci sołuńskich, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie następowa
ło niwelowanie różnic pomiędzy poszczególnymi Kościołami lokalnymi,
co doprowadziło do upadku znaczenia starożytnych stolic patriarchalnych i arcybiskupich, a w konsekwencji do zredukowania w praktyce
rodziny Kościołów — sióstr, tak jak to było wcześniej, do dwóch sióstr
starszych — Rzymu i Konstantynopola. W takiej to sytuacji, wbrew pa
nującej tendencji niwelowania i uniformizmu, święci Cyryl i Metody
przystąpili do budowania zrębów nowego Kościoła partykularnego. Po
sunięcie papieża Hadriana II, jakim było udzielenie aprobaty na otrzy
mane z Konstantynopola przez braci pozwolenie na posługiwanie się w
liturgii językiem słowiańskim oraz powierzenie św. Metodemu no
wej prowincji kościelnej, było, według prof. Eldarova, krokiem na dro
dze zróżnicowania eklezjalnego w obrębie jednego Kościoła Chrystuso
wego.
Upadek projektu cyrylo-metodiańskiego na Morawach i w Panno
nii nazwał autor referatu prawdziwą stratą dla Kościoła. Wyelimino
wanie partykularnego Kościoła słowiańskiego z kręgu bezpośredniego
wpływu Rzymu spowodowało ożywienie na wiele wieków sił niwelują
cych i dośrodkowych, które sukcesywnie doprowadziły Zachód chrze
ścijański do uniformizmu, rozbitego gwałtownie przez Reformację. Prof.
Eldarov zaznaczył w tym miejscu, iż dopiero zwrócenie uwagi na dzieło
braci sołuńskich przez papieża słowiańskiego Jana Pawła II jest jakąś
rzetelną próbą naprawienia krzywdy wyrządzonej zarówno Kościołowi
słowiańskiemu, jak i całemu chrześcijańskiemu Zachodowi.
W drugiej części referatu była mowa o wkładzie, jaki wnieśli do te-
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ologicznego skarbca tradycji cyrylo-metodiańskiej myśliciele prawo
sławni tacy jak Chomiakow, metropolita Filaret (Drozdow), Sołowiow,
Bułgakow i inni. Wspierając się zdaniem wybitnego uczonego prawo
sławnego Georgija Florovsky’ego, prof. Eldarov przedstawił bardzo
ciekawą tezę, głoszącą iż święci Cyryl i Metody utworzyli swoistą prze
strzeń eklezjalną i kulturalną, w której możliwe było podjęcie nowego
doświadczenia wiary chrześcijańskiej. Florovsky dostrzegł taką w ła
śnie nowość w uwolnieniu z więzów kultur klasycznych, które to uwol
nienie znalazło symboliczny wyraz w wytrwałej i ostatecznie zw ycię
skiej walce przeciwko herezji trójjęzycznej. Polegała ona na przełama
niu — dzięki wprowadzeniu języka słowiańskiego do liturgii i życia K o
ścioła — magicznego kręgu trzech języków (hebrajskiego, greckiego i
łacińskiego), które aż do tego czasu dominowały w myśli chrześcijań
skiej.
Prof. Łużny w pierwszej części swojego interesującego referatu sta
rał się, na podstawie kilku przykładów z zakresu piśmiennictwa teolo
gicznego, prześledzić proces aktualizowania się tradycji cyrylo-metoc iańskiej we współczesnym życiu kulturalnym i religijnym w Polsce.
Posłużył się tutaj m.in. dwiema publikacjami, jakże różniącymi się po
ziomem naukowym i klimatem, których autorami są teologowie prawo
sławni. Pierwszy, pozytywny przykład, to artykuł śp. ks. prof. Jerzego
Klingera pt. „Nurt słowiański w początkach chrześcijaństwa polskie
g o ” , natomiast drugi, negatywny, to „M ały słownik wyrazów staro-cerkiewno-słowiańskich” pióra ks. Aleksego Znoski, które to „dzieło” do
czekało się druzgocącej recenzji na naszych łamach. Szkic, będący
wstępem do wspomnianego słownika, zawiera całą gamę zaskakują
cych stwierdzeń, jak choćby takie, że obecne imiona oświecicieli p o l
skich Słowian (...), zostały z kalendarza rzymskokatolickiego z przezor
ną wstydliwością wyrugowane, a za sprawą działającej od roku 1922
A k cji Katolickiej, w celu skutecznego zwalczania i podboju polskiego
prawosławia, ich miejsce zajął kanonizowany w 1939 roku fanatyczny
przeciwnik prawosławia polski jezuita Andrzej Bobola. Artykuł
ks. Klingera jest natomiast napisany obiektywnie, bez uprzedzeń i fobii
osobistych, tak bardzo widocznych w szkicu ks. Znoski.
W drugiej części referatu prof. Łużny zajął się analizą wątków cyrylo-metodiańskich w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza w kontek
ście głoszonej przez Papieża idei o jedności duchowej Europy, która to
prawda znalazła m.in. piękny, plastyczny wyraz w słynnym powiedze
niu Jana Pawła II, że w Europie nie można oddychać po chrześcijańsku
(...) po katolicku jednym płucem. Trzeba mieć oba płuca, tzn. wschodnie
i zachodnie. Mówca podkreślił bardzo wyraźnie, iż encyklika „Slavorum Apostoli” jest konsekwencją i stanowi niejako podsumowanie tego,
co o tradycji cyrylo-metodiańskiej powiedział i napisał Papież — Sło
wianin. Przypomniał list apostolski „Egregiae virtutis” z 31X I I 1980 r.,
w którym Jan Paweł II ustanowił świętych Cyryla i Metodego, obok
św. Benedykta, współpatronami Europy. Decyzja ta, stwierdził prof.
Łużny, była dobrym krokiem na ważnej magistralnej drodze postępo
wania Kościoła katolickiego ku zbliżeniu obu wielkich części chrześci
jaństwa, a tym samym na drodze ku budowaniu na nowo jedności Euro
py opartej o te same, wspólne chrześcijańskie korzenie.
Referat o. Górki, pod wielce obiecującym tytułem „Ekumeniczny
wym iar tradycji cyrylo-metodiańskiej” , ograniczył się jedynie do za
prezentowania pierwszej inicjatywy ekumenicznej na terenach Sło
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wiańszczyzny, jaką były kongresy teologiczne w Welehradzie na Mora
wach (1907— 1936), w toku których teologowie prawosławni i katoliccy
dyskutowali nad przygotowaniem porozumienia między dwoma w ielki
mi Kościołami. Już wówczas wypracowano bliski współczesnym poję
ciom model jedności, zakładający pojednanie Kościołów i to bynajmniej
nie poprzez powrót jednego Kościoła do drugiego czy też konwersję po
szczególnych osób.
Chociaż kongresy w Welehradzie nie przyniosły żadnego wym ier
nego rezultatu, to jednak ocalały w ludzkiej pamięci i przyczyniły się \
jakiś sposób do otwarcia na ekumenizm w Kościele rzymskokatolickim.
Myśl cyrylo-metodiańska przewijała się m.in. w wystąpieniach bisku
pów czeskich i słowackich na Soborze Watykańskim II, zwłaszcza zaś w
wypowiedziach arcybiskupa Pragi kard. Franciszka Tomaszka. Doma
gał się on zwołania w przyszłości wspólnego synodu katolicko-prawosławnego, na którym dokonałoby się pojednanie obu Kościołów. Zazna
czył przy tym, że synod taki musiałyby poprzedzać obustronne spotka
nia w Rzymie, Konstantynopolu i w Moskwie.
Doniosłość kongresów Welehradzkich podkreślił papież Jan X X III
w liście apostolskim „M agnifici eventus” z 1963 r., wydanym z okazji
1100 rocznicy przybycia Apostołów Słowian na Morawy, następnie zaś
papież Paweł V I w liście apostolskim „Antiquae nobilitis” z 1969 r. na
pisanym w 1100 rocznicę śmierci św. Cyryla.
Jak już wspomniałem, w dyskusji, obok katolików, zabierali rów 
nież głos duchowni prawosławni. Ks. dziekan Bazyli Roszczenko z Lu
blina podkreślił, że w Kościele prawosławnym w Polsce wszystkie na
bożeństwa odprawiane są w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, dla
tego też Kościół ten w sposób szczególny uważa się za kontynuatora
tradycji cyrylo-metodiańskiej. Ślady tej tradycji ks. Roszczenko napot
kał kilkakrotnie w ikonografii w polskich cerkwiach.
Ks. Eugeniusz Cybulski, proboszcz prawosławnej parafii pw. Świę
tych Cyryla i Metodego we Wrocławiu, wysunął projekt powołania do
życia międzywyznaniowego (katolicko-prawosławnego) bractwa pod
wezwaniem obu świętych braci.
Podsumowując dyskusję, zastępca kierownika Instytutu Ekumeni
cznego, o. prof. W acław Hryniewicz OMI nazwał misję braci sołuńskich
dziełem natchnionej intuicji. Podzielił się gorzką konstatacją, że wiele
przykrych doświadczeń można byłoby w ciągu wieków uniknąć gdyby
Kościoły potrafiły zrozumieć, iż przyszłość trzeba kształtować wspól
nie. Postacie świętych Cyryla i Metodego przypominają tę prawdę
współcześnie żyjącym chrześcijanom obydwu wielkich tradycji.
Ogólnie sesję lubelską należy ocenić bardzo wysoko, choć mogła
ona pozostawić pewien niedosyt. Oczywiście na sympozjum nie da się
powiedzieć o wszystkim. Niemniej jednak słuchając entuzjastycznych
wypowiedzi katolickich uczonych na temat listu apostolskiego „Egre
giae virtutis” i encykliki „Slavorum Apostoli” zastanawiałem się nad
tym co mają do powiedzenia na temat tych dokumentów papieskich
prawosławni. Jest to o tyle ważne, że wspomniane dokumenty dotykają
spraw niezmiernie istotnych dla obu siostrzanych Kościołów i mogłyby
być chyba czynnikiem stymulującym proces dialogu katolicko-prawo
sławnego w zakresie teologicznym, historycznym i pastoralnym. Jak
dotąd nie widać specjalnie, aby postacie braci sołuńskich oddziaływały
twórczo na Kościoły tradycji łacińskiej i prawosławnej we wspólnym
dążeniu do jedności, której święci Cyryl i Metody są symbolami. Dlate-
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go też głos przedstawiciela Kościoła prawosławnego w tej kwestii mógł
by być cennym dopełnieniem tego, co powiedzieli uczeni katoliccy.
Podobnie jak podczas poprzednich sesji organizowanych przez In
stytut Ekumeniczny i tym razem nie zabrakło modlitwy przy ołtarzu.
W kościele akademickim K U L odprawiona została Msza św. koncele
browana z ud7: ->łem uczestników sympozjum. Mszy przewodniczył oraz
homilię wygło. ks. prof. Mieczysław Brzozowski.
Można mieć chyba nadzieję, że materiały z tej ciekawej sesji, zgod
nie z przyjętym na K U L obyczajem, zostaną opublikowane w specjal
nym wydawnictwie.
Antoni Grześkowiak

DZIEŃ MUZUŁMAŃSKI W PIENIĘŻNIE
Dnia 281X1985 r. w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pie
niężnie miał miejsce Dzień muzułmański. Z tej okazji przybyli muzułmanie polscy z W ar
szawy, Białegostoku i Gdańska oraz zaproszeni goście.

Dzień rozpoczęto Mszą św., na której byli obecni wszyscy uczestni
cy sesji. Mszy św. przewodniczył O. Stanisław Wyparło SVD, misjonarz
pracujący od 20 lat w Indonezji. Przedstawił konkretne przykłady
współpracy między katolikami a muzułmanami, takie jak: pomoc przy
budowie obiektów sakralnych, uczestnictwo duchownych obu religii w
większych świętach, czy to chrześcijańskich, czy islamskich.
Oficjalnego otwarcia Dnia muzułmańskiego dokonał O. dr H. Gzella, dyrektor studiów Misyjnego Seminarium Duchownego w Pieniężnie.
Podkreślił, iż płaszczyzną jedności i dialogu jest wiara w Jedynego
Boga.
O. dr E. Śliwka, dyrektor Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pie
niężnie, zapoznał zebranych z genezą tego nietypowego spotkania oraz
nakreślił plany perspektywiczne spotkań tego rodzaju. M ówił również o
wystawie Koranu ze zbiorów muzułmanów polskich, która była prezen
towana w muzeum w Pieniężnie od 15 V I 1985 r. Podkreślił również, iż
islam, podobnie jak chrześcijaństwo nie uniknął podziałów wewnątrzreligijnych. Żywym tego przykładem jest obecność na sesji muzułma
nów sunnitów (islam ortodoksyjny) oraz muzułmanów Ahmadi (moder
nistyczny prąd religijny odchodzący wyraźnie od ortodoksji sunnickiej).
W dalszej części głos zabrali prelegenci. Jako pierwszy wystąpił
imam mgr Mahmud Taha Żuk, reprezentant grupy muzułmanów A h 
madi. Mówił, iż islam to nie tylko religia, moralność, ale również system
prawno-społeczny oparty na świętej księdze — Koranie oraz na Sunnie,
czyli tradycji muzułmańskiej. Przedstawił artykuły wiary oraz zasady,
które musi wypełniać prawowity muzułmanin. Nakreślił także history-
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czny rys islamu. O wspólnotach Tatarów polskich w latach 1918— 39
mówił dr A li Miśkiewicz, przedstawiciel grupy muzułmanów sunnitów,
adiunkt Pracowni Badań Regionalnych Instytutu Historii F ilii Uniwer
sytetu Warszawskiego w Białymstoku. W Polsce północno-wschodniej
okresu międzywojennego Tatarzy tworzyli jedną z najmniejszych grup
etniczno-religijnych. W granicach całej Rzeczypospolitej było ich ok.
6 tys. Kulturalnie zbliżeni byli do Polaków i Bałorusinów. Odróżniali
się od nich obrzędowością religijną. Inteligencja tatarska mówiła języ
kiem polskim, a znała także francuski i rosyjski. Pozostali mówili po
białorusku lub używali dialektu kresowego. Młodzież uczęszczała do
polskich szkół, gdyż własnych Tatarzy nie posiadali. Języka arabskiego
i Koranu uczono w szkołach przyświątynnych.
W 1925 r. zwołano do Wilna Ogólnopolski Zjazd Muzułmanów. Na
zjeździe powołano Muzułmański Związek Religijny Rzeczypospolitej
Polski, zrywając przy tym więzy z zarządem duchownym (muftiatem) w
Symferopolu. Utworzono autokefalię związku uniezależniając go od ja
kiejkolwiek władzy religijnej muzułmanów za granicą. Powołano także
organ zarządzający związku — muftiat, powierzając godność muftiego
doktorowi nauk orientalistycznych Jakubowi Szynkiewiczowi. Siedzi
bą muftiatu i nowo utworzonego Związku Kulturalno-Oświatowego
Tatarów Rzeczypospolitej Polski zostało Wilno.
W 1936 r. utworzono w ramach 13 Pułku Ułanów Wileńskich
szwadron tatarski. W alczył on w kampanii wrześniowej, a potem w
II Korpusie Polskim na ziemi włoskiej oraz w I i II Armii Wojska Polskie
go. Związek kulturalno-oświatowy organizował świetlice tatarskie, bi
blioteki, amatorskie zespoły artystyczne. Wydawano także: Roczniki
Tatarskie (3 tomy — 1932, 35, 38), miesięcznik — Życie Tatarskie
(1934— 38) oraz Przegląd Islamski (kwartalnik, lata 1930— 37).
Ogromnie ciepło przyjęta została przez słuchaczy jedyna kobieta
wśród prelegentów — Dżennet Dżabagi Skibniewska, z grupy muzuł
manów sunnitów, pedagog, redaktor, działacz społeczno-kulturalno-religijny. Z wielkim zaangażowaniem emocjonalnym opowiadała o ży
ciu muzułmanów Warszawy 20-lecia międzywojennego, gdyż wiązało
się to także z jej osobistymi losami. Dżabagi Skibniewska jest córką
Wassan — Gireja Dżabagi, redaktora naczelnego Przeglądu Islamskie
go, który to pismo, przeznaczone dla społeczności muzułmańskiej, w y
dawał w Warszawie. Osoba W.G. Dżabagi nadawała ton życiu inteligen
cji tatarskiej w stolicy. Wokół jego domu zbierało się jej grono, do któ
rego zaliczali się imamowie, dyplomaci, literaci oraz takie osoby jak
ks. Z. Choromański, późniejszy biskup sekretarz Episkopatu Polski, czy
prof. A lfred Górka, orientalista, kierownik Instytutu Wschodniego,
który w tym czasie miał siedzibę w Warszawie.
W godzinach popołudniowych uczestnicy Dnia muzułmańskiego
zw iedzili wystawę Koranu ze zbiorów muzułmanów polskich. Wystawę
objaśniali: imam mgr Mahmud Taha Żuk oraz A li Miśkiewicz. Na w y
stawie zgromadzono: teksty Koranu z komentarzem; Sunnę Alego za
wierającą wypowiedzi Proroka dotyczące modlitwy, małżeństwa, nauki
itp.; podręczniki, przy pomocy których dzieci muzułmańskie zdobywały
w szkołach przyświątynnych znajomość języka i pisma arabskiego oraz
próbki pisma tychże uczniów z terenu Polski okresu międzywojennego.
Inną grupę eksponatów stanowiły przedmioty związane z kultem mu
zułmańskim. Wśród nich znalazły się m.in.: namazłyk — dywanik słu
żący do modlitw, który ma wyrażać skupienie i oderwanie modlącego
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się od otaczającego świata; obrzędowe nakrycie głowy imama muzuł
mańskiego; tazbich — różaniec o 99 paciorkach, na którym odmawia
się 99 imion Boga zawartych w Koranie; chamaił — zbiór modlitw rytu
alnych; korzeń z Mekki przywieziony na pamiątkę przez pielgrzym ów
oraz muhiry — ozdobne wersety z Koranu. Prezentowane były także
pamiątki i zdjęcia dotyczące islamu wraz z czasopismami wydawanymi
przez polskich muzułmanów. Dzień muzułmański był również, dniem
zamknięcia tejże wystawy. Zwiedziło ją od chwili otwarcia ponad 20
tys. osób.
Po zwiedzeniu wystawy wznowiono sesję. Wiceprzewodniczący
Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego,
mgr Maciej Konopacki, z grupy muzułmanów sunnitów, zapoznał obec
nych z wartościami polskiego orientu. Na północnym wschodzie Rzeczy
pospolitej można było spotkać mozaikę religijną: katolicy, żydzi, muzuł
manie. Pośród różnych religii przyszły szeroko pojęty ekumenizm kre
ślił swe niepisane zasady. Ta osobliwa aura Wileńszczyzny oddziaływa
ła na twórców, np. na Słowackiego, który wyraził to w poemacie „Be
niowski” , czy na Cz. Miłosza. Korzystanie z dziedzictwa więcej niż jed
nej kultury i gromadzenie wartości z kilku jednocześnie zrębów cyw ili
zacyjnych zawsze wzbogacało ludzkość. To co muzułmańskie nie łączy
się z tym co polskie w sposób mechaniczny, pozwalający na rozgrani
czenie dwóch części — mówił Ahmad Misbah, z grupy muzułmanów
Ahmadi, z Warszawy. Przedstawił duchowość muzułmanów polskich w
aspekcie spotkania dwóch kultur. Uwagi jego miały charakter hipote
tyczny. Opierając się na analizie pisma Al-Islam (wydawanego w 'fo r 
mie biuletynu przez muzułmanów Ahmadi w Warszawie) próbował w y
kazać budowanie swego rodzaju subkultury łączącej w sobie dwie kul
turowe tradycje. Uważał, iż badania porównawcze z muzułmanami in
nych kręgów kulturowych pozwoliłyby ukazać to, co sprawia, iż muzuł
manie polscy różnią się od swych współwyznawców z zagranicy. Poru
szył także problem Polonii muzułmańskiej, twierdząc, że tożsamość
polskich muzułmanów okazuje się trudna do utrzymania poza granica
mi kraju.
Jako ostatni z prelegentów wystąpił Selim Chazbijewicz, z grupy
muzułmanów sunnitów, literat i poeta, który przedstawił myśl mesjań
ską muzułmanów polskich. Wszystkie kierunki mistyczne zakładają, iż
nosicielem tajemnicy, która daje wręcz nieograniczoną moc będzie M e
sjasz (Mahdi). On przygotuje ludzi do wypełnienia się czasów i sądu
ostatecznego oraz zaprowadzi prawo Jedynego Boga. Podczas swego
wystąpienia wskazywał na przykłady istnienia tradycji mesjańskiej w
polskiej poezji. Mesjanizm tatarski ma swe korzenie nie tylko w idei re
ligijnej, ale także w idei współistnienia i współprzenikania dwóch kul
tur: azjatyckiej i europejskiej. Jest propozycją kontemplacji własnej
natury w relacji ze światem. Kończąc swoją prelekcję powiedział: Życie
polskich Tatarów jest przykładem na to, że można być w każdym calu
Europejczykiem, zachowując rdzeń islamski — na dnie duszy ukrytą tę
sknotę stepu.
Wystąpienie to wzbudziło ożywioną dyskusję, po której głos zabrał
mgr M. Konopacki. Podzielił się swoimi refleksjami na temat Dnia mu
zułmańskiego oraz w imieniu prelegentów podziękował organizatorom
za zaproszenie.
Podsumowując, o. mgr M. Faliszek, rektor seminarium, powiedział,
iż tego dnia spotkaliśmy się z jednym wielkim świadectwem wiary. Na
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zakończenie wystąpił o. dr K. Keler, wiceprowincjał werbistów i zazna
czył, że dzięki temu wyjątkowemu spotkaniu mogliśmy pogłębić pojęcie
dialogu. Stwierdził, iż Demon nietolerancji i fanatyzmu dzieli i niszczy
wiele społeczności. Dlatego dobrze byłoby, gdyby to spotkanie nauczyło
nas tolerancji, która jest punktem wyjścia do wspólnego działania ludzi
o różnych zapatrywaniach. Sesję ubogaciły modlitwy muzułmanów i
katolików oraz film o islamie.
Wystawa oraz Dzień muzułmański zostały zorganizowane w 20 lat
po ogłoszeniu przez Sobór Watykański II deklaracji o stosunku Kościo
ła do religii niechrześcijańskich (28X1965 r.) i były konkretną realiza
cją uchwał soborowych. Organizatorom chodziło o zapoznanie uczestni
ków z islamem oraz Koranem i przez to ułatwienie wypracowania po
stawy szacunku i tolerancji wobec wyznawców innych religii. Wystawa
miała ukazać przeszłość tatarskich wyznawców Allaha od 600 lat za
mieszkujących Polskę, których liczba obecnie nie przekracza 3 tys.
Dzień muzułmański służył też m.in. przygotowaniu kleryków semina
rium misyjnego do przyszłego — już bezpośredniego — kontaktu z w yz
nawcami islamu w krajach misyjnych.
Uczestnicy żegnali się z nadzieją na przyszłe tego rodzaju spotka
nia.
Sławomir Więcek SVD

TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY
O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Będziecie moimi świadkami — ten fragment 8 wersetu I rozdziału Dziejów Apo
stolskich posłużył za hasło tegorocznego Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, obchodzonego zgodnie z wieloletnią tradycją i praktyką przez wszystkich
wyznawców Chrystusa na całym świecie w okresie od 18 do 25 stycznia. W uroczysto
ściach tych nie zabrakło oczywiście chrześcijan naszego kraju, w którym zresztą Tydzień
ten dawno już wykroczył poza ścisłe ramy ośmiu dni (przynajmniej w Warszawie). Spró
bujmy bodaj pokrótce podsumować i ocenić te dni.

Jak wspomnieliśmy, w samej stolicy Tydzień Ekumeniczny dawno
już przestał być tygodniem w ścisłym tego słowa znaczeniu i rozrósł się
do imprezy przeszło dwutygodniowej. Tak było w latach ubiegłych, tak
też się stało w roku bieżącym. Pierwsze nabożeństwo w intencji jedno
ści chrześcijan odprawiono już 15 stycznia w kościele rzymskokatoli
ckim pw. św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej. Proboszczem tego ko
ścioła jest od dwóch lat były długoletni duszpasterz akademicki i rektor
kościoła św. Anny — ks. prał. Tadeusz Uszyński. To właśnie jego w ielo
letnie zaangażowanie i doświadczenia ekumeniczne sprawiły, że świą
tynia ta po raz pierwszy włączyła się do ogólnowarszawskich obcho
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dów Tygodnia. W tym samym dniu podobne nabożeństwo (choć nieco
skromniejsze i nie uwzględnione w ramowym programie nabożeństw
przygotowanym wspólnie przez Ośrodek Ekumeniczny Kurii W arszaw
skiej i Polską Radę Ekumeniczną) odbyło się także w kościele św. K rzy
ża. A potem codziennie, w różnych kościołach, najpierw rzymskokato
lickich, następnie — od 18 do 25 — wyznań należących do Polskiej
Rady Ekumenicznej, i znów w katolickich — od 26 do 30 stycznia w łą
cznie — trwał „maraton” ekumeniczny, wymagający od jego uczestni
ków, jeśli oczywiście chcieli brać udział we wszystkich nabożeństwach,
niemałej kondycji. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej miejscem po
szczególnych uroczystości były kolejno kościoły i kaplice: Zjednoczone
go Kościoła Ewangelicznego, ewangelicko-reformowana, polskokatolicka, prawosławna, baptystyczna, mariawicka, metodystyczna i ewan
gelicko-augsburska. Po stronie katolickiej msze odprawiano, poza
wspomnianym, już na początku parafiami, w kościołach św. Katarzyny,
św. Wincentego Pallottiego (ks. pallotynów), Matki Boskiej Królowej
Polski (ks. marianów), pod tym samym wezwaniem w Aninie, Opatrzno
ści Bożej, kościele akademickim św. Anny i rektorskim św. Marcina
(sióstr franciszkanek — służebnic Krzyża). Nabożeństwa centralne od
prawiono w kościele ks. marianów i ewangelicko-reformowanym.
Już ten pobieżny, czysto reporterski rzut oka na miejsca poszczegól
nych nabożeństw sporo mówi ekumenistom z dłuższym stażem. Okazu
je się bowiem, że utrzymała się dobra tradycja włączania się do obcho
dów ogólnowarszawskich nowych kościołów i parafii rzymskokatolic
kich. W tym roku stanowiły one większość w ogólnym wykazie zaanga
żowanych ekumenicznie parafii stołecznych. Na szczególne podkreśle
nie zasługuje również rozpoczęta kilka lat temu i pięknie kontynuowa
na tradycja odprawiania uroczystych mszy i nabożeństw w kościołach
peryferyjnych i podmiejskich. Po świątyniach w Otwocku, Falenicy i
paru innych miejscowościach przyszła obecnie kolej na parafię w A n i
nie, a także, choć to nieco bliżej, na Służew (par. św. Katarzyny) i Ocho
tę (Opatrzności Bożej). To dobrze, że idee ekumenizmu sięgają coraz
dalej od centrum, umożliwiając tamtejszym wiernym, nieraz po raz
pierwszy w życiu, ujrzenie „żyw ego” chrześcijanina innego wyznania.
Zarazem jednak szkoda, że w iele kościołów, które podobne „debiuty”
odnotowywało na swoim koncie w latach ubiegłych, poprzestaje na
ogół na owym jednorazowym włączaniu się. Miejmy nadzieję, że w tym
roku nie sk'
zy się na jednorazowym zaangażowaniu, ale że stanie się
to dobrym z .yczajem w owych parafiach. Optymizmem napawa przede
wszystkim postawa miejscowych proboszczów, bardzo poważnie pod
chodzących do sprawy jedności chrześcijan. Wspomnieliśmy o ks. prał.
Uszyńskim z par. św. Andrzeja, dodajmy tu jeszcze jego długoletniego
wikarego, a obecnie proboszcza par. św. Katarzyny — ks. Józefa Maja.
On również mocno się zaangażował w idee ekumenizmu i podczas aga
py po mszy obiecywał przeprowadzenie podobnego nabożeństwa już na
wiosnę br.
A le nie wyprzedzajmy faktów. Tegoroczny Tydzień miał nie tylko
taki pozytywny wyznacznik. Co najmniej równie istotne były niektóre
fakty, jakie możemy odnotować w kościołach niekatolickich oraz w ięk
szy niż w ostatnich kilku latach udział wiernych świeckich. Zacznijmy
od tej pierwszej sprawy. Tu na uwagę zasługuje bardzo poważne po
traktowanie nabożeństw w kościołach PRE przez stronę rzymskokato
licką. N ie znaczy to, by w latach ubiegłych było to mniej poważne, trze
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ba natomiast podkreślić obecność biskupów katolickich na kilku nabo
żeństwach i wygłoszenie tam przez nich kazań. Chodzi o przewodniczą
cego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, ordynariusza opolskiego,
dyr. Instytutu Ekumenicznego K U L-u bp prof, dr Alfonsa Nossola i bi
skupa pomocniczego, wiceprzewodniczącego tejże Komisji i kierowni
ka Ośrodka Ekumenicznego przy Kurii Warszawskiej bp Władysława
Miziołka. Obaj znani są zresztą ze swego wieloletniego zaangażowania
ekumenicznego i otwartej postawy wobec chrześcijan innych wyznań.
Ordynariusz opolski przewodniczył koncelebrowanej mszy św. u ks.
marianów i wygłosił tam przemówienie końcowe (główną homilię po
wiedział proboszcz stołecznej parafii baptystów ks. Adam Piasecki), a
następnie tegoż dnia wieczorem, przemówił na nabożeństwie central
nym u ewangelików reformowanych (drugim mówcą był honorowy pre
zes Polskiej Rady Ekumenicznej i honorowy superintendent naczelny
Kościoła Metodystów ks. prof. W itold Benedyktowicz). W obu swych
wypowiedziach, nie powtarzając się oczywiście, zwrócił uwagę na głó
wne treści wypływające z hasła tegorocznego Tygodnia — świadczenia
o Chrystusie w życiu codziennym, w pracy, w kontaktach z otoczeniem.
Udział bpa A. Nossola w tych nabożeństwach nie tylko podnosił rangę
Tygodnia, ale stanowił też przedłużenie zadzierzgniętego już kilka lat
temu miłego zwyczaju uczestnictwa przewodniczącego Komisji Eku
menicznej Episkopatu w obchodach Tygodnia w stolicy.
Również kontynuacją tradycji był udział w nabożeństwach nieka
tolickich bpa Wł. Miziołka. W tym roku jednak nabrał on szczególnego
wymiaru dzięki jego przybyciu do parafii mariawickiej. Oto po raz
pierwszy w 80-letnich dziejach tego Kościoła (jeśli za datę jego naro
dzin przyjąć rok 1906 — ogłoszenie upomnienia papieskiego pod adre
sem mariawitów i wyklęcie ks. Jana M. Kowalskiego) biskup rzymsko
katolicki przekroczył próg świątyni mariawickiej, a na dodatek w ygło
sił tam kazanie. Nie był to oczywiście pierwszy w ogóle kontakt ducho
wieństwa tego Kościoła z hierarchią rzymskokatolicką, gdyż — jak pa
miętamy — przedstawiciele Starokatolickiego Kościoła M ariawitów
uczestniczyli w historycznym spotkaniu reprezentantów wyznań chrze
ścijańskich w Polsce z papieżem Janem Pawłem II podczas Jego pielg
rzymki do ojczyzny w 1983 r. Wtedy jednak było to spotkanie grzeczno
ściowe z udziałem innych wspólnot religijnych (co oczywiście nie um
niejsza jego doniosłości), obecnie natomiast bp Miziołek wziął czynny
udział, na ile oczywiście pozwalał na to stan stosunków między obu K o
ściołami, w nabożeństwie. Zwierzchnik mariawitów bp Tymoteusz K o
walik przemawiał zaś w kościele ks. pallotynów, głosząc tam ciepłe i
serdeczne kazanie. Innym, godnym uwagi precedensem był udział
zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego bpa Tadeusza R. Majewskie
go w ekumenicznej Mszy św. odprawianej w kościele św. Marcina. A
nawet nie tyle sama obecność, ile fakt wygłoszenia przezeń kazania na
wspomnianym nabożeństwie. Tym samym przełamano kolejną barierę
na drodze do jedności.
Również w odbywających się w innych świątyniach chrześcijań
skich nabożeństwach brali żywy udział duchowni z warszawskiego Ośrodka Ekumenicznego, wśród nich rektor kościoła św. Marcina ks. prał.
Bronisław Dembowskir ks. prof. Michał Czajkowski z A T K i inni, ze
strony niekatolickiej zaś stałymi uczestnikami większości nabożeństw
byli m.in. wspomniany ks. prof. W. Benedyktowicz, jego następca na
stanowisku zwierzchnika Kościoła Metodystycznego ks. Adam Kuczma,
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zw ierzchnik Z K E ks. Edward Czajko, biskup Kościoła Ew angelic
ko-Reformowanego ks. Zdzisław Tranda, z tegoż Kościoła nestor ekumenistów niekatolickich, ponad 90-letni ks. Władysław Paschalis, se
nior diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, pro
boszcz stołecznej par. św. Trójcy tegoż wyznania ks. Jan Walter, ks.
Henryk Piotrowski (metodysta) i inni. Nie sposób tu wymienić wszyst
kich. Zwracała natomiast uwagę, nie po raz pierwszy zresztą, nieobec
ność na nabożeństwach prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej,
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Janusza Narzyńskiego. Budzi to zarówno zdziwienie, jak i niepokój, że człowiek
kierujący, przynajmniej formalnie, zorganizowanym ruchem ekumeni
cznym w naszym kraju, nie znalazł czasu (a może chęci?) na wzięcie
udziału bodaj w jednym nabożeństwie, przynajmniej we własnym koś
ciele. Miejmy nadzieję, że współpraca ekumeniczna między chrześcija
nami w naszym kraju nie ucierpi zbytnio na tej, stałej zresztą nieobec
ności prezesa PRE w styczniowym Tygodniu Modlitw.
Uzupełniając jeszcze ten krótki przegląd ważniejszych wydarzeń
tegorocznej oktawy, dodajmy, że miejscem jeszcze jednego precedensu
była katedra polskokatolicka pw. św. Ducha. Otóż chyba po raz pierw 
szy mszę św. w ramach Tygodnia odprawili tu wspólnie biskupi polscy i
zagraniczni: abp Marinus Kok z Utrechtu (Holandia), były przewodni
czący Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich i bp Joseph Brinkhues z Bonn (RFN), cała zaś liturgia sprawowana była w języku... ho
lenderskim (łącznie z niektórymi odpowiedziami mszalnymi śpiewany
mi przez chór parafialny).
I wreszcie krótko o wiernych. W ostatnich latach obserwowaliśmy
dość niepokojące zjawisko wyraźnego spadku uczestnictwa wiernych w
nabożeństwach Tygodnia, z różnych zresztą przyczyn. Otóż już w zesz
łym roku dał się zauważyć pewien niewielki wzrost tego udziału, a
przynajmniej zahamowanie dalszego spadku. W tym roku natomiast li
czba świeckich biorących udział w poszczególnych uroczystościach
była jeszcze wyższa, choć nadal nie są to jeszcze te tłumy, jakie przy
chodziły do świątyń chrześcijańskich z okazji Tygodnia przed laty.
Chcielibyśmy wierzyć, że liczba ta wzrośnie w następnych latach i że
zarówno „starzy” jak i nowi entuzjaści ekumenii, zwłaszcza wśród mło
dzieży (a było jej sporo, zwłaszcza w niektórych kościołach), nie po
przestaną na dotychczasowym udziale.
Krzysztof Gołębiowski

*

*

*

N ie tylko w Warszawie, ale również w innych ośrodkach kościel
nych miały miejsce podczas tegorocznego Tygodnia M odlitw wydarze
nia godne uwagi. Przede wszystkim dał się zauważyć większy niż w po
przednich latach udział w nabożeństwach o jedność biskupów rzym
skokatolickich, a dotyczy to zwłaszcza nowych rządców diecezji. Fakt
ten miał istotny w pływ na wzrost frekwencji na nabożeństwach, gdyż
obecność biskupa jest dla wiernych potwierdzeniem, iż ekumenizm nie
jest jakąś abstrakcyjną ideą, ale ma oficjalną pieczęć Kościoła.
I tak ordynariusz katowicki bp Damian Zimoń przewodniczył w
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dn. 18 stycznia 1986 r. Mszy św. koncelebrowanej przez 19 księży w ko
ściele pw. św. Marii Magdaleny i wygłosił homilię, której treść dotyczy
ła hasła Tygodnia: „Będziecie mi świadkami” (Dz. 1, 8). W dwa dni póź
niej nowy ordynariusz katowicki w ziął udział w nabożeństwie Słowa
Bożego jakie odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim w Gole
szowie. Celebransami byli dwaj miejscowi duszpasterze ewangeliccy:
ks. Tadeusz Terlik i ks. Roman Dorda oraz dwaj duchowni katoliccy:
ks. Stefan Cichy, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w K atow i
cach i ks. Arkadiusz Miś, członek Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.
W nabożeństwie uczestniczyło ok. 30 księży katolickich i luterańskich.
Do wiernych przemówili: bp Damian Zimoń oraz ks. Rudolf Pastucha,
senior diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
Na Górnym Śląsku w okresie 'Tygodnia M odlitw y o Jedność Chrze
ścijan szczególną aktywność przejawiają duchowni ewangelicko-aug
sburscy. Jedno z nabożeństw odbyło się w dn. 19 stycznia w, Mikoło
wie, gdzie proboszczem jest ks. Jan Gross, przewodniczący Śląskiego
Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Homilie wygłosili: bp Janusz
Zimniak, biskup pomocniczy ordynariusza katowickiego oraz bp Szy
mon (Romańczuk), ordynariusz prawosławnej diecezji łódzko-poznańskiej.
Zgodnie z tradycją bardzo uroczyście obchodzono Tydzień M odli
twy na Śląsku Opolskim. Do wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego
specjalną odezwę z tej okazji, odczytaną z ambon wszystkich świątyń w
dn. 19 stycznia, skierował ordynariusz opolski bp Alfons Nossol, prze
wodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Centralnym nabo
żeństwem była Msza św. w katedrze opolskiej w dn. 25 stycznia, której
przewodniczył bp Gerard Kusz, niedawno konsekrowany biskup pomo
cniczy ordynariusza diecezji. Homilię wygłosił nie po raz pierwszy w tej
świątyni — duchowny innego wyznania. Był nim ks. Zbigniew K ow al
czyk, administrator parafii ewangelicko-augsburskiej w Lasowicach
Wielkich. Ponadto w związku z Tygodniem M odlitwy bp A. Nossol spo
tkał się po raz kolejny z ks. seniorem R. Pastuchą.
W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się 26
stycznia w bazylice oo. dominikanów. Odprawił je oraz homilię w ygło
sił w zastępstwie kard. Franciszka Macharskiego (który wyjechał na
pogrzeb św. bpa Wilhelma Pluty), jego biskup pomocniczy Albin M ały
siak. W nabożeństwie w zięli udział przedstawiciele Oddziału Krakow 
skiego PRE (w tym prawosławny biskup Szymon) oraz pastor Daniel
Ciszuk ze Sztokholmu. Godzi się zaznaczyć, że Msze św. o jedność od
prawiane były w tym kościele od 19 do 26 stycznia, a po jednej z nich
nabożeństwo Słowa Bożego prowadzili przedstawiciele miejscowej pa
rafii ewangelicko-augsburskiej.
Natomiast nabożeństwa zorganizowane przez Oddział Krakowski
PRE rozpoczęły się 19 stycznia w kaplicy prawosławnej, gdzie cele
bransem był bp Szymon. Przybył na nie bp Stanisław Smoleński, bis
kup pomocniczy Metropolity krakowskiego. Kolejne nabożeństwa od
były się w kaplicy metodystów, kościele ewangelicko-augsburskim, ka
plicy baptystów i w świątyni Kościoła Polskokatolickiego. Warto zw ró
cić uwagę ńa fakt organizowania, podobnie jak ma to miejsce w W ar
szawie, nabożeństw w świątyniach katolickich na peryferiach miasta.
Nabożeństwo takie odbyło się w kaplicy pw. św. Wojciecha w słynnych
podkrakowskich Bronowicach, a homilię wygłosił tam duchowny Zjed
noczonego Kościoła Ewangelicznego.
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Bezprecedensowy charakter miał tegoroczny Tydzień M odlitw y w
Olsztynie. Rozpoczął się on 19 stycznia Mszą św. koncelebrowaną pod
przewodnictwem nowego rządcy diecezji bpa Edmunda Piszczą w koś
ciele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Homilię — po raz pierwszy w
historii Olsztyńskich Tygodni — wygłosił duchowny innego wyznania;
był nim ks. Franciszek Duda z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,
przewodniczący Olsztyńskiego Oddziału PRE. W kazaniu swoim pod
kreślił on, iż w realizacji dzieła pojednania chrześcijan konieczne są ta
kie cnoty jak pokora, cichość i cierpliwość. Przemówił także bp E.
Piszcz. Nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia M odlitwy Biskup
warmiński stwierdził m.in.: Najistotniejszą cechą świadka jest wiary
godność. Prośmy Boga o to, żeby nasze życie było zgodne z Ewangelią,
bo tą drogą świadectwa, bardzo może trudnego przez codzienność, m o
żemy naprawdę przybliżyć tę chwilę, abyśmy stanowili jedno. W nabo
żeństwie tym — wraz z licznie zgromadzonymi wiernymi — w zięli
udział duchowni następujących Kościołów należących do PRE: Ewan
gelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, Polskokatolickiego, Baptystycznego i Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.
Nabożeństwo kończące Tydzień M odlitwy w Olsztynie odbyło się
26 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim na Starym Mieście.
Uczestniczyli w nim duchowni Kościołów zrzeszonych w PRE na czele z
seniorem diecezji mazurskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks.
Pawłem Kubiczkiem oraz duchowni rzymskokatoliccy. Administratora
apostolskiego diecezji warmińskiej bpa E. Piszczą, który uczestniczył w
tym czasie w pogrzebie bpa Wilhelma Pluty w Gorzowie, reprezentował
biskup pomocniczy Wojciech Ziemba. On też wygłosił homilię, podkre
ślając m.in., że historia zbawienia jest też historią rozpraszania i gro
madzenia się, zaś odchodzenie od jedności i powracanie do niej jest ta
jemnicą ludzkiego życia.
Bardzo pomyślne wieści o obchodach Tygodnia M odlitwy nadeszły
z terenu diecezji chełmińskiej. W Gdyni, w rzymskokatolickim kościele
Najświętszej Maryi Panny, z inicjatywy miejscowego proboszcza ks.
Edmunda Wierzbowskiego prawosławni pod przewodnictwem ks. mi
trata Aleksandra Tomkowida odprawili wieczemię. Chór prawosławny
dał koncert kolęd w języku staro-cerkiewno-słowiańskim.
W Toruniu, w kościele rzymskokatolickim pod tym samym w ezwa
niem Najświętszej Maryi Panny na wspólnej modlitwie zgromadzili się
rzymskokatolicy, prawosławni, luteranie i polskokatolicy. W trakcie
tego spotkania duchowni różnych wyznań zaprezentowali wiernym
doktrynę swoich Kościołów: ks. Mikołaj Hajduczenia — prawosławną,
pastor Jerzy Molin — luterańską, ks. Henryk Nowacki — polskokatolicką, a ks. kanonik Józef Nowakowski — rzymskokatolicką.
W iele budujących akcentów miał także Tydzień M odlitwy obcho
dzony w Trójmieście. Zaznaczył się on m.in. licznym udziałem w nabo
żeństwach duchownych różnych wyznań. Podobnie jak w innych regio
nach, i tutaj przyjęła się praktyka wzajemnego usługiwania sobie Sło
wem Bożym. I tak w kościele prawosławnym św. Mikołaja w Gdańsku
homilię wygłosił ks. Anatol Matjaszuk ze Zjednoczonego Kościoła
Ewangelicznego, a w kościele ewangelicko-augsburskim w Sopocie homiletą był duchowny rzymskokatolicki ks. A lojzy Rotta, referent ds.
ekumenizmu diecezji gdańskiej. Natomiast podczas Mszy św. odpra
wionej na zakończenie Tygodnia przez bpa Zygmunta Pawłowicza w
dn. 25 stycznia w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku, ka
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zanie, obok głównego celebransa wygłosił ks. Edward Dietz, były senior
diecezji pomorsko-wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskie
go.
Na terenie diecezji w Drohiczynie nad Bugiem, gdzie zamieszkuje
głównie ludność prawosławna i katolicka, wspólne m odlitwy z udzia
łem wiernych obu wyznań odbyły się w Siemiatyczach, Hajnówce i w
Drohiczynie (w tych dwóch ostatnich miejscowościach na przemian w
świątyni katolickiej i prawosławnej). W dn. 19 stycznia na główną Mszę
św. celebrowaną pod przewodnictwem ks. prał. Władysława Hładowskiego miejscowy proboszcz prawosławny ks. Grzegorz Misijuk przy
niósł w darze ołtarza kadzidło. Nowością tegorocznego Tygodnia
M odlitwy w nadbużańskiej diecezji była katecheza dla młodzieży szkół
średnich zorganizowana w parafii prawosławnej w Drohiczynie, a pro
wadzona przez ks. W. Hładowskiego, członka Komisji Episkopatu ds
Ekumenizmu.
Tydzień M odlitwy o Jedność Chrześcijan nie pozostał także bez
echa w niektórych katolickich seminariach duchownych, m.in. w Pel
plinie i we Włocławku. W tym ostatnim seminarium zorganizowano w
dn. 25 stycznia okolicznościową akademię oraz nabożeństwo Słowa Bo
żego, które prowadzili: ks. Marian Bienioszek, miejscowy duszpasterz
ewangelicko-augsburski, ks. Sławomir Rutkowski ze Zjednoczonego
Kościoła Ewangelicznego oraz ks. Wojciech Hanc, profesor miejscowe
go seminarium. Z racji Tygodnia M odlitwy alumni zorganizowali okoli
cznościową wystawę, która prezentowała publikacje naukowe oraz
czasopisma katolickie i bratnich Kościołów poświęcone ekumenizmo
wi, a także eksponaty ilustrujące historię modlitw o jedność, organizo
wanych w seminarium włocławskim.
Wspólne modlitwy w intencji zjednoczenia chrześcijan odbyły się
ponadto w Łodzi, Kielcach, Lublinie i w innych jeszcze ośrodkach. N i
niejsze sprawozdanie nie jest więc kompletne.
Tegoroczny Tydzień M odlitwy o Jedność Chrześcijan oprócz bla
sków miał również i cienie. Nie wszędzie frekwencja była wysoka. I tak
np. na nabożeństwo ekumeniczne do świątyni prawosławnej w Koszali
nie przyszło zaledwie 30 osób. Na szczęście w innych świątyniach tego
miasta frekwencja wyglądała znacznie lepiej, a błogosławionym owo
cem Tygodnia w Koszalinie było uzgodnienie form współpracy między
wyznaniowej w ciągu roku, m.in. w zakresie wymiany zespołów muzy
cznych, chórów, a także film ów religijnych.
Cieszy wzrastająca z roku na rok liczba ośrodków, w których orga
nizowane są m odlitwy o jedność. N ie powinno to jednak przesłonić fak
tu iż w wielu dużych miastach, w tym nawet w niektórych stolicach
diecezji, nic się kompletnie pod tym względem nie dzieje. Życzenie
Chrystusa z Wieczernika nie jest jeszcze uszanowane przez wszystkich
chrześcijan, co bardzo opóźnia osiągnięcie pełnej jedności.
Antoni Grześkowiak

EKUMENIZM W RÓŻNYCH KRAJACH

EKUMENIZM W AUSTRII

Pozdra w ia C ię kraj, otw arty na dialog ekum eniczny — powiedział arcybiskup Wied

nia, kard. Franz König, 10 września 1983 r. do „pielgrzyma Jana Pawła II” podczas niesz
porów europejskich w Wiedniu. Poniżej zamierzam naszkicować krótko, co oznaczają te
słowa, które spotkały się z aprobatą chrześcijan w Austrii i gości z Rzymu.

Rzut oka na historię
W latach trzydziestych naszego stulecia w oczach wielu ludzi „być
Austriakiem” i „być katolikiem” to były bezwzględne „synonimy” . Na
zjeździe katolików w 1933 r. chciano dać świadectwo przeszło 1700-letniemu nieprzerwanemu istnieniu katolicyzmu w Austrii, a Wiedeń miał
się okazać wciąż jeszcze jak najgłębiej rdzennie katolickim miastem!
Rzut oka na historię ujawnia, co oznacza ten nieprzerwany katoli
cyzm. Reformacja nie zatrzymała się przed bramami Austrii. Ponieważ
nie ma tu możliwości przedstawienia całej wielowarstwowości i złożo
ności tego procesu religijnego, kulturalnego, politycznego i społeczne
go, stwierdzę tylko, że nie ominął on żadnej części kraju. Reformacja w
Austrii osiągnęła punkt kulminacyjny około roku 1580. Zgodnie z dzi
siejszymi ustaleniami historyków, naukę Lutra popierało wówczas oko
ło 90% ludności. W tym samym czasie rozpoczęła się kontrreformacja,
próba odzyskania utraconego terenu; bowiem, jak pisze katolicki histo
ryk Kościoła Josef Wodka, dla Habsburgów wyplenienie protestantyz
mu na ich dziedzicznych ziemiach było sprawą życia i śmierci. N ie od
mawia on im przy tym motywów religijnych.
Na powikłania tych sporów wyznaniowych trzeba patrzeć w konte
kście historii tamtych czasów. Nie mamy prawa przybierać dziś pozy
sędziów. N ie można jednak zaprzeczać, że problem winy był skompli
kowany. Niemal całkowita „rekatolizacja” Austrii w ciągu niewielu
dziesięcioleci udała się tylko przy pomocy silnej „ręki świeckiej” i stra
sznych — według dzisiejszych kryteriów — metod nietolerancji.
Potem nastąpiło 200 lat potajemnego protestantyzmu, historia peł
na cierpień i fanatyzmu religijnego po obu stronach, której kres położył
dopiero dekret cesarza Józefa II o tolerancji z 13 października 1781 r.
Pamięć o wypędzeniu, „transmigracjach” , paleniu książek i „domach
nawrócenia” , była wciąż żywa podczas uroczystości dwustolecia tego
dekretu o tolerancji obchodzonych w 1981 r. i w Roku Lutra — 1983.
Historia ta po dziś dzień wpływa na konkretne — częściowo odmienne
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— podejście Austriaków do dialogu ekumenicznego. Wyjaśnia również,
dlaczego w Austrii do dziś ewangelików można znaleźć przede wszyst
kim wśród osób wykształconych i ludzi prowadzących samodzielne
przedsiębiorstwa, a prawie wcale nie ma ich wśród robotników.
Znajomość tej historii — często w najdrobniejszych szczegółach —
jest nieodzownym warunkiem „ekumenizmu u podstaw” . Trzeba stawić
jej czoło, trzeba ją przetrawić. Oto parę pozytywnych przykładów.
Arcybiskup Salzburga Rohracher w 1966 r., kiedy obejmował swój
urząd ewangelicki superintendent Sturm, prosił o przebaczenie za w yg
nanie ewangelików, które miało miejsce za abp. Firmiana w 1731 r. W
Wiedniu w 1983 i 1984 r. odbyła się „ekumeniczna miejska Droga K rzy
żow a” dokładnie na tej samej trasie, którą w X V I w. podążali ewangeli
cy, aby w Hemals na zamku „G eyerów ” , a później „Jórgerów” słuchać
„prawdziwego Słowa Bożego” , i na której w czasach kontrreformacji
katolicy zbudowali Drogę Krzyżową, aby w uroczystej procesji w naj
wyższej obecności Cesarza pielgrzymować do Grobu Świętego w Her
nals. Na tej drodze wiedeński superintendent luterański i katolicki bis
kup pomocniczy nieśli teraz wspólnie krzyż jako znak pokuty i pojed
nania; kazanie wygłosił miejscowy pastor Kościoła Reformowanego, w
procesji w zięli też udział członkowie Kościoła Starokatolickiego.
Dla zademonstrowania braterstwa ksiądz katolicki towarzyszy
dziś swoim ewangelickim kolegom, gdy ci przybywają na pogrzeb
ewangelika w Defreggental (Tyrol wschodni). Przodkowie protestan
tów zostali stąd kiedyś wygnani, swoje dzieci musieli zostawić.
Również po 1781 r. stosunki między Kościołem Katolickim a
Ewangelickim wcale nie kształtowały się bezproblemowo. Wielu Au
striaków przechodziło na ewangelicyzm, bo chcieli oderwać się od Rzy
mu, inni przystąpili do Kościoła Ewangelickiego w latach 1938— 1945,
jeszcze inni po prostu się „w żen ili” ! Wydarzenia z lat 1934— 38 również
zaciążyły nad stosunkami między Kościołem Katolickim a Ewangelic
kim w Austrii. Poszczególne fazy tej historii wymagają nadal opraco
wania, także w łonie samego Kościoła Ewangelickiego, jak to samokrytycznie stwierdził w 1981 r. kierownik seminarium kaznodziejskiego.
Różnorodność tradycji
Jedno jest wszakże bezsporne: od 1781 r. Kościół Ewangelicki w
Austrii kroczył drogą prowadzącą do coraz większej swobody, aż do
„federalnej ustawy o zewnętrznych warunkach prawnych Kościoła
Ewangelickiego w Austrii” z 6 lipca 1961 r., która przyznała mu pełne
uczestnictwo w austriackim życiu publicznym i całkowite równoupra
wnienie z Kościołem Katolickim.
Trzeba tu wspomnieć o pewnej specyficznej cesze Kościoła Ewan
gelickiego w Austrii: na długo przedtem, zanim doszło do Konkordii
Leuneberskiej, w Austrii już jej zasady stosowano w praktyce. Dwa sa
modzielne Kościoły Kościół Ewangelicki — Wyznania Augsburskiego
(W A ) i Kościół Ewangelicki Wyznania Helweckiego — (W H) — są połą
czone wspólnym synodem generalnym i wspólną radą kościelną (Oberkirchenrat). Biskup Kościoła Ewangelickiego W A reprezentuje wobec
zagranicy Kościoły Ewangelickie W A i W H z Austrii. Kościół Katolicki
dąży dziś do kontaktów z oboma Kościołami ewangelickimi.
O ekumenizmie w Austrii współdecydują dziś chrześcijanie prawo-
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sławni i przedchalcedońcy. Pięć wyznań prawosławnych i trzy przedchalcedońskie mają siedzibę w Wiedniu, kilka występuje także w in
nych częściach Austrii. Korzenie parafii prawosławno-greckiej sięgają
X V stulecia, chrześcijanie przedchalcedońscy z Kościoła Koptyjskiego i
Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego znaleźli tu ojczyznę dopiero w
ostatnim dziesięcioleciu. Edykt o tolerancji z 1781 r. oznaczał również
dla nich początek wolności religijnej, wskutek czego odczuwają w ięź z
ewangelikami.
Uchwalona 23 czerwca 1967 r. przez parlament „ustawa o prawo
sławnych” , którą całe prawosławie uważa za wzorową, przyniosła w
końcu pełne równouprawnienie. Parafia Armeńskiego Kościoła A po
stolskiego została uznana przez państwo w 1972 r., w odrębnym zarzą
dzeniu.
Do uznanych przez państwo Kościołów zaliczają się następnie: K o
ściół Starokatolicki Austrii i Kościół Metodystów w Austrii. Oba one
należą do członków-założycieli Rady Ekumenicznej Kościołów w Au
strii. W Radzie tej, której członkami są wszystkie nierzymskokatolickie
Kościoły w Austrii, Konferencja Episkopatu Austriackiego ma od 1970
r. status obserwatora. Do Ekumenicznej Rady Młodzieży w Austrii na
prawach pełnego członka należy od 1967 r. Organizacja Młodzieży K a
tolickiej. Do większej różnorodności przyczyniają się jeszcze Wspólnota
anglikańska przy ambasadzie brytyjskiej oraz zbory reprezentujące
tradycję protestanckich Kościołów wolnych.
Wyznania w Austrii
(Według spisu ludności z 1981 r.)

Łączna liczba ludności
7 555 338
Kościół Katolicki
6 372 159 (84,4%),
Kościół Ewangelicki W A 405148 (5,4%),
Kościół Ewangelicki W H 18 008 (0,2%),
Kościół Starokatolicki
25 547 (0,3%),
Kościół Anglikański
Kościół Metodystów
Kościoły prawosławne:

9 diecezji
7 superintendentur, 180 parafii
9 parafii
12 parafii

Grecko-prawosławna metropolia Austrii
Rosyjski Kościół Prawosławny — siedziba biskupa
Bułgarski Kościół Prawosławny
Rumuński Kościół Prawosławny
Serbski Kościół Prawosławny

Kościoły przedchalcedońskie:
Prałatura Armeńskiego Kościoła
Apostolskiego

w
sumie
około
120 000 członków ,
nie w ykazu je się
ich oddzieln ie dla
każdego w yzn an ia

Parafia koptyjska
Parafia syryjsko-ortodoksyjna
Wspólnota islamska —
76 932
Izraelska gmina wyznaniowa —
7127
Unia buddyjska (nie wykazano jej jeszcze oddzielnie)
Bezw yznaniow i—
452 039 (6,2%)
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Rozwój sytuacji w okresie posoborowym
Zbiegnięcie się w czasie państwowego równouprawnienia Kościo
łów ewangelickich i prawosławnych z ekumenicznymi impulsami So
boru Watykańskiego Drugiego, które w Austrii podchwycono bardzo
szybko (utworzenie w 1964 r. funduszu fundacji „Pro Oriente” , synody
diecezjalne itp.) doprowadziło do nowej ery we współżyciu chrześcijan
w Austrii).
Po stuleciach antagonizmów i stopniowym dochodzeniu do umieję
tności życia obok siebie w latach pięćdziesiątych, szuka się dróg pro
wadzących do współpracy; niekiedy udaje się już praktykowanie par
tnerstwa. Z wdzięcznością obserwujemy w naszej ojczyźnie pozytywny
rozwój stosunków między Kościołami. Zmiana jest wyraźna, powie
dział 11 września 1983 r. ewangelicki biskup Dieter Knall do papieża
Jana Pawła II. Już w 1981 r. superintendent krajowy Kościoła Reformo
wanego pisał: Z wdzięcznością dostrzegamy wielkie możliwości, jakie
daje nam otwarty, życzliwy Kościół K atolicki w naszym kraju. Niegdy
siejsza walka konkurencyjna i wszystkie związane z nią zjawiska wy
dają się dziś anachronizmami (...). Ten odcinek drogi, który przebyliśmy
wspólnie z Kościołem Katolickim , posunął nas daleko do przodu. Przy
bliżyło to nas do stwierdzenia z pokorą, że wszystko zależy od łaski B o
żej, od Bożej tolerancji ze względu na Chrystusa. A przewodniczący
Ekumenicznej Rady Kościołów w Austrii stwierdził w kazaniu podczas
nocnej modlitwy za Wiedeń w 1983 r.: Dzięki Bogu — i trzeba to głośno
powiedzieć — mamy w tym kraju w Kościele K atolickim partnera, któ
ry posuwa się aż do granic tego, co mu wolno, który całkowicie wyko
rzystuje swój zakres swobody działania.
Zadaniem przyszłej historiografii będzie docenienie w pełni istot
nej roli arcybiskupa Wiednia, we wzajemnym dialogu, wzajemnym sza
cunku, uznaniu i braterstwie. Już teraz można jednak powiedzieć, że
jego wkład był i jest decydujący zarówno w odniesieniu do jego własnej
diecezji, jak i w jego roli przewodniczącego Konferencji Episkopatu
Austriackiego — w odniesieniu do całego kraju, a także w jego roli kar
dynała rzymskiego — również poza granicami kraju.
Przy tym nie jest on osamotniony. Jego współbracia na urzędzie bi
skupa i kapłańskim, współpracownicy w różnych gremiach, teologowie
z uczelni austriackich, zaangażowani ludzie świeccy i zakonnicy dbają
o to, aby nie był samotnie wołającym na puszczy.
Grecko-prawosławny metropolita Austrii, Chrysostomos Tsiter,
dziekan duchowieństwa prawosławnego w Austrii, we w zorow y sposób
popiera wszystkie wysiłki i swą mądrością i posunięciami w kierunku
wytworzenia zaufania przygotowuje wiele kroków, wiodących w przy
szłość. Rozmów w Lainzu, czterech nieoficjalnych konsultacji ekumeni
cznych między teologami Kościołów przedchalcedońskich i Kościoła
Rzymskokatolickiego, które po 1500 latach wzajemnego ignorowania
się doprowadziły do zdumiewającego zbliżenia i usunięcia licznych
uprzedzeń, nie dałoby się chyba przeprowadzić bez wkładu armeńskie
go prałata Mesroba Krikoriana, obecnie delegata patriarchalnego rów 
nież na R FN i Szwecję.
Także ludzie sprawujący odpowiedzialność w Kościołach ewange
lickich wciąż zabiegają o dialog ekumeniczny. Już 26 maja 1965 r. bis
kup Kościoła Ewangelickiego W A i W H w Austrii, Gerhard May, prze
słał biskupom austriackim memoriał, w którym nawiązał do Dekretu
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„O ekumenizmie” , uchwalonego 21 listopada 1964 r., i, na gruncie no
wego zbowiązującego etosu międzywyznaniowego, zaproponował pod
obrady cały szereg tematów. Pozytywna odpowiedź episkopatu austria
ckiego skłoniła go do tego, by jesienią 1965 r. na Synodzie Generalnym
Kościoła Ewangelickiego mówić o początku nowej epoki w stosunkach
międzykościelnych. W styczniu 1966 r. podjęła pracę mieszana komisja
katolicko-ewangelicka, która do dziś ją kontynuuje.
Synod Kościoła Reformowanego (Wyznania Helweckiego — red.)
zwrócił się do Konferencji Episkopatu Austriackiego z zaproszeniem do
wspólnego przeanalizowania dokumentu „Obecność Chrystusa w Koś
ciele i na świecie” (był to raport końcowy pierwszej rundy rozmów
przedstawicieli Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Se
kretariatu ds. Jedności Chrześcijan) i zapoczątkował w ten sposób in
tensywne rozmowy. Konsultacje odbywają się też między Kościołem
Katolickim a Starokatolickim. Niedawno Kościół Starokatolicki na
wiązał także rozmowy z Kościołem Ewangelickim.
Wkład Radia Austriackiego i wydziałów teologicznych
Radio Austriackie (ORF) wnosi nieoceniony wkład w kontakty eku
meniczne w Austrii i we wspólne świadectwo. 15 sierpnia 1984 r. nada
no po raz tysiączny ekumeniczne nabożeństwo poranne. Po raz tysiącz
ny spotkali się przedstawiciele Kościołów chrześcijańskich (za każdym
razem są to przedstawiciele trzech różnych Kościołów), aby wspólnie
przygotować nabożeństwo poranne i razem je odprawić. W ciągu roku
głos zabierają przedstawiciele wszystkich tradycji, przy czym w centra
lnym punkcie stawia się to, co łączy, nie przemilczając różnic i tego, co
jeszcze dzieli, ani im nie zaprzeczając. Drukowane teksty tych nabo
żeństw umożliwiają pogłębienie, w grupach, w kręgu przyjaciół lub
przez prywatną lekturę, tego, co się usłyszało. Nie da się niemal ocenić,
ile uprzedzeń zlikwidowano dzięki temu od 1967 r., ilu pozytywnych
impulsów udzielono i ile nawiązało się przyjaźni między uczestniczący
mi w tym nabożeństwie osobami.
Ponadto wszystkie audycje kościelne Radia i telewizji Austriackiej
cechują się staraniem o wymiar ekumeniczny.
Reformacja i oświata od samego początku były ze sobą ściśle zw ią
zane. Kościoły, które wyłoniły się z Reformacji, przywiązują duże zna
czenie do myśli i badań teologicznych. Tak więc otwarto w 1821 r. w
Wiedniu ewangelicką uczelnię teologiczną i po wielu daremnych stara
niach o włączenie jej do Alma Mater Rudolfina przyłączono ją w 1922 r.
do Uniwersytetu Wiedeńskiego jako samodzielny W ydział Teologii
Ewangelickiej. W erze posoborowej wydział ten otwarł się również na
dialog ekumeniczny. Wymienić tu należy, jako reprezentanta licznej
grupy pracowników naukowych wydziału, znanego daleko poza grani
cami Austrii, nieżyjącego już prof. Wilhelma Dantine. Pracownicy tego
wydziału są dziś nie tylko partnerami w rozmowach z wiedeńskim W y
działem Teologii Katolickiej, lecz także z innymi wydziałami teologii i
uczelniami teologicznymi w Austrii.
Na wydziałach teologii katolickiej w Wiedniu, Grazu, Salzburgu i
Innsbrucku wykłada się „teologię ekumeniczną” ; w Wiedniu oba w y
działy organizują również wspólne wykłady i seminaria. Instytut Teolo
gii i Patrologii Ekumenicznej na Wydziale Teologicznym w Grazu w y
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daje „Oekumenische Forum” („Forum Ekumeniczne” ), czasopismo po
święcone konkretnym zagadnieniom ekumenicznym. Wiedeń był także
wielokrotnie miejscem obrad (ewangelickiego) Europejskiego Kongresu
Teologów; ostatnio w roku 1981, kiedy obchodzono jubileusz edyktu o
tolerancji, spotkało się tam 400 teologów, co jest chyba dowodem mię
dzynarodowej renomy tamtejszego Wydziału Teologii Ewangelickiej.
Dzięki istnieniu katedry w iedzy o Kościołach wschodnich na W y
dziale Teologii Katolickiej w Wiedniu, również na gruncie akademic
kim doprowadza się do kontaktów z tradycjami Kościołów wschodnich.
Studenci prawosławni, stypendyści Konferencji Episkopatu Austriac
kiego, wzbogacają swymi doświadczeniami ten dialog.
Do początku lat sześćdziesiątych liczba członków Kościoła Ewan
gelickiego i Starokatolickiego rosła, od tamtej jednak pory można do
strzec, podobnie jak w Kościele Katolickim, wzrastającą liczbę wystą
pień z Kościoła i spadek liczby uczestników nabożeństw. Wszystkie
Kościoły zmagają się z tym problemem. Dotychczas niedostatecznie je
szcze brano po uwagę wyzwanie ekumeniczne w postaci przeszło
450 000 bezwyznaniowców.
Do uwiarygodnienia chrześcijaństwa w oczach ludzi zachowują
cych dystans i do zmniejszenia uprzedzeń wyznaniowych przyczyniły
się zapewne opracowane wspólnie po „Matrimonia m ixta” przepisy do
tyczące zawierania małżeństw mieszanych. Na zaproponowaną tu drogę
wkracza przeważająca większość narzeczonych, należących do różnych
wyznań. Jeśli wziąć pod uwagę, że w Austrii czterech na pięciu ewanglików lub starokatolików zawiera małżeństwo z katolikiem, to wyraź
na się stanie duszpasterska ranga tych przepisów. W przyszłości trzeba
będzie chyba jeszcze zintensyfikować przygotowanie do małżeństw
mieszanych i późniejsze towarzyszenie im w życiu małżeńskim, aby
małżonkowie mogli czuć się zadomowieni w obu wspólnotach.
Pytania „w drodze”
Szybkie przemiany zachodzące w ciągu ostatnich 20 lat ukazują
stare pytania w nowym świetle.
Przede wszystkim, odkrycie tego, co wspólne, i dostrzeżenie ciasno
ty wyznaniowej w przeszłości prowadzą u niektórych ludzi do kryzysu
tożsamości. Dlaczego nadal jesteśmy podzieleni? Dlaczego np. jesteśmy
nadal ewangelikami? Jaką szczególną rolę mamy dziś do odegrania?
Albo: czy jesteśmy jeszcze katolikami? Istnieje wielkie niebezpieczeńst
wo sięgania z powrotem, w sytuacji takiego „wąskiego gardła” , do
przestarzałych już dziś argumentów. Częściowo stoi jeszcze przed nami
zadanie przyswojenia sobie tego, co się dokonało w Austrii w sferze
kontaktów ekumenicznych, zwłaszcza tam, gdzie trzeba by w e „w ła
snych” szeregach nazwać po imieniu „deficyty” własnej tradycji i pobo
żności. Tutaj może pomóc tylko zagłębienie się bez uprzedzeń w Pismo i
tradycję. Trzeba sobie jeszcze uprzytomnić wielkie okresy wspólnej hi
storii i wspólne zadanie wobec świata dzisiejszego i jutrzejszego.
Jednocześnie we własnych szeregach istnieje obawa, że się coś utra
ci, że się zrezygnuje z czegoś, przy czym trw ali ojcowie i dziadowie, i to
chyba nie bez przyczyny, jak to jasno sformułowano na konferencji
ekumenicznej w Wiedniu-Neuwaldegg w 1982 r. Potrzebne jest usunię
cie obaw przy jednoczesnym odnalezieniu tożsamości. Konieczna jest
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intensyfikacja szkolenia na wszystkich szczeblach i szczery dialog, w któ
rym, na bazie tego, co wspólne, będzie się mówić o tym, co odmienne.
Trzeba dostrzegać wrażliwość Kościołów w diasporze. Życzenie,
wyrażone w uchwalonych na Zjeździe Katolików Austriackich „Per
spektywach nadziei” , żeby: Uczynić wszystko, by członkowie różnych
Kościołów chrześcijańskich w A ustrii mogłi czuć się chrześcijanami
wśród chrześcijan, będzie się spełniać tylko stopniowo. Kościół K atoli
cki musi stale udowadniać, że poważnie traktuje w stosunkach z inny
mi Kościołami zasadę par cum pari. Kościół Katolicki opowiedział się
również za tym, by sprawy ekumenizmu uwolnić od aspektów ilościo
wych i w ten sposób właśnie stworzyć szansę kontaktu, spotkania. Jeśli
w jakimś pojedynczym przypadku odchodzi się od tej generalnej linii,
to inne Kościoły bardzo szybko uznają to za „cofnięcie się” . Z drugiej
strony są także katolicy, którzy byliby zadowoleni, gdyby ich Kościół
demonstrował posiadaną siłę i którzy domagają się apologetycznej po
stawy tego Kościoła większości wobec religijnych mniejszości.
W tej fazie wielkie znaczenie ma nauka religii i kształcenie osób,
store jej udzielają. Coraz większa liczba wypadków rezygnacji z lekcji
religii jest bolączką wszystkich Kościołów. W wypadku nauczycieli re•igii ewangelickiej lub starokatolickiej może to nierzadko prowadzić do
zmniejszenia przypadającej im liczby godzin lekcyjnych i do przesunię
cia nauki religii na popołudnie. Dzieci tradycji prawosławnej i przedchalcedońskiej nie mają własnej nauki religii w szkole. A właśnie one
często chętnie by na nią chodziły. Aby je pozbawić uczucia „wyklucze
nia” , czyni się starania o „rozwiązania indywidualne” w duchu oikonomii. Jednocześnie wiele dzieci prawosławnych i tradycji przedchalcedońskiej pobiera poza szkołą, u swych duszpasterzy, naukę religii i ję
zyka, aby mogły wzrastać we własnej tradycji, co jest nieodzowne dla
dalszego istnienia tych społeczności.
Sytuacja wymaga ekumenicznej otwartości w nauczaniu religii,
rzeczowej informacji o poszczególnych Kościołach i tradycjach oraz pe
wnego obeznania z różnymi formami pobożności i duchowości. Oprócz
odwiedzania różnych społeczności, wymiany myśli przez nauczycieli
religii oraz uwzględniania tych spraw w kształceniu nauczycieli, mo
głoby tu być pomocne opracowywanie wspólnych pomocy katechetycz
nych. A le tu jesteśmy dopiero na początku drogi.
Narzeczeni i małżónkowie różnych wyznań oraz grupy ekumenicz
ne pytają coraz częściej o oficjalne konsekwencje duszpasterskie tek
stów dotyczących konwergencji ekumenicznej. Dlaczego np. nadal nie
mają one żadnego wpływu na wydaną 1 czerwca 1972 r. „Instrukcję w
sprawie szczególnych wypadków dopuszczania chrześcijan innych
obrządków do komunii eucharystycznej w Kościele Katolickim ” , którą
od tamtej pory stale przedłuża się bez zmian? Czy nie można by tu zna
leźć kryteriów, które byłyby pomocne na etapie „w drodze” i nie były
równoznaczne z uprzedzaniem posłuszeństwa łub nieposłuszeństwa?
Jak dalece Kościół lokalny może sobie w tej dziedzinie sam radzić?
Wspólne znaki
Wspólne obchody Tygodnia M odlitwy o Jedność Chrześcijan w
dniach 18— 25 stycznia i Światowy Dzień M odlitwy Kobiet w pierwszy
piątek marca mają już w dużej mierze trwałe miejsce w życiu wspólnot.
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Utworzono Krajow y Komitet Ekumeniczny ds. Światowego Dnia M o
dlitwy Kobiet w Austrii. Inicjatywy te oddziałują pozytywnie na cały
klimat ekumeniczny. Mogą one jednak również stać się „rutyną” i
utknąć w formalizmie. Dlatego trzeba będzie usilniej zabiegać o kształ
cenie ekumeniczne i dobre przygotowanie. Rozsądnym sposobem oka
zują się tutaj ekumeniczne kółka biblijne, ekumeniczne spotkania ro
dzin, które jako grupa organizują takie nabożeństwa. Również ekume
niczna modlitwa o pokój cechuje się dużą siłą integracji.
W działalności publicznej pojawia się w szerokim zakresie pytanie
o wspólne świadectwo duszpasterzy i wspólnot, rozumiane jako oznaka
„pojednania braterstwa” . W sferze socjalnej wiele form współpracy sta
ło się dziś oczywistością. Szczególnie należy tu wymienić duszpaster
stwo telefoniczne, prowadzone wspólnie prze Kościół Katolicki i K o 
ściół Ewangelicki. W zakresie duszpasterstwa dla różnych kategorii
osób, jak duszpasterstwo w szpitalach, w więzieniach, duszpasterstwo
akademickie itp., także rozwinęły się różne formy współpracy.
Wydaje się, iż przyszłą drogę wskazuje także przemiana w sferze
duchowości, która nastąpiła z obopólnej inspiracji. W sferze katolic
kiej, nabiera coraz większego znaczenia Pismo Św. jako żywe Słowo
Boże, a wspólnoty ewangelickie częściej świętują komunię, jako inte
gralną część głównego nabożeństwa niedzielnego. Jak poinformował
niedawno superintendent wiedeński, mimo spadku liczby uczestników
nabożeństw liczba przystępujących do komunii św. nie zmienia się.
Coraz większa obecność niechrześcijan
W 1979 r. został uznany oficjalnie przez państwo islam w Austrii —
dziś trzecia co do wielkości wspólnota wyznaniowa w tym kraju — a w
1983 r. buddyzm. W wyniku istnienia urzędów międzynarodowych
(Wiedeń jest trzecim miastem ONZ), napływu robotników cudzoziem
skich, studentów z A zji i A fryki oraz z roku na rok zwiększającego się
potoku turystów z krajów pozaeuropejskich, coraz więcej Austriaków
styka się z wyznawcami różnych religii światowych i zapoznaje się z ich
różnorodnością. W najbliższej przyszłości chrześcijanie w Austrii będą
musieli w coraz większym zakresie odpowiadać na to wyzwanie.
Szczególnego znaczenia już teraz nabiera dialog chrzęścijańskożydowski. Chrześcijańsko-Żydowska Komisja Koordynacyjna stara się
o przezwyciężenie pełnej win przeszłości i o lepsze rozumienie odmien
nych postaw religijnych.
Ducha, który zadecydował o posoborowym rozwoju ekumenizmu w
Austrii, tak opisuje jeden z jego wybitnych pionierów i działaczy, nieży
jący już Otto Mauer: E k u m e n i c z n y n a k a z c h w i l i , to ł ą c z y ć z a p a ł z c i e r 
p l i w o ś c i ą , e n t u z j a z m z t r z e ź w o ś c i ą , w i a r ę w c u d sta n ia się j e d n o ś c i ą z
p ra k ty c z n ą m ąd rością . Tak sa m o p o tr z e b n e je s t w y c z u c ie o b ie k t y w n e j
p r a w d y o r a z w y c z u l e n i e n a s u m i e n i e i s u b i e k t y w i z m in n y c h .
S k o r o w i e r z y m y , ż e K o ś c i ó ł n ie j e s t t y l k o d z i e ł e m lu dzi, to r ó w n i e ż
j e g o z j e d n o c z e n i e n ie p o d d a j e się lu d z k ie j, w t y m ta k ż e e k u m e n i c z n e j
m a n i p u l a c ji . J e d n o ś ć K o ś c i o ł a to cel e s c h a t o l o g i c z n y , j e d n a k ż e o s ta tn ia
g o d z in a ju ż w y b iła !

Christine Gleixner
Tłum.: J. Kruczyńska
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PATRIARCHA PIMEN
W 75 ROCZNICĘ URO DZIN
Rosyjski Prawosławny Kościół w dniu 23 lipca 1985 r. uroczyście obchodził siedemdziesięciopięciolecie urodzin swego najwyższego hierarchy, Jego Świątobliwości Patriar
chy Moskwy i wszystkiej Rosji Pimena. Z serdecznym* życzeniami urodzinowymi pospie
szyła Światowa Rada Kościołów i zwierzchnicy wielu chrześcijańskich Kościołów’ Europy
i świata. Za rządów, od roku 1971, a więc czternaście już lat na moskiewskiej stolicy pa
triarszej zasiadającego Pimena Rosyjski Kościół Prawosławny nad \v\raz aktywnie w łą
czył się w ruch ekumenicznego zbliżenia chrześcijan różnych wyznań.

Imię Pimen to imię mnisze. Świeckie imię i nazwisko Patriarchy
brzmiało Sergiej Michaiłowicz Iswekow, urodził się on dnia 23 bpca
1910 roku w Bogorodsku w okolicach Moskwy. Obdarzony pięknym
głosem służbę cerkiewną rozpoczął jako psalmista i dyrygent chóru.
Kontynuował to zajęcie także po złężeniu — w roku 1927 w eremie Ł a
wry Sergijewskiej imienia Ducha Świętego Parakleta — ślubów mni
szych i po otrzymaniu w roku 1932 w Moskwie święceń kapłańskich.
Cerkiewna muzyka do dzisiaj pozostaje jednym z przedmiotów jego
szczególnego zainteresowania. Jako Patriarcha potrafi znaleźć czas na
opiekę nad kursami dla dyrygentów cerkiewnych chórów i uczestnicze
nie w egzaminowaniu adeptów cerkiewnej muzyki w Akademii Ducho
wnej w Zagorsku. Pozą tym corocznie — w dniu swoich imienin dnia 9
września — odprawia Świętą Liturgię w moskiewskiej cerkwi pod w ez
waniem św. Pimena Wielkiego, egipskiego pustelnika, w której był on
giś dyrygentem chóru.
Uzdolnienia administracyjne hieromnicha Pimena, jego wewnę
trzne zrównoważenie i umiejętności kaznodziejskie otwierają mu drogę
do zasłużonej duchownej kariery. W latach 1946— 48 pracuje jako dusz
pasterz‘i administrator w Muromie, w Odessie i w Rostowie, skąd w
roku 1949 powołany zostaje na stanowisko superiora monastyru Pskowsko-Peczerskiego. Funkcje te spełnia w latach 1949— 54, przy czym w
roku 1950 podniesiony zostaje do rangi archimandryty.
W roku 1954 następuje przeniesienie archimandryty Pimena do Za
gorska na stanowisko namiestnika Ławry Św. Trójcy i św. Sergiusza.
Na nowym stanowisku rozwinął Pimen niezwykłą energię, odznaczył
się duchową dojrzałością i sumiennością. Zalety te jeszcze bardziej
zwróciły na jego osobę uwagę najwyższych władz kościelnych i patriar
chy Aleksego osobiście. Zapadło postanowienie odwołania Pimena z
Zagorska i wyniesienia go do godności biskupiej.
Dekretem patriarchy Aleksego i Świętego Śynodu z dniem 4 listo-
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pada 1957 roku-otrzymał Pimen nominację na biskupa Bałty i zarządcę
biskupstwa w Odessie. Uroczystość chirotonii odbyła się już w dniu 17
listopada tegoż roku w cerkwi katedralnej Zaśnięcia Matki Bożej w
Odessie, cerkwi, w której znajduje się ogólnie czczona ikona Matki Bo
żej „Kasperowskaja*” . Uroczystość tę poprowadził osobiście patriarcha
Aleksy, mimo swego sędziwego wieku gotów ponieść w tym celu trud
podróży z Moskwy do Odessy.
Władyce Pimenowi nie było jednak sądzone długo zatrzymać się w
Odessie. Już dnia 23 grudnia tegoż roku 1957 przyjeżdża do Moskwy, by
— jako tytularny biskup Dmitrowa — objąć funkcję pomocniczego bis
kupa moskiewskiej eparchii. Tak w międzyczasie zadecydował Święty
Synod.
Jako moskiewski biskup pomocniczy współuczestniczył Pimen w
odprawianych przez patriarchę Aleksego nabożeństwach, brał udział w
aktach chirotonii, święcił diakonów i biskupów, odprawiał samodzielne
biskupie nabożeństwa w cerkwiach na terenie Moskwy. Jednocześnie
przy pracy bezpośrednio u boku patriarchy Aleksego nabył tyle do
świadczeń w sprawach kościelnych, że w lipcu 1960 r. powierzone mu
być mogło odpowiedzialne stanowisko sekretarza generalnego Moskie
wskiego Patriarchatu (koniec lata pięćdziesiątych i początek sześćdzie
siątych był z różnych względów okresem dla Kościoła trudnym). Z kolei
dnia 23 listopada 1960 r. następuje wyniesienie Pimena do godności ar
cybiskupiej .
Dalszy kolejny awans nastąpił dnia 14 listopada 1961 roku: arcybi
skup Pimen skierowany zostaje do objęcia leningradzkiej metropolital
nej stolicy biskupiej, by pełnić tę godność przez dwa lata. W pamięci leningradzkich prawosławnych wiernych do dzisiaj pozostaje mowa, jaką
przy objęciu urzędu dnia 2 grudnia tegoż roku wygłosił w cerkwi Św.
Trójcy przy Ław rze św. Aleksandra Newskiego.
Już w pierwszym miesiącu po objęciu metropolii odprawiał Pimen
nabożeństwa w różnych cerkwiach Leningradu i zawierał osobistą zna
jomość z duchowieństwem i wiernymi.
W międzyczasie zawakowała metropolia Kruticko-Kołomienska i
dekretem z dnia 9 października 1963 r. zatwierdzona została kandyda
tura dotychczasowego metropolity Leningradu na objęcie tej godności.
Z obj'ęciem tej godności współpraca Jego Eminencji Pimena z Jego
Świątobliwością Aleksym jeszcze bardziej się zacieśniła. Często spra
wuje służbę Bożą w patriarszej katedrze Epifanii i innych moskiew
skich świątyniach, przy tym odnosi się negatywnie do skracania czasu
trwania nabożeństw sam dając pod tym względem duchowieństwu
przykład. Raz po raz przewodniczy względnie współuczestniczy przy
obrzędach chirotonii i udziela kapłańskich święceń. Ponadto jest znów
sekretarzem generalnym Patriarchatu i bierze udział w posiedzeniach
Świętego Synodu. Niezmordowaną energię metropolity Kruticko-Kołomienskiego w służbie Kościoła nagrodził sędziwy patriarcha Aleksy or
derem św. Włodzimierza Wielkiego pierwszej klasy i przywilejem no
szenia dwu panagii. Doszły do tego odznaczenia wielu siostrzanych K o
ściołów prawosławnych z innych krajów.
Dnia 17 kwietnia 1970 roku zmarł patriarcha Aleksy. Jako najstar
szy rangą członek Świętego Synodu metropolita Kruticko-Kołomienski
Pimen objął urząd strażnika tronu patriarszego, by w tym charakterze
ponad rok kierować nawą rosyjskiego Kościoła. Jako przewodniczący
rosyjskiej delegacji odbył podróż do Bułgarii na uroczystości pogrzebu
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patriarchy bułgarskiego Kiryła. Główną jednak troską Jego Eminencji
Pimena jako strażnika tronu patriarszego było przygotowanie krajowe
go soboru Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Sobór ten zebrał się na
pierwsze posiedzenie w dniu 30 maja 1971 roku w Ławrze Św. Trójcy i
św. Sergiusza w Zagorsku. Dnia 2 czerwca na kolejnym posiedzeniu Zgro
madzenie soborowe jednomyślnie wybrało metropolitę Pimena na następ
cę Aleksego i czternastego z kolei patriarchę Moskwy i całej Rosji.
Dnia 3 czerwca w moskiewskim patriarszym Soborze Epifanii od
była się uroczysta Służba Boża połączona z intronizacją Jego Świąto
bliwości Pimena jako patriarchy. Przy wręczaniu mu patriarszego kap
tura zabrał głos metropolita kijowski i halicki Filaret, przy wręczaniu
patriarszej laski — metropolita leningradzki Nikodim, a przy wręcza
niu Władimirskiej ikony Matki Bożej — metropolita Tallina i Estonii
Aleksy (dzień 3 czerwca, w którym uroczystość się odbywała, był dniem
święta tej właśnie ikony).
Z chwilą wstąpienia na stolicę patriarszą Pimen osiągnął najwyż
szy stopień w hierarchii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Odtąd
Jego władzy i duszpasterskiej pieczy podlegać poczęły nie tylko miliony
zwyczajnych wiernych i tysiące księży, lecz także wszyscy biskupi i ar
cybiskupi rosyjskiego Kościoła w granicach Związku Radzieckiego i
poza nim. Wkrótce po intronizacji Patriarcha tak określił swoje zada
nia jako arcypasterza: Za niewzruszony mój obowiązek poczytuję dal
sze stąpanie tą drogą, jaką szedł błogosławionej pamięci mój poprze
dnik Aleksy, drogą gorliwej służby Bogu, niezłomej wierności dla trady
cji i obyczajów Świętego Prawosławia, rozszerzania braterskich kontak
tów z innymi prawosławnymi Kościołami i rozbudowywania ekumeni
cznych więzi, drogą pogłębiania i rozszerzania pracy na rzecz pokoju,
wychowywania kleru i wiernych w duchu patriotyzmu, bezgranicznej
miłości dla naszej Ojczyzny, i szacunku dla trudu.
Gdy słowa te są pisane można powiedzieć, że obchodzący swe sie
demdziesięciopięcioletnie urodziny Arcypasterz rosyjskiego Kościoła
zadania te przez czternaście lat wypełniał z sukcesem. Traktując służbę
liturgiczną jako główne wydarzenie chrześcijańskiego życia niezłomnie
stał i stoi na straży jej odpowiedniego poziomu i chronienia jej przed
pochopnymi innowacjami. Jednocześnie pod Jego rządami praca i egzy
stencja Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, jego kontakty z zagrani
cą i działalność wydawnicza stały się widoczniejsze niż kiedykolwiek.
I gdyby on o to nie był zabiegał, nie byłoby doszło w dniu 17 maja 1983
roku do aktu przekazania na użytek Kościoła kompleksu historycznego
moskiewskiego monastyru św. Daniła, przy którym odbywają się obec
nie roboty restauracyjne, który ma być placówką przygotowującą
obchody tysiąclecia rosyjskiego chrześcijaństwa. Dotychczasowe arcypasterskie rządy Pimena niewątpliwie przejdą do historii jako czas, na
który przypadło podjęcie pierwszych kroków do przygotowania tego
wielkiego jubileuszu.
Andrzej Kempfi
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EUGENE CARSON BLAKE
(1906— 1985)
W lipcu 1985 r., w przeciągu zaledwie czterech tygodni, zmarli kolejno po sobie dwaj
pierwsi sekretarze generalnej Światowej Rady Kościołów — W.A. Visser’t Hooft i Eugene
Carson Blake. Ten ostatni zmarł 31 lipca w swoim domu w Stamford (Connecticut, USA)
w wyniku zaawansowanej cukrzycy, przeżywszy niespełna 79 lat.
E.C. Blake urodził się 7 listopada 1906 r. w Saint Louis. Był człowiekiem wszechstron
nie uzdolnionym. Podczas studiów filozoficznych w Princeton, które ukończył z w yróż
nieniem w 1928 r., miał również wybitne osiągnięcia sportowe. Potem przez rok nauczał
w Indiach, następnie podjął studia teologiczne w Edynburgu (Szkocja). Po ich ukończe
niu został ordynowany w 1932 r. na duchownego prezbiteriańskiego w Nowym Jorku. W
1951 r. powierzono mu stanowisko sekretarza generalnego Zjednoczonego Kościoła Prez
biteriańskiego w USA, które sprawował do 1966 r. W latach 1954— 57 był przewodniczą
cym Krajowej Rady Kościołów w USA.

E.C. Blake był przez całe życie bezkompromisowym bojownikiem o
równouprawnienie rasowe zarówno w U SA jak i w innych częściach
świata. Był pierwszym amerykańskim przywódcą kościelnym, który
4 lipca 1963 r. wziął udział w demonstracji w obronie praw obywatel
skich, co spowodowało jego krótkotrwałe aresztowanie. Nie był to z jego
strony jednorazowy symboliczny gest. Nie bacząc na to, że jego postawa
zaszokowała wielu członków Kościoła i spowodowała trudności finan
sowe kierownictwa kościelnego, 28 sierpnia tego samego roku Blake
kroczył u boku pastora Martina Luthera Kinga w wielkim marszu w ol
ności na Waszyngton. Celem tego marszu było osiągnięcie dla ludności
murzyńskiej równouprawnienia obywatelskiego. Przemawiając na za
kończenie tej demonstracji Blake powiedział: M artw i mnie to, że K o 
ścioły w Ameryce nie zdołały jeszcze uporządkować własnego domu, tak
że 100 lat po wyzwoleniu niewolników, 175 lat po przyjęciu konstytucji
Stanów Zjednoczonych Ameryki, nadal przeżywamy kryzys w stosun
kach rasowych. Ten marsz wolnościowy, w którym uczestniczył Blake,
miał duży w pływ na zmianę świadomości dużej części amerykańskiej
opinii publicznej i na ogłoszenie nowych praw obywatelskich, które lu
dności czarnej przyniosły wreszcie upragnione równouprawnienie.
Obok walki z wszelkimi przejawami segregacji rasowej inną ważną
troską E.C. Blake’a była sprawa zbliżenia i ostatecznego zjednoczenia Koś
ciołów o zbliżonej tradycji w USA. W kazaniu, wygłoszonym 4 grudnia 1960
r. w San Francisco, Blake przedłożył „propozycję ponownego zjednoczenia
Kościoła Chrystusowego” . Zaapelował on wówczas do przywódców Kościo
łów prezbiteriańskich, metodystycznych, episkopalnych i Kościoła braci
w U SA o dążenie do utworzenia Kościoła, który byłby zarazem Kościołem
prawdziwie katolickim i prawdziwie reformowanym; katolickim w zna
czeniu trzymania się tradycji historycznych wyznań wiary, sakramentów i
urzędu duchownego, reformowanym — w znaczeniu wciągania świeckich
do współpracy, wierności wobec Pisma Św. oraz gotowości do rewidowa
nia własnej wiary i życia religijnego w oparciu o Słowo Boże.
Już w 1962 r. można było utworzyć grupę konsultacyjną do spraw
unii kościelnej, do której przyłączyło się 8 Kościołów z 24 milionami
wiernych. Opracowano projekt ewentualnej unii, przewidujący stop
niowe połączenie Kościołów prezbiteriańskich, metodystycznych i epis
kopalnych na przestrzeni 20 lat. Przedkładając ten projekt w 1966 r.,
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Blake powiedział: Przez nasze podziały i nasze spory zdradziliśmy dary
Boże (...) Świat widzi w naszych Kościołach nie sługi Chrystusa, lecz
dobrze prosperujące, rozrośnięte interesy, konkurujące ze sobą na tym
samym rynku (...) Zjednoczony Kościół wyobrażamy sobie w ten sposób,
że w swojej strukturze i w swoim życiu trzymać się będzie wszystkiego
co niezbędne, wyeksponuje dostatecznie dużo podobieństw występują
cych w naszych tradycjach, dowodząc przez to, iż je kontynuuje, lecz
m imo to stanie się Kościołem, który jest czymś całkiem innym niż to, co
było nam znane w okresie istniejącego podziału...
Obok działalności ekumenicznej na płaszczyźnie krajowej, Blake
angażował się od wczesnych lat pięćdziesiątych w działalność Świato
wej Rady Kościołów. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Naczelne
go i Wykonawczego ŚRK, w latach 1954— 61 kierował Komitetem Fi
nansowym Rady, potem — Komisją Pomocy ^Międzykościelnej, Służby
dla Uchodźców i Świata. Uczestniczył w III Światowej Konferencji do
Spraw W iary i Ustroju Kościoła w Lund (1952), w II i III Zgromadzeniu
Ogólnym ŚR K (Evanston, 1954; New Delhi, 1961).
To bogate doświadczenie ekumeniczne Blake’a sprawiło, że kiedy
w 1966 r., w związku z odejściem na emeryturę Visser’t Hoofta, zaszła
potrzeba wybrania nowego sekretarza generalnego, oczy wielu skupiły
się na jego osobie. M iał wówczas już 60 lat, wielu traktowało więc jego
wybór jako rozwiązanie przejściowe. Niełatwo* też było przejmować
ster w Światowej Radzie Kościołów po tak silnej indywidualności, jaką
był niewątpliwie Visser’t Hooft. Mimo to w okresie jego 6-letnich rządów
wiele wydarzyło się w Światowej Radzie Kościołów. Usilnie dążył do tego,
aby Rada utraciła wreszcie swoją pierwotną orientację północnoatlanty
cką i protestancko-anglikańską, i pod tym względem zdołał wiele osiąg
nąć. Za jego kadencji poważnie wzrósł wpływ przedstawicieli innych kon
tynentów. Liczba Kościołów członkowskich wzrosła o 26. Jego nadzwy
czajne uzdolnienia administracyjne przydały się w okresie, w którym za
szła pilna potrzeba wprowadzenia nowej struktury ŚRK. Dzieło to, zreali
zowane w 1971 r., do dzisiaj wytrzymało próbę czasu. Z jego nazwiskiem
związany zostanie też na zawsze Program Zwalczania Rasizmu, w ramach
którego ŚRK zaczęła udzielać pomocy finansowej na cele humanitarne róż
nym organizacjom walczącym z dyskryminacją rasową na świecie, w tym
także ruchom wyzwoleńczym w Afryce południowej. Mimo że program
ten wzbudził od samego początku liczne kontrowersje, Blake obstawał
niewątpliwie przy jego realizacji. Jego dziełem było też utworzenie Komi
sji ds. Kościelnej Służby w Rozwoju, w ramach której realizowane są róż
ne projekty gospodarcze w krajach Trzeciego Świata. Blake miał także
poważny udział w dokonującym się po II Soborze Watykańskim zbliżeniu
między ŚRK a Kościołem Rzymskokatolickim. Odwiedzał papieża Pawła
VI w Watykanie, pełnił też rolę gospodarza podczas wizyty zwierzchnika
Kościoła Rzymskokatolickiego w siedzibie ŚRK w Genewie w 1969 r.
Obecny sekretarz generalny ŚRK, dr Emilio Castro, na wiadomość
o śmierci Blake’a powiedział, że był on starym i umiłowanym przyjacie
lem, który przeprowadził ŚRK przez trudny lecz obiecujący okres
przejściowy. A jeden z prezydentów ŚRK, metropolita Paulos Grego
rios, który był w swoim czasie zastępcą Blake’a, stwierdził, że był on
bardzo dobrym duszpasterzem dla swoich współpracowników.
K. Karski
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ALLAN BOESAK
Na pierwszy rzut oka 38-letni dr Allan Boesak nie wygląda na naj
niebezpieczniejszego człowieka w Afryce Południowej, jak określiła go
pewna gazeta zbliżona do kół rządzących. Jest przysadzisty, ma wysoki
głos. N ie wygląda imponująco. W kraju i za granicą jest znany jako zde
cydowany przeciwnik uprawianej przez Afrykę Połodniową polityki po
działu rasowego. Wielu obserwatorów w Afryce Południowej uważa gc
za najważniejszą czarną osobistość w tym kraju. Jest wiceprzewodni
czącym Reformowanego Kościoła Misyjnego dla mieszańców, jednego z
czterech odrębnych rasowo Kościołów w Holenderskim Kościele Refor
mowanym w Afryce Południowej. (Kościół ten dzieli się na czteiy od
działy: dla mieszańców, czarnych, Azjatów i białych.) Holenderski K o 
ściół Reformowany, liczący 3,4 min członków, reprezentuje 14% ludno
ści i jest tym samym najsilniejszy pod względem politycznym w Afryce
Południowej. Do skrzydła „białego” opowiadającego się za aparthei
dem, należy 1,7 min członków, co stanowi 40% białej ludności. Białym
południowoafrykańskim zwolennikom apartheidu przypuszczalnie naj
bardziej przeszkadza stale rosnące znaczenie Boesaka w międzynaro
dowych kręgach kościelnych.
W roku 1982 wybrano go w Ottawie na prezydenta Światowego
Aliansu Kościołów Reformowanych, do którego należy przeszło 160
Kościołów z siedemdziesięciu milionami członków. W ybór ten w ywarł
głęboki w pływ na życie religijne i polityczne w Afryce Południowej.
Czarni mieszkańcy Południowej A fryk i byli zachwyceni i przyjęli w y
bór jako ważne zwycięstwo moralne nad apartheidem i znak nadziei na
przyszłość. Biali, zwłaszcza trzy miliony Burów, byli wściekli. Jeden z
czołowych reprezentantów Burów określił wybór Boesaka jako ostatnią
bardzo gorzką pigułkę, jaką trzeba było połknąć w Ottawie. Rzut oka
na kalendarz terminów Boesaka w 1983 r. pokazuje, jak szybko stał się
on osobą o randze międzynarodowej. Był jednym z dwóch teologów,
którzy odprawiali nabożeństwo na otwarcie Zgromadzenia Ogólnego
Światowej Rady Kościołów w Vancouver (Kanada). W miesiąc później
był jedynym zagranicznym mówcą w Waszyngtonie na uroczystościach
w związku z 20 rocznicą marszu Martina Luthera Kinga na stolicę. W
czerwcu 1983 r. przemawiał w Republice Federalnej Niemiec do przesz
ło 100 000 niemieckich protestantów, zgromadzonych na Ewangelickim
Kongresie Kościelnym. Latem 1984 r. był głównym referentem na Dru
gim Międzynarodowym Spotkaniu Młodzieży Luterańskiej w Budape
szcie. Boesak coraz bardziej urasta do roli rzecznika mieszkańców
Trzeciego Świata. W fascynującym przemówieniu na Zgromadzeniu
Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Vancouver Boesak, doskonale
ubrany i znakomicie operujący słowem, wołał, że rasizm jest nadal na
der żywotny, i to nie tylko w Afryce Południowej. Krytykował białe
mocarstwa zachodnie i ostrzegał, że problemów pokoju i rozbrojenia
nigdy nie da się oddzielić od problemów sprawiedliwości, rasizmu, gło
du i nędzy w krajach Trzeciego Świata.
Międzynarodowe zaszczyty i wystąpienia dzieli wielka odległość od
miejsca urodzenia Boesaka, zapylonej wsi z jedną tylko ulicą, położonej
na odludnej półpustyni na północnym zachodzie południowoafrykań
skiej prowincji Kap. Urodził się tam w ubogiej rodzinie mieszańców
jako siódme z ośmiorga dzieci. Jego ojciec, nauczyciel, umarł, kiedy A l-
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lan miał siedem lat. Jego matka musiała iść do pracy w fabryce i brać
szycie do domu, żeby wyżywić rodzinę. W okresie studiów Boesaka w
końcu lat sześćdziesiątych biały Holenderski Kościół Reformowany dwu
krotnie odmówił zgody na jego wyjazd za granicę na dalsze studia teologi
czne, „ponieważ czarni nie mają zdolności do studiów doktoranckich” .
Boesak został więc zmuszony do odrzucenia zaproszenia na studia w Se
minarium Teologicznym w Princeton w USA. Później jednak przeciwsta
w ił się temu zakazowi i studiował w Stanach Zjednoczonych. Był
pierwszym południowoafrykańskim czarnym pastorem Holenderskiego
Kościoła Reformowanego, który uzyskał tytuł doktorski za granicą.
Światowy Alians Kościołów Reformowanych nie tylko wybrał w
Ottawie w 1982 r. tego młodego, otwartego przeciwnika apartheidu na
swojego przewodniczącego, lecz także oświadczył, że apartheid to here
zja teologiczna, nie dająca się podzielić z tradycją Kościoła reformowa
nego. Biały Holenderski Kościół Reformowany, opowiadający się za
apartheidem, został zawieszony w prawach członka Aliansu. Boesak
dzięki swej działalności kościelnej odgrywa czołową rolę w odrodzeniu
działalności politycznej czarnej ludności A fryki Południowej.
Wyraźnie wypowiedział się przeciwko nowej konstytucji, zaapro
bowanej w referendum przez białych wyborców. Konstytucja nadaje
2,5 min mieszańców i 800 000 Azjatów pewne prawo współgłosu w
sprawach politycznych, ale nadal wyklucza z tego 25 min czarnych. Jak
mogę jako chrześcijanin i tzw. mieszaniec akceptować nową konstytu
cję, skoro wyklucza ona kogoś takiego, jak mój dobry przyjaciel i współ
wyznawca Desmond Tutu, tylko dlatego, że jest czarny?, pytał Boesak.
Z naciskiem w zyw ał „niebiałe” grupy do odrzucenia nowej konstytucji
za pomocą „polityki odmawiania” .
Z jego inicjatywy powstał „Zjednoczony Front Demokratyczny”
(UDF), szeroki sojusz, opowiadający się za Afryką Południową zjedno
czoną, otwartą pod względem rasowym i nie skłóconą. Gdy w sierpniu
1983 r. powstał UDF, Boesak był już dla całej czarnej ludności symbo
lem oporu wobec apartheidu w Kościele i życiu politycznym. Z arów n o.
jego przyjaciele, jak i wrogowie zdumieli się, kiedy odmówił stanięcia
na czele U D F i stania się zawodowym politykiem, co oznaczałoby rezy
gnację z przemawiania z ambony. W zaostrzającej się konfrontacji mię
dzy Kościołem a państwem zajmuje Boesak miejsce centralne. W 1979
r., w mowie na forum Południowoafrykańskiej Rady Kościołów wezwał
chrześcijan — zwłaszcza białych — do strategii nieposłuszeństwa oby
watelskiego. Kiedy czołowi przedstawiciele rządu zaatakowali go za
„podżeganie” , Boesak napisał w liście otwartym do ministra sprawie
dliwości, że uczestnictwo w życiu publicznym jest oznaką posłuszeńst
wa wobec Boga i świętym zadaniem i obowiązkiem każdego chrześcija
nina.
Niedawno Boesak po raz pierwszy od trzydziestu lat odwiedził
Sommerset West koło Kapsztadu, gdzie spędził dzieciństwo. Dom, w
którym się urodził, i osiedle, gdzie wzrastał, zostały zburzone. Gmina,
składająca się z mieszańców, została przesiedlona do nowych domów
na odludnym suchym terenie pustynnym. Zburzono już też drugi dom,
w którym mieszkała rodzina Boesaka, i stary, historyczny kościół w Paarl, gdzie został ordynowany na duchownego. Te puste miejsca w m oim
życiu to symbole apartheidu, mówi Boesak. Są one świadectwem tego,
co w ciągu m inionych 35 lat uczyniono m ilionom czarnych ...co uczynił
apartheid w im ieniu chrześcijańskiego rządu. To, co przydarzyło się
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mnie, jako komuś z tej odludnej, biednej, uciskanej miejscowości, mogę
określić tylko jako cud, który sprawiła łaska boska. M oje życie dowo
dzi, że nawet czarny może odwrócić tablice historii i przemienić ją w
wyzwalające doświadczenie, jeśli ma wiarę.
Ze względu na swoje liczne obowiązki, Boesak może spędzać z ro
dziną tylko niewiele czasu. Nad jego rodziną ciążą również groźby. On i
jego żona Dorothy mają czworo dzieci w wieku od czterech do dwuna
stu lat. Są czynione próby zniszczenia tego małżeństwa przez złośliwe
plotki i „zdradzanie intymnych tajemnic” . Musiałam się przyzwyczaić
do tego, że małżeństwo z Allanem to tak, jak gdyby ktoś miał za męża
człowieka trawionego śmiertelną chorobą, mówi Dorothy. W każdej
chwili może być nam zabrany. Zdecydowanie stoi u boku swojego męża.
O niebezpieczeństwach, na które jest narażony, Boesak mówi, że: Tu, w
Afryce Południowej, gra toczy się o wiele więcej niż o życie jednego
człowieka.
Hennie Serfontein
(Przekład za: „Lutherische W elt-Information” , 1985, nr 25)

Tłum.: Joanna Kruczyńska

PREZBITER ALEKSANDER KIRCUN
W 80-LECIE UR O D ZIN
Jego sylwetkę znają dobrze uczestnicy nabożeństw i uroczystości
ekumenicznych w Warszawie. Dzięki osobistemu urokowi, skromności i
serdeczności okazywanej wszystkim napotkanym na swojej drodze lu
dziom, jest powszechnie łubiany i szanowany w kręgach kościelnych.
Ks. Aleksander Kircun, wybitny przedstawiciel ruchu baptystycznego
w Polsce, gorący i szczery ekumenista obchodził 1 października 1985 r.
osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Urodził się w W ilnie w rodzinie urzęd
niczej. Jego ojciec Antoni był wyznania prawosławnego, natomiast ma
tka Anna była gorliwą katoliczką. Po wywiezieniu ojca na Syberię, w
latach 1915— 1921 Aleksander wraz z młodszą siostrą Ziną oraz matką
przebywali w rodzinnych stronach matki w majątku Zułów, który był
własnością Piłsudskich. Przymusowy pobyt ojca w Omsku, gdzie doko
nała się jego konwersja na baptyzm, miał przełomowe znaczenie dla ca
łej rodziny Kircunów. Po powrocie z zesłania Antoni Kircun podjął
ożywioną działalność misyjną, co miało w ielki wpływ na odrodzenie
duchowe jego syna, który w dn. 3 V I 1923 r. przyjął chrzest wiary w
nurtach rzeki Zelwianki. Wraz z Aleksandrem ochrzczona została jego
matka.
Następnie Aleksander Kircun pracował przy boku ojca wśród dzieci
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młodzieży bap ty stycznej. W r. 1924 ukończył kurs dyrygentury w Nowostawcach na Wołyniu, po czym organizował chóry i zespoły muzycz
ne w zborach. W 5 lat później w jego życiu nastąpiły dwa ważne wyda
rzenia — założył rodzinę oraz został przełożonym zboru w Wołkowysku.
W latach 1930— 1933 kształcił się w seminarium baptystycznym w
Łodzi. Po ukończeniu nauki, zbór w Wołkowysku powołał go na stano
wisko kaznodziei, a w dn. 28X1937 r. Aleksander Kircun został ordy
nowany na prezbitera. Odtąd młody duchowny zaczął pełnić coraz od
powiedzialniej sze funkcje w Kościele. Po śmierci ojca w r. 1938 wszedł
w skład Naczelnej Rady Kościoła, a w rok później synod odbyty w Zelo
w ie powołał go do Naczelnej Rady Związku Zborów Słowiańskich Bap
tystów w Polsce.
W r. 1940 wybrany został drugim kaznodzieją w stołecznym zborze
baptystów, a w dwa lata później — pierwszym (funkcję tę pełnił przez
40 lat). W r. 1941, na konferencji przedstawicieli pięciu wolnych K o
ściołów, powierzono mu stanowisko prezesa Zjednoczonego Kościoła,
które piastował przez 5 lat. W okresie okupacji hitlerowskiej kierował
Kościołem baptystów z odwagą i z godnością.
Po wojnie w r. 1945 Sobór Kościoła Baptystów powołał ks. Kircuna
na stanowisko prezesa, którą to godność piastował do r. 1968, wybiera
ny przez kolejne sobory. Już jako zwierzchnik Kościoła uzupełniał swo
ją wiedzę biblijną i teologiczną kończąc kilkumiesięczne studium b i
blijne w Hamburgu oraz studiując w międzynarodowym seminarium
baptystycznym w Rüschlikonie (Szwajcaria).
Lata powojenne to niezwykle aktywny okres w życiu ks. Kircuna.
W iele sił musiał poświęcić na skonsolidowanie społeczności baptystycznej, która poniosła ogromne straty wskutek działań wojennych oraz
nowego podziału granic. Pomagał przy rozdzielaniu pomocy kierowa
nej do Polski przez Światowy Związek Baptystów, z której to pomocy
korzystały osoby różnych wyznań, głównie zaś rzymskokatolickiego.
Przyczynił się do wybudowania nowej kaplicy oraz domu administra
cyjnego przy ul. W aliców w Warszawie.
Reprezentował Polski Kościół Chrześcijan Baptystów na świato
wych i europejskich kongresach baptystycznych. Brał także aktywny
udział w pracach Europejskiej oraz Światowej Federacji Baptystów.
Godzi się tu wspomnieć, że w r. 1965 na kongresie w Miami (USA), w y
brano go na okres 5 lat, jako pierwszego baptystę z Polski, jednym z
dziewięciu zastępców prezydenta Świadowej Federacji Baptystów.
Obecnie, mimo sędziwego wieku, nadal pracuje ofiarnie na niwie
Pańskiej — uczestniczy w uroczystościach zborowych na terenie całego
kraju, prowadzi ewangelizację, wykłada w seminarium baptystycznym
w Malborku, udziela chrztów itd. Warto dodać, że od czasu swojej or
dynacji ochrzcił ponad tysiąc osób, w tym będącą w podeszłym wieku
wnuczkę Adama M ickiewicza — Stanisławę Kozłowską.
Ten rys działalności byłby niepełny, gdyby nie wspomniało się o
ekumenicznym powołaniu ks. Kircuna. Niezw ykle aktywna działalność
w Kościele baptystów nie przeszkadzała mu nigdy w służbie na rzecz
jedności chrześcijan. Przez wiele lat pełnił ją niejako „ex o fficio ” , gdyż
będąc zwierzchnikiem Kościoła wchodził w skład prezydium Polskiej
Rady Ekumenicznej i przez pewien czas był jej wiceprezesem. W latach
sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych przewodniczył Kom i
sji Wychowania Chrześcijańskiego PRE. Z jego inicjatywy powołano do
życia dwie dalsze komisje — kobiet i ewanglizacyjną.
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Nie mniejsze zasługi oddał ks. Kircun sprawie ekumenii już poza sfe
rą działalności oficjalnej, zinstytucjonalizowanej. Od wielu laty uczestni
czy regularnie we wszystkich niemal nabożeństwach i uroczystościach
ekumenicznych na terenie stolicy. N ie odmawia nigdy, kiedy proszony jest
o wygłoszenie słowa Bożego w świątyni innego wyznania.
Jego osoba jest dobrze znana w kręgach ekumenistów katolickich.
Bardzo często bierze udział w comiesięcznej Mszy św. odprawianej w
intencji pojednania chrześcijan w stołecznym kościele św. Marcina, jak
również w uroczystości opłatka ekumenicznego w Kurii Metropolital
nej Warszawskiej. Kilkakrotnie uczestniczył w tzw. Obozach W dzięcz
ności, organizowanych przez katolicką grupę „M a itri” , która zajmowa
ła się pomocą dla Indii. Reprezentował Kościół baptystów w historycz
nych uroczystościach mających miejsce w ostatnich latach w kościele
rzymskokatolickim, jak np. pogrzeb Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana
Wyszyńskiego, ingres nowego Prymasa arcybpa Józefa Glempa, spotka
nie ekumeniczne z Papieżem Janem Pawłem II. Niedawno, ordynariusz
lubelski bp Bolesław Pylak mianował ks. Kircuna honorowym człon
kiem komitetu budowy Świątyni Pokoju na Majdanku.
W ydaje się, iż u nas, w Polsce, wiele dla poprawy klimatu między
Kościołami robi się na płaszczyźnie osobistych, przyjacielskich kontak
tów, poza sferą oficjalnej działalności ekumenicznej. Również ks. A lek
sander Kircun ma w tym swój znaczny udział, choć nie piastuje już od
wielu lat eksponowanego stanowiska kościelnego. Siła jego oddziały
wania polega na tym, że jest człowiekiem żyjącym na co dzień Ewange
lią, dla którego przykazania Boże mają charakter normatywny. Dlatego
też życzenie Jezusa z M odlitwy Arcykapłańskiej stało się jego osobi
stym zadaniem. Gdyby było więcej takich wspaniałych chrześcijan jak
ks. Kircun, sytuacja ekumeniczna w naszym kraju wyglądałaby znacz
nie korzystniej.
Antoni Grześkowiak

KRONIKA

K R O NIK A W Y D A R ZE Ń EK UM ENICZNYCH
październik — grudzień 1985
Z zagranicy
— Międzynarodowa Komisja Teologiczna Prawosławno-Starokatolicka na posiedze
niu w Amersfoort (Holandia), odbywającym się w dniach od 30 września do 5 październi
ka uchwaliła cztery teksty wyrażające wspólne przekonania przedstawicieli obu tradycji
odnośnie sakramentów w ogóle, chrztu, bierzmowania i eucharystii. Następne posiedze
nie, które odbędzie się za dwa lata zajmie się pozostałymi sakramentami — namaszcze
niem chorych, pokutą, kapłaństwem i małżeństwem.
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio Castro, oświadczył
1 października w Genewie, że w 1985 r. Program Zwalczania Rasizmu ŚRK udzielił
wsparcia finansowego 37 organizacjom walczącym z różnymi przejawami rasizmu w
świecie. Ogółem rozdano 396 tys. dolarów.
— Czteroosobowa delegacja przedstawicieli Kościołów protestanckich na Węgrzech,
pod przewodnictwem biskupa Kościoła Reformowanego dr. Karoly Totha, przebywała w
dniach 4— 17 października w Chińskiej Republice Ludowej na zaproszenie tamtejszej
Protestanckiej Rady Chrześcijańskiej. Była to pierwsza, od przeszło 25 lat, wizyta kościel
na z Europy Wschodniej w tym kraju.
— Z inicjatywy arcybiskupa Aten Serafima, prymasa Kościoła Prawosławnego Gre
cji, obradowała w dniach 9— 13 października w Atenach konferencja Kościołów chrześci
jańskich na temat walki z głodem. Najliczniej reprezentowani byli prawosławni, ale obe
cni byli także przedstawiciele innych tradycji chrześcijańskich. Jednym z referentów był
prawosławny biskup białostocko-gdański Sawa.
— Pod hasłem: „W yzwoleni do życia” obradowało w Sete (Francja) X V II Zgroma
dzenie Ogólne Ekumenicznej Rady Młodzieży w Europie (12— 19 października). Wybrano
nowy komitet wykonawczy, którego przewodniczącym został ks. Myra Blyth z Wielkiej
Brytanii, a sekretarzem generalnym — ks. Laszlo Pal z Węgier.
— Akademia Ewangelicka w Berlinie Zachodnim zorganizowała w dniach 15—
17 października sympozjum poświęcone działaczowi pokojowemu i pionierowi ruchu
ekumenicznego Friedrichowi Siegmundowi-Schultzemu z okazji 100 rocznicy jego urodzin.
Jednym z referentów podczas sympozjum był dr Karol Karski, z-ca redaktora naczelnego
„Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” , który mówił o ekumenicznym znaczeniu
Siegmunda-Schultzego, ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunków z Kościołami
protestanckimi i prawosławnym w Polsce w okresie międzywojennym.
— Dnia 19 października, w 40 rocznicę Stuttgarckiego Wyznania Winy, złożonego
przez czołowych przedstawicieli protestantyzmu niemieckiego, odbyło się w Stuttgarcie
uroczyste nabożeństwo. Przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w RFN, bp Edu
ard Lohse, wezwał przy tej okazji do kontynuowania rozpoczętego przed 40 laty dzieła
pojednania.
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— W Windsor (Anglia) odbyło się w dniach 21— 24 października doroczne posiedze
nie przedstawicieli światowych wspólnot chrześcijańskich. Zapoznano się z aktualnym
stanem rozmów dwustronnych i wielostronnych na tematy doktrynalne, reakcją poszcze
gólnych tradycji kościelnych na dokument Światowej Rady Kościołów w sprawie
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” oraz z życiem i działalnością Kościoła A d 
wentystów Dnia Siódmego i Brytyjskiej Rady Kościołów. Następne spotkanie odbędzie
się w Rzymie w dniach 21— 26 października 1986 r.
— Od 23 do 25 października obradowało w Lizbonie (Portugalia) Prezydium Konfe
rencji Kościołów Europejskich. Zajęto się stosunkami międzykościelnymi w Europie,
wpływem specyficznej sytuacji europejskiej na dyskusję zagadnień teologicznych, powią
zaniem między refleksją ekumeniczną a problemami pokoju i praw człowieka oraz przy
gotowaniami do IX Zgromadzenia Ogólnego, które zbierze się między 4 a 12 września
1986 r. w Stirling (Szkocja).
— Z okazji spotkania między prezydentem U SA Ronaldem Reaganem a sekretarzem
generalnym K PZ R Michaiłem Gorbaczowem, Światowa Rada Kościołów wystosowała, w
dniu 24 października, do obu przywódców politycznych list otwarty, w którym stwierdzi
ła m.in.: Pozwalamy sobie przypomnieć Panom o ciążących na nich obowiązkach nie tyl
ko wobec obywateli obu Waszych państw, lecz także wobec ludności całego świata. Zwró
ciliśmy się do naszych Kościołów członkowskich na całym świecie z wezwaniem, by włą
czyły Wasze spotkanie do swoich modlitw.
— Pod hasłem: „Eucharystia — ośrodkiem życia zakonnego” obradował w paździer
niku w Trewirze (RFN) międzynarodowy kongres społeczności zakonnych. Kongres zgro
madził 70 zakonników i zakonnic anglikańskich, luterańskich, prawosławnych i katolic
kich z 13 krajów. Następny kongres w 1987 r. zajmie się wkładem społeczności zakon
nych w pokój i sprawiedliwość na świecie.
— Dnia 4 listopada minęła 10 rocznica utworzenia Ekumenicznego Towarzystwa
ds. Rozwoju, zwanego też bankiem ekumenicznym. Jego siedziba mieści się w Rotterda
mie, głównym inicjatorem jego utworzenia była Światowa Rada Kościołów. Bank udziela
niskoprocentowych kredytów na realizację projektów gospodarczych w krajach Trzecie
go Świata. Dysponuje kapitałem 35 min guldenów. Udziałowcami banku są Kościoły, za
kony, grupy ekumeniczne i osoby indywidualne.
— Dwaj przedstawiciele Komisji Kościołów ds. Międzynarodowych Światowej Rady
Kościołów, Ninan Koshy i Erich Weingärtner, przebywali w dniach 11— 19 listopada w
Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej na zaproszenie Koreańskiej Federacji
Chrześcijańskiej oraz Komitetu na rzecz Pokojowego Zjednoczenia Ojczyzny. Rozmawia
li z reprezentantami środowisk chrześcijańskich oraz z przedstawicielami władz pań
stwowych.
— Dnia 12 listopada zmarł w Holandii w wieku 83 lat ks. dr Egbert Emmen, honoro
wy prezydent Konferencji Kościołów Europejskich. W latach 1946— 1967 pełnił funkcję
sekretarza generalnego Holenderskiego Kościoła Reformowanego. Należał do inicjatorów
KKE, przewodniczył jej pierwszemu Zgromadzeniu Ogólnemu w 1959 r. W latach 1959—
1971 przewodniczył posiedzeniom Prezydium i Komitetu Doradczego KKE.
— W ydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu we Fryburgu (Szwajcaria) nadał 15 li
stopada teologowi reformowanemu Maxowi Thurianowi, członkowi Wspólnoty Ekumeni
cznej w Taize, honorowy doktorat w uznaniu jego działalności w dziedzinie liturgii, teolo
gii i ekumenii. Thurian kierował komisją, która przygotowała ostateczną redakcję dokumen
tu Światowej Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” .
— Dnia 17 listopada odbyły się w katedrze protestanckiej św. Piotra w Genewie

KROM KA

113

wspólne modły wysokich przedstawicieli Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i K rajo
wej Rady Kościołów w U SA za pomyślny przebieg spotkania na szczycie między Ronal
dem Reaganem i Michaiłem Gorbaczowem.
— Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów zorganizowała po raz pierwszy spot
kanie Wschód-Zachód. Odbyło się ono w dniach 17— 19 listopada w Budapeszcie groma
dząc teologów chrześcijańskich i żydowskich na rozmowy poświęcone zagadnieniom po
kojowym. Obecnych było 66 teologów z 15 krajów. Uczestnicy obrad stwierdzili zgodnie,
że sam fakt spotkania w Budapeszcie trzeba uznać za wielki postęp. Rolę gospodarza peł
niła Międzykościelna Rada Pokojowa na Węgrzech.
— W Croydon (Wielka Brytania) odbyła się w dniach 18— 22 listopada czwarta, zor
ganizowana przez Konferencję Kościołów Europejskich, konsultacja poświęcona tzw. do
kumentowi z Lim y Światowej Rady Kościołów. Temat brzmiał: „Wiarygodna recepcja
dokumentu w sprawie »Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego« na każdej płaszczy
źnie życia kościelnego” .
— W dniach od 24 listopada do 8 grudnia obradował w Rzymie Nadzwyczajny Synod
Eiskupów zwołany z okazji 20 rocznicy zakończenia II Soboru Watykańskiego (wydarze
niu temu poświęcamy więcej uwagi w dziale „Sprawozdania i dokumenty” ).
— W dniach 25— 26 listopada obradował w Bazylei (Szwajcaria) Komitet Wykonaw
czy Ekumenicznej Grupy Roboczej ds. Informacji w Europie, organizacji, w której zasię
gu oddziaływania znajduje się ok. 150 publicystów protestanckich, prawosławnych i ka
tolickich z 17 krajów Europy. Głównym celem posiedzenia było przygotowanie Zgroma
dzenia Dorocznego, które odbędzie się w dniach 20— 24 maja 1986 w Hanowerze (RFN) i
będzie poświęcone próbie spojrzenia z perspektywy ekumenicznej na sytuację w Europie,
u progu drugiego dziesięciolecia po uchwaleniu Aktu Końcowego KBWE. Komitet W yko
nawczy dał wyraz zadowoleniu, że „czołowi przywódcy obu mocarstw znaleźli drogę do
wspólnej rozm owy” . Z Polski członkami 11-osobowego Komitetu Wykonawczego są: doc.
dr hab. Rudolf Buchała z „Chrześcijanina w świecie” i dr Karol Karski ze „Studiów i Do
kumentów Ekumenicznych” .
— Dnia 30 listopada, w uroczystość św. Andrzeja, patrona Kościoła konstantynopo
litańskiego, delegacja Kościoła Rzymskokatolickiego wzięła udział — jak co roku —
w uroczystej Liturgii sprawowanej przez patriarchę Dimitriosa I. Przewodniczący dele
gacji watykańskiej, kard. Albert Decourtray, arcybiskup Lyonu, wręczył patriarsze spec
jalny list papieża, w którym Jan Paweł II przypomniał o przypadającej na początku gru
dnia 1985 r. 20 rocznicy odwołania ekskomunik między Rzymem a Konstantynopolem.
— W dniach 2— 4 grudnia przebywała w Moskwie na zaproszenie Rosyjskiego K o
ścioła Prawosławnego delegacja Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w skła
dzie: poseł Kazimierz Morawski — prezes ChSS, członek Rady Państwa; poseł W iktor
Leyk — wiceprezes ChSS; i poseł Eugeniusz Czykwin — członek Zarządu Głównego
ChSS. Delegacja przeprowadziła rozmowy w Wydziale ds. Zewnętrznych Kontaktów K o
ścielnych Patriarchatu Moskiewskiego. W toku rozmów oceniono pozytywnie dotychcza
sowy dorobek w dziedzinie współpracy, po czym uzgodniono i podpisano program współ
pracy na rok 1986. Przewiduje on wymianę delagacji i grup studyjnych, udział obu stron
we wzajemnych przedsięwzięciach międzynarodowych oraz wspólne wydanie albumu ju
bileuszowego poświęconego 1000-leciu chrztu Rusi.
— Po dziesięcioletniej przerwie wznowiony został dialog luterańsko-reformowany
na płaszczyźnie światowej. Nowo utworzona Wspólna Komisja Luterańsko-Reformowana
odbyła w dniach 2— 6 grudnia swoje pierwsze posiedzenie w Genewie. Było ono poświę
cone przeanalizowaniu dotychczasowych stosunków wzajemnych oraz wpływowi, jaki na
stosunki te wywierają kontakty z innymi partnerami. Wspólna Komisja odbędzie jeszcze
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trzy posiedzenia w latach 1986— 88, po czym przedłoży wyniki swojej pracy Światowemu
Aliansowi Reformowanemu i Światowej Federacji Luterańskiej.
— W dniach 3— 5 grudnia obradowało w Budapeszcie 20-osobowe Prezydium Chrze
ścijańskiej Konferencji Pokojowej. Ustosunkowując się do idei zwołania Soboru Ekume
nicznego poświęconego sprawom Pokoju, Prezydium ChKP stwierdziło, że sobór taki mu
siałby reprezentować całe chrześcijaństwo i wykazać, że w dziedzinie składania świade
ctwa o pokoju istnieje konsens między wszystkimi Kościołami.
— W dniach 4— 6 grudnia odbyła się w Harare (Zimbabwe) konferencja przywódców
kościelnych poświęcona sytuacji w Republice Południowej Afryki. Inicjatorkami jej zw o
łania były: Południowoafrykańska Rada Kościołów i Światowa Rada Kościołów. Oświad
czenie, ogłoszone na zakończenie obrad stwierdza: Domagamy się zniesienia stanu wyjątko
wego, umożliwienia działalności wszystkim obecnie zakazanym ruchom, powrotu z wygna
nia uchodźców i przekazania władzy większość na podstawie wyborów powszechnych.
— Po 20 latach przygotowań rozpoczął się oficjalny dialog między przedstawiciela
mi Kościołów prawosławnych i Kościołów przedchalcedońskich. Pierwsze spotkanie od
było się w Chambćsy k. Genewy w dniach 10— 15 grudnia. Ustalono, że celem spotkań bę
dzie ponowne odkrycie wspólnych fundamentów naszej chrystologii i eklezjologii.
— W dniach 12— 16 grudnia odbyło się w Bemie IV Ekumeniczne Sympozjum Pol
sko-Szwajcarskie. Główny temat obrad brzmiał: „W poszukiwaniu tożsamości w dialogu
ekumenicznym” . Referaty i dyskusje koncentrowały się na następujących sprawach: ekumenia — szansą czy zagrożeniem?; ekumenia drogą wyprowadzającą z nieufności i uka
zującą nowe możliwości; od tożsamości konfesyjnej do tożsamości ekumenicznej; prawda
a Kościół; tożsamość chrześcijan w zsekularyzowanym społeczeństwie; tożsamość w po
litycznym dialogu narodów. W sympozjum uczestniczyli reformowani, luteranie, metody
ści, katolicy, starokatolicy i prawosławni. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekume
nicznej reprezentowali: bp Zdzisław Tranda, ks. prof. W itold Benedyktowicz, bp Jere
miasz, Andrzej W ójtowicz i Michał Klinger. Obecni byli również następujący przedstawi
ciele Instytutu Ekumenicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: ks. dr Jan Gajek,
ks. dr Leonard Górka, ks. dr Piotr Jaskóła i ks. dr Stanisław Koza. Stroną zapraszającą
była Wspólnota Robocza Kościołów Chrześcijańskich Kantonu Berneńskiego. Ustalono,
że następne sympozjum odbędzie się w 1987 r. w Polsce.
— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio Castro, wezwał w orę
dziu bożonarodzeniowym Kościoły członkowskie do potraktowania świąt Narodzenia
Pańskiego jako uroczystości solidarności Boga z całą ludzkością i z każdym z nas z osob
na. Łaska Boża, która ukonkretniła się w inkamacji Chrystusa, winna służyć za wzór so
lidarności chrześcijańskiej. Chodzi o to, byśmy dzielili ryzyko z tymi, z którymi się solida
ryzujemy. Jednocześnie celem identyfikowania się z tymi, którzy cierpią, musi być prze
miana życia osobistego i wspólnotowego.
Z kraju
— Wieloletni zwierzchnik Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów i zaangażowa
ny ekumenista — ks. Aleksander Kircun obchodził 1 października 80 rocznicę urodzin
(sylwetkę Jubilata zamieszczamy w dziale „Sylwetki ekumenistów” ).
— Z okazji 20 rocznicy opublikowania przez Synod Kościoła Ewangelickiego N ie
miec (EKD) Memorandum w sprawie stosunku narodu niemieckiego do sąsiadów w Euro
pie Wschodniej, zwłaszcza do Polski, odbyło się w Warszawie (4— 5 października) na za
proszenie Polskiej Rady Ekumenicznej sympozjum polsko-niemieckie. Uczestniczyli w
nim przedstawiciele kościelnych i społeczno-politycznych środowisk z obu krajów, du-
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chowni różnych wyznań, deputowani do Bundestagu, byli posłowie na Sejm, publicyści i
naukowcy, podejmujący w swej pracy problematykę stosunków między Polską a RFN.
Ukoronowaniem obrad było nabożeństwo ekumeniczne, które odbyło się w niedzielę,
6 października, w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie, podczas
nabożeństwa okolicznościowe kazania wygłosili: bp Janusz Narzyński, prezes Polskiej
Rady Ekumenicznej, i bp Helmut Hild, wiceprzewodniczący Rady Kościoła Ewangeli
ckiego w RFN.
— Kolejne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelicko-refor
mowanym w Warszawie w dniu 7 października 1985 r. miało bezprecedensowy charakter.
Zostało ono bowiem przygotowane wspólnie przez parafię ewangelicko-reformowaną i
parafię rzymskokatolicką w Zelowie k. Łodzi. Kazania wygłosili duszpasterze tych para
fii — ks. Mirosław Jelinek i ks. Marek Izydorczyk. Podczas nabożeństwa śpiewały połą
czone chóry obydwu parafii.
— 8 października odbyła się inauguracja nowego roku akademickiego w Chrześcijań
skiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kształcącej duchownych i świeckich z Kościo
łów protestanckich, starokatolickich i prawosławnego. Zbiegła się ona z aktem nadania
doktoratu honorowego uczelni bp. Kurtowi Scharf owi, emerytowanemu zwierzchnikowi
Kościoła Ewangelickiego w Berlinie Zachodnim, byłemu przewodniczącemu Rady K o
ścioła Ewangelickiego w RFN, człowiekowi, który w okresie nazizmu należał do w ybit
nych przedstawicieli opozycji kościelnej, a po II wojnie światowej zaangażował się w pro
ces pojednania między Polakami i Niemcami. Z przedstawionego sprawozdania z działal
ności uczelni wynikało, że aktualnie na uczelni studiuje 156 studentów, w tym 100 na se
kcji ewangelickiej, 35 na prawosławnej i 21 na starokatolickiej.
— W niedzielę, 13 października, z ambon wszystkich parafii katolickich odczytano
list pasterski Episkopatu Polski na jubileusz św. Metodego (tekst ten zamieściliśmy w po
przednim numerze naszego kawartalnika).
— Katolicki Uniwersytet Lubelski zorganizował 29 października sympozjum „Aposto
łowie i nauczyciele Słowian” (relację zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty” ).
— W dniach 11— 12 listopada przebywała w Polsce delegacja Związku Kościołów
Ewangelickich w NRD pod przewodnictwem biskupa Berlina Gottfrieda Forcka. Podczas
rozmów z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej rozważano wspólne przedsię
wzięcia na najbliższą przyszłość. W najbliższym czasie ma być zaproszona do NRD oficjal
na delegacja PRE, zorganizowana zostanie wspólna konferencja księży, grupa dzieci
polskich uda się na pobyt wakacyjny do naszych zachodnich sąsiadów. Delegacja z NRD
uczestniczyła też w oddaniu do użytku placu zabaw w Centrum Zdrowia Dziecka, zapro
jektowanego przez rzeźbiarza Friedricha Stachata a sfinansowanego przez Związek K o
ściołów Ewangelickich.
— W Warszawie odbyło się 19 listopada posiedzenie Komisji Mieszanej Polskiej
Rady Ekumeniczne] i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Omówiono stan przygotowań
do Powszechnego Tygodnia M odlitwy o Jedność Chrześcijan mającego odbyć się w stycz
niu 1986 r. W celu ożywienia współpracy ekumenicznej na płaszczyźnie regionalnej i lo
kalnej Komisja Mieszana zaproponowała zorganizowanie nadzwyczajnej konferencji z
udziałem przewodniczących oddziałów wojewódzkich PRE i katolickich diecezjalnych
referentów ds. ekumenizmu. Przedstawiciel PRE poinformował, że Zarząd Rady ustosun
kował się pozytywnie do parokrotnie przedstawianego wniosku strony katolickiej w
sprawie reaktywowania Podkomisji ds. Dialogu. Pierwsze jej posiedzenie, po trzyletniej
przerwie, wyznaczono na 3 lutego 1986 r. Strona katolicka poinformowała, że ukończyła
dialog dwustronny na temat wzajemnego uznania chrztu, ze wszystkimi Kościołami człon
kowskimi PRE. Jej przedstawiciel odczytał też opinię Episkopatu Polski o dokumencie
Światowej Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” .
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— Dwutygodnik „Zwiastun” (1986 nr 1— 2) zamieścił następującą informację: Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PR L na posiedzeniu w dniu 12 grudnia
1985 zapoznał się z pismem Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PR L z
dnia 5 listopada 1985 i z zadowoleniem przyjął do wiadomości propozycję wspólnego
sympozjum poświęconego historii wzajemnych stosunków kościelnych w okresie od 1918 r.
po dzień dzisiejszy. Konsystorz działając w duchu uchwały naszych Synodów z 1970 r.
o wspólnocie ambony i ołtarza, zleca Komisji Konfesyjnej Synodu, przy współpracy
przedstawicieli Konsystorza w osobach ks. Biskupa Janusza Narzyńskiego, wiceprezesa
Konsystorza p. mgra inż. Tadeusza Wegenera i ks. Prorektora prof, dra Jerzego Gryniakowa omówienie sprawy proponowanego sympozjum i przedstawienie wniosków dotyczą
cych jego tematyki i spraw natury organizacyjnej. Konsystorz wzywa jednocześnie Księży
Seniorów, Rady Diecezjalne i Rady Parafialne do uczczenia 15-lecia naszej braterskiej wspó
lnoty z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym w tych diecezjach i w tych parafiach naszej
Jednoty, gdzie zamieszkują wyznawcy Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.
— Dnia 17 grudnia w gmachu Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbył się doro
czny zjazd katolickich referentów ds. ekumenizmu — diecezjalnych i zakonnych. W obra
dach, którym przewodniczył bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący Komisji Epi
skopatu ds. Ekumenizmu, wzięło udział 40 osób. W przeciwieństwie do poprzednich zjaz
dów, tym razem więcej czasu poświęcono dyskusji, wysłuchaniu głosów z terenu, stąd też
w programie znalazł się tylko jeden referat. Wygłosił go ks. Stanisław Gręś z diecezji go
rzowskiej, a temat jego wystąpienia brzmiał: „Urządzanie nabożeństw i innych uroczysto
ści ekumenicznych według praktyki i rozwoju stosunków międzykościelnych” .
— Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i wybitny działacz polskiego
ruchu ekumenicznego bp Zdzisław Tranda ukończył 18 grudnia 60 rok życia (o jego dro
dze życiowej napiszemy w następnym numerze).
— W dniach 27— 29 grudnia odbyły się w Białymstoku uroczystości związane z
60 rocznicą powstania Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce.
Oprać.: K a ro l K arski
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W ostatnich dwóch miesiącach 1985 roku oraz w pierwszych dwóch miesiącach roku
1986 w prasie różnych wyznań ukazało się szereg artykułów o treści ekumenicznej. Zw ra
ca uwagę bogata różnorodność tematyki, przy czym trudno byłoby wyróżnić jakieś głów 
ne wątki przewijające się w tych publikacjach.
W zasadzie wszystkie artykuły mają charakter bądź informacyjny, bądź formacyjny
(zauważalna jest tendencja uwrażliwiania czytelnika na ważność sprawy jedności chrze
ścijan w życiu Kościoła). Brakuje natomiast artykułów sensu stricte naukowych, które
wnosiłyby coś nowego do dorobku polskiej teologii ekumenicznej.
Ten przegląd wypada zacząć od „Tygodnika Powszechnego” , który w pierwszych te
gorocznych numerach dostarcza czytelnikom zainteresowanym problematyką ekumeniczną
wiele zajmującej lektury. W pierwszej kolejności należałoby wymienić artykuł prof. Ste
fana Swieżawskiego pt. „Jan Hus — heretyk czy prekursor Vaticanum Secundum?” („T y 
godnik Powszechny” nr 6). Próbując odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, autor
opowiada się zdecydowanie za tym drugim określeniem wykazując dowodnie, iż w poglą
dach Husa nie było nic z herezji, a siłę napędową gwałtownego ataku skierowanego prze
ciw reformatorowi stanowiły racje polityczne. Prof. Swieżawski dochodzi w swoich roz
ważaniach do wstrząsającej w swej wymowie konkluzji, iż tezy na temat Kościoła, za któ
re Hus poniósł okrutną śmierć, pokrywają się z głównymi wytycznymi eklezjologii w y
pracowanej przez Sobór Watykański II. Przecież to Vaticanum Secundum — zauważa
prof. Swieżawski — głosi ideę Kościoła jako ludu Bożego, prymatu służby i świętości,
promocji świeckich, Komunii św. częstej i pod dwiema postaciami dla wszystkich — oraz
uprzywilejowanego stanowiska ubogich i ubóstwa.
Swój artykuł kończy prof. Swieżawski bardzo odważną sugestią: Wydaje się więc
wymogiem sprawiedliwości, aby Ojciec św. zechciał wszcząć rewizję procesu potępia jące
go Husa na soborze w Konstancji — i oczyścić tę wielką, męczeńską postać z zarzutów
niesłusznie ją obciążających.
Problem podniesiony przez wybitnego polskiego historyka filozofii nie jest nowy. Już
bowiem w r. 1965 bp Marian Rechowicz pisał — odnotowuje to również prof. Swieżawski
— że wśród katolików pojawiają się głosy domagające się uwolnienia Husa od zarzutu he
rezji a nawet (...) rewizji procesu w Konstancji. Niemniej jednak po raz pierwszy w Polsce
ktoś tak donośnym głosem upomniał się o rehabilitację Husa. Dziś, kiedy po Soborze Wa
tykańskim II, Kościół Rzmskokatolicki w duchu ekspiacji dokonuje rewizji swoich poglą
dów na temat niektórych postaci potępionych w przeszłości (np. Galileusz i Marcin Lu
ter), rehabilitacja Jana Husa wydaje się być oczywista.
W jednym z wcześniejszych numerów „Tygodnika Powszechnego” (nr 3), zamieszczo
no z okazji Tygodnia M odlitw o Jedność Chrześcijan dwa interesujące materiały. Artykuł
ks. prof. Stanisława N agy’ego pt. „Trudna droga do jedności” , poświęcony jest obecności
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problematyki ekumenicznej na II Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów w Rzymie. Autor
pisze o tym z autopsji, jako że był ekspertem synodalnym z mandatu Episkopatu Polski.
Ks. Nagy zwraca uwagę na fakt, iż za pierwszoplanowe zadanie na rzecz jedności, oj
cowie synodalni uznali dialog ekumeniczny, który winien być prowadzony na wszystkich
szczeblach życia kościelnego — na szczeblu Kościoła powszechnego, Kościołów partyku
larnych, a nawet różnego rodzaju zespołów lokalnych. Ta tak szeroko zakrojona zachęta
do dialogu — zauważa Ksiądz Profesor — jest czymś nowym w dotychczasowym naucza
niu Kościoła. Stanowi to niewątpliwie jeden z elementów nowego etapu chrześcijańskie
go dążenia do odbudowania jedności. Priorytet dany dialogowi w katolickim zaangażo
waniu ekumenicznym nie oznacza, oczywiście, poniechania innych form działalności,
przy czym synod apeluje zwłaszcza o współpracę na różnych polach, rozumianą jako
wspólne świadectwo zbawczej miłości Boga dla potrzebującego świata.
Kreśląc programy pracy katolików ha rzecz odbudowania jedności, Synod zwrócił
także uwagę na dwa niebezpieczeństwa, mianowicie indyferentyzm oraz związane z nim
ściśle zagrożenie tożsamości Kościoła. Znalazło to m.in. wyraz w relacji kard. Gotfrieda
Daneelsa, który stwierdza, że brak wiedzy o tożsamości łatwo prowadzi do indyferentyzmu.
Prześledziwszy ekumeniczne wątki ostatniego Nadzwyczajnego Synodu Biskupów,
ks. Nagy dzieli się następującym spostrzeżeniem: Ekumenizm był obecny na synodzie, i to
jako owoc soboru i program, od którego nie ma odwrotu.
W tym samym numerze „Tygodnika Powszechnego” zamieszczono tekst rozmowy z
ks. Bogdanem Trandą, redaktorem naczelnym „Jednoty” , miesięcznika ewangelicko-re
formowanego, poświęconego polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Poza wszechstron
ną prezentacją tego znakomitego, redagowanego w naprawdę ekumenicznym duchu pi
sma, w rozmowie poruszono również kilka problemów natury ogólniejszej, jak np. stosu
nek Kościołów mniejszościowych w Polsce do Kościoła Rzymskokatolickiego. W ypowia
dając się na ten temat ks. B. Tranda powiedział m.in.: Kościoły mniejszościowe kładły po
dwaliny ruchu ekumenicznego w naszym kraju i zdążyły nauczyć się braterskiego współ
życia. W chwili gdy Kościół Rzymskokatolicki otworzył się na ekumenizm, znalazł par
tnerów już przygotowanych. Powściągliwość niektórych Kościołów wobec katolicyzmu
ma złożone przyczyny, które trzeba rozumieć. Członkowie tych Kościołów wiele w przeszło
ści wycierpieli, a i dzisiaj miewają trudności.
Oczywiście zawsze istnieje niebezpieczeństwo zamknięcia się we własnym kręgu i
stworzenia atmosfery zaścianka. Tym niemniej sądzę, że ciasny konfesjonalizm wynika ze
słabości. Człowiek wierzący, który jest pewny swego, nie będzie się obawiał zetknięcia z
większością, z innymi. Należałoby w tym miejscu dopowiedzieć, że taką właśnie postawę
przyjął Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce, mimo iż jest on jedną z najmniej
szych wspólnot wyznaniowych w naszym kraju, przoduje na niwie ekumenicznej podej
mując i patronując różnym inicjatywom służącym jedności chrześcijan, nie unikając przy
tym braterskich kontaktów z Kościołem Rzymskokatolickim.
Dużo uwagi problematyce ekumenicznej poświęca w pierwszych tegorocznych nume
rach tygodnik „N iedziela” , wydawany przez kurię diecezjalną w Częstochowie.
W trzecim numerze tego pisma zamieszczono niezwykle interesujący tekst, będący
fragmentem rozmowy, jaką włoski dziennikarz Vittorio Messori przeprowadził z prefek
tem Kongregacji ds. Doktryny Wiary, kard. Josephem Ratzingerem, która to rozmowa zo
stała opublikowana w głośnej już książce pt. „Rapporto sulla fede” . Wspomniany frag
ment dotyczy ekumenizmifi został zatytułowany przez włoskiego dziennikarza: „Bracia,
ale podzieleni” . Rozmowa koncentruje się wokół następujących tematów: protestantyzm
i eklezjologia, ponowne odkrywanie tradycji, prawosławie i anglikanizm oraz ekumenicz
ne tłumaczenie Biblii. Kard. Ratzinger nie reprezentuje sztywnego stanowiska w kwestii
ekumenizmu, z drugiej jednak strony odnosi się wrażenie, iż nie identyfikuje się z katolic
ką awangardą ekumeniczną.
Dwumiesięcznik „Chrześcijanin a Współczesność” (nr 6, 1985) w związku z 40 rćfcz-
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nicą powrotu ziem zachodnich i północnych do Macierzy, przynosi szereg artykułów o
treści historycznej. Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego — w końcu rocznicę tę
uczciły wszystkie pisma katolickie w Polsce — gdyby nie fakt, iż redakcja dostrzegła ist
nienie na Dolnym Śląsku nie tylko Kościoła Rzymskokatolickiego, ale nie zapomniała
również o prawosławnych i ewangelikach.
Nie przypominam sobie artykułu w jakimkolwiek piśmie katolickim, w którym zw ró
cono by uwagę na to, iż obok największego Kościoła w Polsce również inne wspólnoty
wniosły swój wkład w integrację Ziem Odzyskanych. W tej sytuacji wypełnia lukę pismo,
które stara się być trybuną Kościołów reprezentujących trzy największe nurty chrześcijań
stwa.
We wspomnianym numerze, o pionierskim, niekiedy heroicznym wręcz trudzie dusz
pasterzy prawosławnych i ewangelickich na Dolnym Śląsku piszą: ks. Eugeniusz Cebulski
— „Początki prawosławia na Ziemiach Zachodnich” oraz ks. Ryszard Bogusz — ',Ewangelicyzm polski na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po II wojnie światowej” .
W niektórych pismach wydawanych przez Kościoły mniejszościowe trudno doszukać
się najmniejszej bodaj wzmianki o treści ekumenicznej, choćby z okazji Tygodnia M odli
twy o Jedność Chrześcijan. Wśród redakcji, które nie zapomniały jednak o tym tak waż
nym dla całego chrześcijaństwa wydarzeniu, jest tygodnik „Rodzina” , wydawany przez
Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików.
W numerze drugim z tego roku zamieszczono w „Rodzinie” dwa teksty o tematyce
ekumenicznej. Autorem pierwszego artykułu pt. „Nadzieje związane z tegorocznym T y
godniem o Jedność Chrześcijan” jest bp Maksymilian Rode, który opowiada się za dialo
giem i wejściem w bliższe stosunki chrześcijan z wyznawcami innych wielkich religii i re
prezentantami odmiennych niż chrześcijański światopoglądów. Ponadto zamieszczono w
„Rodzinie” fragment książki bpa Wiktora Wysoczańskiego pt. „Polski nurt starokatolicyzmu” . Fragment ten mówi o zaangażowaniu Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolic
kich, w tym Kościoła Polskokatolickiego, na rzecz ekumenizmu.
Od dłuższego czasu na łamach „Rodziny” publikowane są informacje na temat dialo
gu Kościołów starokatolickich z innymi Kościołami, w tym z Kościołem Rzymskokatolic
kim. W numerze 50 z 15X111985 r. odnotowane zostało przez redakcję historyczne spot
kanie Papieża Jana Pawła II z arcybiskupem Utrechtu Antonim Janem Glazemakerem,
które miało miejsce w ramach wizyty papieskiej w Holandii. Ponieważ wydarzenie to zo
stało w zasadzie pominięte w. sprawozdaniach prasowych, jakie ukazały się w polskiej
prasie katolickiej, przeto warto zacytować fragment przemówienia, wygłoszonego w obe
cności Jana Pawła II przez starokatolickiego arcybiskupa Utrechtu.
Po procesie oddalenia się między Rzymem a Utrechtem — mówił abp A.J. Glazemaker — II Sobór Watykański sprawił nam wiele radości. Wówczas to głęboko przeżywali
śmy ducha soborowego, który przyniósł wszędzie odrodzenia i widoki na ukształtowanie
się nowych stosunków. Nastąpił dialog między naszymi Kościołami i ograniczona „com
munio in sacris”, co mogłoby było umożliwić ponowną pełną jedność kościelną.
Z wdzięcznością przypominamy sobie osobiste zaangażowanie kardynała Alfrinka i
kardynała Willebrandsa na rzecz kontynuowania tego procesu, który został ukoronowany
podpisaniem oświadczenia obu Kościołów w r. 1981. Upowszechnienie tych dokumentów
zostało zahamowane z powodu trudności, jakie wystąpiły przy podobnym rozwoju w Niem
czech. Zahamowanie procedury nie przeszkodziło w rozwoju ściślejszej współpracy, któ
ra z obu stron stała się inspirująca. Myślimy przy tym o pracy teologicznej i o kształceniu
kardynałów na urząd kapłański, ale również o tym, co się dzieje w bazie (na szczeblu pa
rafii): o odnowieniu duchowości i życia liturgicznego, o pracy w społeczeństwie na rzecz
sprawiedliwości i pokoju.
Kiedyś na tych łamach poddałem krytyce artykuły publikowane w adwentystycznym
miesięczniku „Znaki Czasu” , tendencyjnie oceniające Sobór Watykański II i Kościół Rzym
skokatolicki w ogóle. Tym razem kolej na pochwałę za numer poświęcony Biblii (nr 11,
1985), opracowany bardzo starannie i bez polemicznego żądła. Wartość tego numeru po
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lega nie tylko na interesującej zawartości merytorycznej, ale także na tym, że poszczegól
ne problemy starano się naświetlić z punktu widzenia różnych konfesji oraz korzystano z
dorobku biblistycznego kilku kościołów. I tak w artykule na temat polskich przekładów
Pisma Św., autor Leszek Marciniak, wymienia zarówno tłumaczenia protestanckie jak i
katolickie. Wielokrotnie są także cytowane w artykułach opinie o Biblii ludzi różnych
wyznań, najczęściej zaś autorzy powołują się na autorytet biblisty rzymskokatolickiego,
ks. prof. Eugeniusza Dąbrowskiego.
W tekście pt. „Wydawnictwa biblijne w Polsce” zamieszczono wywiad z Barbarą Enholc-Narzyńską, dyrektorem Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego oraz
z red. Markiem Węcławskim, reprezentującym wydawnictwo Księgarni św. Wojciecha.
W numerze znalazła się także ciekawa rozmowa z katolickim intelektualistą, ks. prof. Jó
zefem Tischnerem z Krakowa, poświęcona świadomości biblijnej Polaków. Warto zazna
czyć, że adwentyści dnia siódmego nie posiadają własnego przekładu Pisma Św. i korzy
stają z tłumaczeń dokonanych przez inne Kościoły.
Lektura tego interesującego numeru potwierdza, iż Pismo Św. jest największym
skarbem wszystkich chrześcijan. Wypadałoby w tym miejscu wyrazić życzenie, aby
„Znaki Czasu” pod nowym kierownictwem ks. Zachariasza Łyki utrzymały taki sposób
redagowania pisma, jaki uwidocznił się w numerze poświęconym Biblii.

C z a s o p i s ma w y k o r z y s t a n e :

„Chrześcijanin a Współczesność” — dwumiesięcznik wydawany przez Oddział Chrześci
jańskiego Stowarzyszenia Społecznego we Wrocławiu;
„Niedziela” — tygodnik katolicki wydawany przez Kurię Diecezjalną w Częstochowie;
„Rodzina” — tygodnik katolicki wydawany przez Społeczne Towarzystwo Polskich Ka
tolików;
„Tygodnik Powszechny” — katolickie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez Spo
łeczny Instytut Wydawniczy „Znak” ;
„Znaki Czasu” — miesięcznik poświęcony sprawom religijnym i społecznym wydawany
przez Wydawnictwo „Znaki Czasu” działające pod protektoratem Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego.
Oprać. Antoni Grześkowiak
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delphia: Fortress Press, 1985, 126 s.
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Odnowa życia kościelnego
K A A N , FRED: The Hymn Texts of Fred Kann. London: Stainer and Bell, 1985, 216 s.

Von allen Seiten umgibst du mich, Herr: Gebete aus der Ökumene. Redaktion Hartwig
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rausgegeben von Hedvig-Teresia von Peinen. Regensburg: Friedrich Pustet, 1981, 157 s.

Misja i ewangelizacja
GLASSER, A R TH U R F.: Contemporary Theologies of Mission: Grand Rapids: Baker
Book House, 1983, 251 s.

La Missione negli anni 2000: Seminario di Ricera del SEDOS sui futuro della Missione,
Roma, 8— 19 marżo 1981. Bologna: EMI, 1983, 492 s. (La Missione; 1).
NEW BIGIN, LESSLIE: Salz der Erde?: Fragen an die Kirchen heute. Neukirchen-Vluyn:
Schriftenmissions-Verlag, 1985, 88 s.

Edukacja
KRÜGER, H ANFRIED : Ökumenischer Katechismus: Eine kurze Einführung in Wesen,
Werden und Wirken der Ökumene. Frankfurt: Evangelisches Verlagswerk, 1985, 92 s.

Krajowe i regionalne rady Kościołów
Asia Youth Assembly (1984, Delhi). Out of Control. Official report of the Asia Youth As
sembly, Delhi, September 25 — October 10, 1984, ed. Chris Tremewan. Singapore: CCA
Youth, 1985, 215 s.
Christian Conference of Asia. Assembly (8.1985. Seoul). From Bangalore to Seoul: 8th As
sembly...: A programme report of the work of the Christian Conference of Asia for the ye
ars 1981— 85. Singapore: CCA, 1985, 146 s.
Christian Conference of Asia. Assembly (8.1985. Seoul). Worship Resources for 8th As
sembly of Christian Conference of Asia. Seoul, Korea, June 26 to July 2, 1985. Singapore:
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Światowe związki wyznaniowe
LINDBERG, CARTER: Charismatic Renewal and the Lutheran Tradition. Geneva: Luthe
ran W orld Federation, 1985, 96 s. (LW F Report; 21).
S TA N ILO A E , DUM ITRU: Orthodoxe Dogmatik. Zürich: Benziger Verlag, 1985, 458 s.
(Ökumenische Theologie; 12).

Kościół a świat współczesny
BO U LAG A, FA B IE N EBOUSSI: Christianity without Fetishes: an African Critique and
Recapture of Christianity. Maryknoll: Orbis Books, 1984, 249 s.
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By Our Lives: Stories of Women — Today and in the Bible. Geneva: WCC, Sub-unit on
Women in Church and Society, 1985, 71 s.
Dela med varandra — om „ecumenical sharing” . Uppsala: Nordiska Ekumeniska Institu
te!, 1985, 192 s. (Nordisk ekumenisk skriftserie; 12).
M U ND AD AN, A. M A TH IAS: Indian Christians, Search for Identity and Struggle for Au
tonomy. Bangalore: Dharmaram Publications, 1984, 233 s. (Placid Lecture Series; 4).
REIM ANN , M ARTH A: Max Josef Metzger: Bruder Paulus. Meitingen: Christkönigs-Institut, 1984, 32 s.

Kościół w perspektywie historycznej
G ILL, JOSEPH: Byzantium and the Papacy 1198— 1400. New Brunswick, NJ: Rutgers
University Press, 1979, 354 s.
LABROUSSE, ELISABETH : Une foi, une loi, un roi?: Essai sur la revocation de VEdit de
Nantes. Geneve: Labor et Fides, 1985, 231 s. (Histoire et Societe; 7).

Współczesne dyskusje teologiczne
GRAY, IA IN A. Search, the Christian Experience. Glasgow: Blackie, 1984, 154 s.

Główne problemy świata
The International Financial System, an Ecumenical Critique. Report of the meeting of the
Advisory Group of Economic Matters, Geneva, November 1— 4, 1984, ed. Reginald H.
Gree. Geneva: WCC, CCPD, 1985, 88 s. (An Ecumenical Approach to Economics; 4).
Khayelitsha: New Home — Old Story. A dossier of forced removals of Cape Tow n’s A fri
can population. Cape Town: Surplus People Project — Western Cape, 1984, 142 s.

Studium innych religii
CRAGG, K EN N ETH : Jesus and the Muslim: An Exploration. London: Allen — Unwin,
1985, 330 s.

Evangelicals and Jews in an Age of Pluralism, Marc H. Tanenbaum, Marvin R. Wilson,
A. James Rudin, eds. Grand Rapids: Baker Book House, 1984, 285 s.
F A L K , HARVEY: Jesus the Pharisee: a New Look at the Jewishness of Jesus. New York:
Paulist Press, 1985, 182 s.
GENSICHEN, H ANS-W ERNER: Weltreligionen und Weltfriede. Göttingen: Vandenhoeck — Ruprecht, 1985, 164 s.

(Opracowano na podstawie „Bibliographia Oecumenica” zamieszczonej w kwartalniku
Światowej Rady Kościołów „The Ecumenical Review ” , Geneva 1985 nr 4 s. 524— 528).

RECENZJE

Peace and Disarmament. Documents o f the World Council of
Churches and the Roman Catholic Church. Geneva: (WCC)
Commission of the Churches on International Affairs, Rome:
Pontifical Commission „Iustitia et P a x” , 1983, 255 s.
Książka ta, poświęcona sprawom pokoju i rozbrojenia, powstała dzięki współpracy
między Komisją Kościołów do Spraw Międzynarodowych (CCIA) Światowej Rady Ko
ściołów i watykańskiej Komisji Pontyfikalnej „Sprawiedliwość i Pokój” (PCJP). Jej celem
jest zapoznanie czytelnika z najważniejszymi oficjalnymi wypowiedziami ŚRK oraz pa
pieży i II Soboru Watykańskiego na temat rozbrojenia, wyścigu zbrojeń, a zwłaszcza
skomplikowanego zagadnienia broni nuklearnych.
Teksty ułożone zostały chronologicznie. W dokumenty ŚRK wprowadza wstęp przy
gotowany przez CCIA. Część druga, przygotowana przez PCJP, zawiera wypowiedzi pa
pieży, od Piusa XII do Jana Pawła II, oraz stosowny fragment Konstytucji pastoralnej
II Soboru Watykańskiego „O Kościele w świecie współczesnym”.
Wyęlawcy książki zrezygnowali celowo z analizy teologicznej zaprezentowanych tek
stów oraz z porównywania nauczania obu stron zmierzającego do wskazania na ewentual
ne zbieżności lub rozbieżności poglądów.

Kar

The Churches as Peacemakers? A n Analysis of Recent Church
Statements on Peace, Disarmament and War. Rome: IDOC-Intemational 1985, 88 s.
Książka jest przeglądem stanowisk na temat pokoju, rozbrojenia i wojny, opubliko
wanych przez Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły członkowskie Światowej Rady Ko
ściołów, oraz próbą porównania tych stanowisk, co prowadzi do uwidocznienia elementów
zbieżnych. Zbiór oświadczeń rzymskokatolickich obejmuje przede wszystkim wypowie
dzi krajowych konferencji episkopalnych. Natomiast po drugiej stronie wykorzystano za
równo oficjalne oświadczenia ŚRK jak i oświadczenia niektórych jej Kościołów człon
kowskich. Wszystkie zebrane i przeanalizowane dokumenty są oficjalnymi oświadczenia
mi opublikowanymi w latach 1980— 1984. Książka informuje także o tym, jaki wpływ
oświadczenia te wywarły na opinię publiczną.

Kar
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D ialogi Ecum enici Ufficiali: Bilanci e Prospettive, a cura di
Donato Valentini. Roma: Libreria Ateneo Salesiano 1983,
168 s. (Biblioteca di Scienze Religiose, 53).
Książka zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji zorganizowanej w 1982 r.
przez Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie. Referaty te dotyczyły następujących
problemów: Antonio M. Javierre Ortas — „D ialog ekumeniczny a oficjalne dialogi eku
meniczne w perspektywie pedagogicznej” ; Emmanuel Lanne — „Eucharystia w tekstach
konwergencji teologicznej: wyniki i perspektywy oficjalnych dialogów ekumenicznych” ;
Luigi Sartori — „Urząd duchowny w tekstach konsensu ekumenicznego; „Donato Valenti
ni — „Urząd jedności papieża w oficjalnych tekstach ekumenicznego konsensu” ; Glen
Garfield Williams — „Antropologia chrześcijańska w tekstach ekumenicznego konsen
su” ; Bruno Forte — „Problem młodzieży na drodze ekumenizmu” .

Kar

CASTRO EM ILIO : Freedom in Mission: The Perspective of
the Kingdom. A n Ecumenical Inquiry. Geneva: W orld Coun
cil of Churches 1985, 352 s.
Główna teza tej książki zawiera się w tytule: misja, rozumiana w perspektywie Kró
lestwa Bożego, daje zupełną wolność do służenia temu Królestwu. Uznanie tej wolności
chrześcijańskiej może wyzwolić nie wykorzystane zasoby wyobraźni i energii w Kościo
łach; może uchronić nas od bezpłodnych dyskusji nad zagadnieniami drugorzędnymi i
przyczynić się do pogodzenia najbardziej zróżnicowanych form działalności misyjnej.
Omawiana książka dzieli się na dwie wyraźne części. Część pierwsza, która jest refleksją
biblijną i teologiczną nad Królestwem Bożym oraz jego wpływem na działalność misyjną,
stanowi rozprawę, na podstawie której obecny sekretarz generalny Światowej Rady K o
ściołów otrzymał 12 listopada 1984 r. doktorat na Uniwersytecie w Lozannie (Szwajcaria).
Część druga natomiast składa się z serii artykułów publikowanych w latach 1972— 1984;
dotyczą one tego samego zakresu tematycznego co rozprawa doktorska. Warto jeszcze do
dać, że rozprawa doktorska E. Castro ukazała się także w popularnej wersji jako osobna
pozycja książkowa pt. „Sent Free” (Geneva: World Council of Churches 1985, 116 s.).

Kar

Jan Paweł I I w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim.
Warszawa: Instytut. WTydawniczy P A X 1984, 405 s., 30 tys.
egz. cena 600 zł.
Wydany w serii albumów papieskich tom „Jan Paweł II w dialogu miłości” wyróżnia
się spośród niej. Stanowi coś więcej niż tylko relację z podróży papieskiej do Turcji. Został
pomyślany jako m ożliwie pełna dokumentacja dotychczasowego dialogu katolicko-pra-
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wosławnego. Książkę otwiera esej ks. prof. Wacława Hryniewicza z Instytutu Ekume
nicznego K U L pt. „Wschód i Zachód chrześcijański od schizmy do dialogu” . Tekst ten jest
wnikliwym rysem historycznym, obrazującym rozejście się obu Kościołów, rozejście nie
tylko w sferze doktrynalnej, ale przede wszystkim w płaszczyźnie psychologicznej, uka
zującym wzajemne wyobcowanie się dwóch chrześcijańskich światów. Jest to bodaj naj
pełniejsze w polskiej literaturze przedmiotu omówienie zagadnienia ewolucji stosunków
między stolicami patriarchalnymi w Rzymie i Konstantynopolu. Autor wykazuje, że winę
za rozejście się ponoszą obie strony. Istotne znaczenie miały dwie różne koncepcje pryma
tu. Próby narzucenia Wschodowi prymatu rozumianego jako najwyższa władza papieża
spotykały się tam zawsze ze zdecydowanym oporem. Określił to dosadnie św. N il Kabazilas: Rzymianie przypisują sobie (...) rolę nauczycieli, którzy chcą traktować innych jak
uczniów posłusznych na każde słowo (s. 23).
Może to brzmi paradoksalnie, ale ostateczną przyczyną rozejścia się obu Kościołów
były próby unijne podjęte na Soborze Florenckim. Od tej pory katolicyzm i prawosławie
zaczęły uważać siebie za dwa odrębne wyznania. Jednak jeszcze w okresie średniowiecza
nie zatarła się całkowicie świadomość przynależności Wschodu i Zachodu do jednej
chrześcijańskiej ekumeny.
Obecnie w dialogu teologicznym Kościoły na powrót odkrywają swoją jedność. Pomi
mo istnienia różnic katolicyzm i prawosławie odnajdują się we wspólnej tradycji niepodzielonego Kościoła z okresu pierwszego tysiąclecia. Poprzez kontakt z myślą prawosła
wną katolicyzm ma okazję pogłębić swój uniwersalizm, gdyż prawosławna wizja chrześci
jaństwa może być rozpatrywana jako komplementarna wobec tradycyjnych ujęć zachod
nich. Swoje rozważania rekapituluje ks. prof. Hryniewicz w zdaniu: Przezwyciężenie
schizmy dokonuje się za każdym razem, gdy przełamany zostaje stan wzajemnej obcości
(s. 47).
Nawiązując do dawnego zwyczaju sięgającego okresu poprzedzającego rozłam, Jan
Paweł II wkrótce po rozpoczęciu pontyfikatu przesłał list patriarsze Dimitriosowi I; od
tej pory datuje się regularna korespondencja między obiema stolicami kościelnymi Rzy
mem i Konstantynopolem. Omawiana książka publikuje całą tę korespondencję oraz
przemówienia wygłoszone podczas wizyty papieskiej w Turcji. Warto wspomnieć, iż w
prawosławiu wymiana listów między patriarchatami, zwłaszcza z okazji Wielkanocy
uważana jest za jeden z wyrazów łączności kościelnej.
Punktem kulminacyjnym wizyty Jana Pawła II Turcji była Jego obecność podczas
liturgii św. celebrowanej przez patriarchę Dimitriosa oraz metropolitów — członków Sy
nodu w prawosławnej katedrze św. Jerzego w Stambule. Obaj hierarchowie wymienili
pocałunki pokoju. Papież wyraził nadzieję na przywrócenie pełnej komunii między kato
likami i prawosławnymi. Owocem w izyty papieskiej w Stambule było powołanie Komisji
Teologicznej dla dialogu katolicko-prawosławnego. W aneksie do tomu zamieszczono
najważniejsze dokumenty z okresu poprzedzającego wizytę Jana Pawła II w Stambule
oraz kalendarium kontaktów katolicko-prawosławnych w latach 1958-1978.
W omawianej książce znaleźć można pewne nieścisłości. Aby nie być gołosłownym
cytuję: Po przywróceniu patriarchatu w Moskwie po Rewolucji Październikowej ogłoszo
no autokefalię Kościoła Rosyjskiego. Wszak Kościół Rosyjski nigdy nie utracił swej autokefalii, którą proklamował na kilka wieków przed Rewolucją. W spisie członków Komisji
pod tytułem „Kościół Grecji” widnieją imiona biskupów z Gruzji, a delegacja Greków zo
stała całkowicie pominięta. Błędy te rażą tym bardziej, że jest to książka wydana na w y
sokim poziomie edytorskim. Większość tekstów została przetłumaczona z języka greckie
go, francuskiego, łacińskiego i niemieckiego przez red. Tadeusza Żeleznika. Wśród doku
mentów znalazł się także tekst liturgii św. Jana Chryzostoma tłumaczony z francuskiego.
W sumie jest to książka pożyteczna. Jej edycja stała się niewątpliwie wydarzeniem
ekumenicznym w naszym kraju.

Tadeusz Wyszomirski
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N A G Y S T A N IS Ł A W ks.: K ościół na drogach jedności.
Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidie
cezjalnej 1985, 392 s., 5350 egz.
Edycję tej wartościowej i pożytecznej skądinąd książki przyjąłem z mieszanymi od
czuciami. Mojej radości, że ukazała się oto praca dająca rzetelną i dogłębną prezentację
doktryny ekumenicznej Kościoła katolickiego, towarzyszyło zdumienie, że powstała ona
tak późno. Mimo w oli nasuwa się tutaj pytanie: w jaki sposób realizowano dotąd w semi
nariach katolickich program nakreślony w drugiej części dyrektorium Sekretariatu
ds. Jedności Chrześcijan, dotyczący nauczania ekumenizmu w wyższych uczelniach kato
lickich. Ktoś może na to odpowiedzieć, że wydano przecież odpowiedni skrypt, że w pra
sie opublikowano szereg artykułów na temat katolickiej doktryny ekumenicznej. Czy jed
nak mogło to zastąpić skutecznie solidną syntezę? Śmiem wątpić. Dlatego też w tej sytua
cji praca ks. N agy’ego urasta, chcąc nie chcąc, do rangi dzieła pionierskiego.
Autor, członek zgromadzenia księży sercanów, wykładowca teologii fundamentalnej
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, jest postacią dobrze znaną w środowisku ko
ścielnym. Ostatnio wydelegowany został przez Konferencję Episkopatu Polski na Nad
zwyczajny Synod Biskupów w Rzymie jako ekspert-teolog kardynała Józefa Glempa. Rów
nocześnie papież Jan Paweł II powołał go do grona 12 teologów-ekspertów na Nadzw y
czajny Synod, jako adiutora sekretarza specjalnego synodu, ks. prof. Waltera Kaspera.
Ks. prof. Stanisław Nagy jest jednym z nielicznych polskich teologów specjalizują
cych się w problematyce ekumenicznej, legitymującym się znacznym dorobkiem nauko
wym i pisarskim w tej dziedzinie. Warto tu dodać, że w latach 1970— 1980 był współpra
cownikiem Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej na K U L (przekształconej nie
dawno w Instytut Ekumeniczny), gdzie wykładał katolickie zasady ekumenizmu. N ieja
ko ukoronowaniem i podsumowaniem tego, co napisał o ekumenizmie, jest książka
pt. „Kościół na drogach jedności” .
Składa się ona z trzech części. W pierwszej — historycznej, autor pisze o genezie, po
czątkach i formowaniu się struktur ruchu ekumenicznego ze Światową Radą Kościołów
na czele. W tym fragmencie pracy ukazana jest też ewolucja, jaką przeszedł Kościół rzym
skokatolicki od wielowiekowego zamknięcia się na inne wspólnoty aż po pełne zaangażo
wanie się w dzieło jedności chrześcijan. W drugiej części ks. Nagy daje wykład katolickiej
doktryny ekumenicznej, natomiast w ostatniej partii książki omawia zasady katolickiego
zaangażowania ekumenicznego.
Sposób, w jaki autor przedstawia akatolickie współczesne dążenia zjednoczeniowe
nie wzbudza żadnych zastrzeżeń. Czyni to autor obiektywnie, w oparciu o bogaty mate
riał źródłowy, na który składają się prace wielu teologów zagranicznych oraz książka
polskiego autora, Karola Karskiego pt. „Dążenia ekumeniczne we współczesnym świę
cie” (Warszawa, 1974). Omawiając początki zaangażowania ekumenicznego w Kościele
rzymskokatolickim autor sugeruje wyraźnie, że ekumenizm nie objawił się w tym Koście
le dopiero na Soborze Watykańskim II, jak to się powszechnie sądzi. Dzięki działalności
takich ludzi jak J.M. Möhler, kard. H. Newman, ks. F. Portal, ks. P. Couturier, kard.
D.J. Mercier, dzięki istnieniu wspólnoty benedyktyńskiej w Chevetogne, tzw. „Grupy z
Dombes” czy centrum dominikańskiego „Istina” , idea ekumeniczna torowała sobie po
woli drogę w Kościele rzymskokatolickim, a na Soborze Watykańskim II nastąpiła jakby rekapitulacja tych wszystkich nagromadzonych wcześniej doświadczeń. Na Soborze nie trzeba
było niczego stwarzać, gdyż grunt pod działalność ekumeniczną był już dość dobrze przygo
towany. Ma więc ks. Nagy całkowitą rację powtarzając za o. Y. Congarem, że ani Jan X X III
ani Paweł VI nie stworzyli ekumenizmu: jeden i drugi stworzyli mu nowe możliwości.
Najbardziej wartościową partią książki jest, moim zdaniem, ten fragment, w którym
autor charakteryzuje katolicką doktrynę ekumeniczną. Czyniąc to, wielokrotnie podkre
śla konieczność powszechnego obowiązku aktywnego zaangażowania wszystkich człon
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ków Kościoła w działalność ekumeniczną. Np. na stronie 201 pisze on następująco: Pod
stawą (...) odpowiedzialności ekumenicznej jest fakt zakorzenienia każdego członka w
Kościele, tak iż każdy w jakimś zakresie utożsamia się z Kościołem, dzieląc z nim wszy
stkie jego dobra i słabości, osiągnięcia i klęski, przywileje i zadania. Rozdarcie więc Ko
ścioła, jest sprawą i dramatem każdego jego członka, a konsekwentnie i obowiązkiem dą
żenia do pełnej jedności, który spoczywa na całym Kościele, dzielony być musi przez
wszystkich, którzy do niego należą, którzy go stanowią.
Pewnym dysonansem jest permanentne używanie przez autora — określenie to upo
wszechniło się, niestety, wśród katolików — terminu bracia odłączeni. Nadeszła już chy
ba pora, aby zrezygnować z tego określenia, gdyż posiada ono mimo wszystko wydźwięk
pejoratywny i jest na pewno nieprzyjemne dla chrześcijan z innych Kościołów.
Jako pendant dołączono do książki: krótkie charakterystyki Kościołów członkowskich
Polskiej Rady Ekumenicznej, szkic poświęcony słowiańskiej inicjatywie ekumenicznej,
jaką były kongresy w Velehradzie (1907— 1936), oraz informację o polskim odpowiedniku
tych kongresów, czyli o pińskich konferencjach misyjnych (1930— 1937), a także wykaz
międzywyznaniowych dialogów doktrynalnych z udziałem Kościoła Rzymskokatolickie
go. Autorem dwóch pierwszych aneksów jest ks. dr Leonard Górka SVD z Instytutu Eku
menicznego na K U L. Jeśli idzie o prezentację Kościołów PRE, to pozostawia ona duż^
niedosyt, gdyż w gruncie rzeczy czytelnik niewiele może się z niej dowiedzieć o tych K o
ściołach. Zabrakło bowiem bodaj najkrótszej informacji o podstawowych założeniach
doktrynalnych omawianych wspólnot chrześcijańskich.
Zamyka książkę bibliografia podstawowych dokumentów na temat ekumenizmu K o
ścioła Rzymskokatolickiego oraz literatura przedmiotu w różnych językach. Można zau
ważyć tutaj kilka nieścisłości, m.in. nasz kwartalnik nazywa się „Studia i Dokumenty
Ekumeniczne” a nie jak podano „Studia i Dokumenty Chrześcijańskie” , zaś „Jednota” ,
miesięcznik Kościoła ewangelicko-reformowanego została założona w r. 1926, a nie w
1962.
Wydając pracę autor kierował się przede wszystkim chęcią przyjścia z pomocą w y
kładowcom ekumenizmu i słuchaczom tego przedmiotu w seminariach duchownych. Jed
nak niedobrze by się stało, gdyby czytelnikami tej niezwykle cennej książki byli tylko
księża i alumni. Powinna ona znaleźć się bezwzględnie w każdej bibliotece parafialnej.
Dobrze byłoby również, aby sięgnęły po tę pozycję osoby przynależące do innych wyznań.

Antoni Grześkowiak

M isterium Verbi. Dzieło zbiorowe pod red. ks. Henryka Mu
szyńskiego i ks. Alfonsa Skowronka. Warszawa: Akademia
Teologii Katolickiej 1985, 240 s., 5300 egz.

W pierwszym numerze „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” zamieściliśmy, jak
może niektórzy czytelnicy pamiętają, sprawozdania z dwóch sympozjów ekumenicznych
zorganizowanych przez Akademię Teologii Katolickiej. Pierwsza sesja, zorganizowana
przez katedrę teologii ekumenicznej A TK , miała temat: „Marcin Luter w refleksji ekume
nicznej” i odbyła się w dn. 9— 10 listopada 1982 r. Druga natomiast, „O Słowie Bożym” , zo-
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stała zorganizowana staraniem katedry biblistyki Starego Testamentu przy A T K i odbyła
się tydzień później, w dn 15— 16 listopada 1982 r.
Obie te imprezy doczekały się licznych sprawozdań i komentarzy w prasie, głównie
katolickiej. Wiadomo jednak, iż każda relacja jest w większym lub mniejszym stopniu,
zaledwie skrótowym, subiektywnym zapisem dziennikarskim. Dlatego też szczególnego
znaczenia nabierają publikacje materiałów z sesji naukowych. Taką właśnie publikację
mają także za sprawą Wydawnictwa A T K wspomniane wyżej sympozja.
Przy redagowaniu książki nie zastosowano kryterium chronologicznego, lecz kierowa
no się hierarchią ważności, stąd też w pierwszej kolejności zamieszczono materiały z sesji
„O Słowie Bożym” , choć odbyła się później i miała znacznie skromniejszy charakter. Po
przedmowie napisanej przez bpa Henryka Muszyńskiego, redaktora tej części książki, za
mieszczono poszczególne wystąpienia w następującej kolejności: ks. prof. Czesław Jaku
biec — „Słowo Boże w Konstytucji »D ei Verbum«” ; ks. prof. Jan B. Niemczyk, rektor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej — „Autorytet Pisma Świętego według Doktora
Marcina Lutra” , ks. prof. Jerzy Gryniakow, prorektor ChAT — „Rola Słowa Bożego w
zwiastowaniu ewangelickim” ; bp prof. Henryk Muszyński — „Słowo jako wydarzenie
zbawcze u św. Pawła na tle Starego i Nowego Testamentu” ; ks. prof. Alfons Skowronek
— „Dogmat w służbie Objawienia” ; ks. prof. Andrzej Zuberbier — „Słowo Boże a M agi
sterium Kościoła według Konstytucji »D ei Verbum«” .
Jak napisał w przedmowie bp H. Muszyński, mimo usilnych starań, nie udało się uzy
skać gotowego maszynopisu i włączyć do książki referatu doc. Jana Anchimiuka (obecnie
prawosławnego biskupa Jeremiasza), pt. „Pneumatologiczne aspekty Słowa Bożego” .
Szczególnie interesującej lektury, zwłaszcza czytelnikowi katolickiemu, powinny dostar
czyć teksty dwóch profesorów ewangelickich — ks. J. B. Niemczyka i ks. J. Gryniakowa.
Bardzo ciekawy, choć z punktu widzenia protestanckiego i prawosławnego na pewno
kontrowersyjny, jest referat ks. Skowronka.
W drugiej części książki, która zawiera materiały z międzynarodowego sympozjum
inaugurującego obchody 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra w naszym kraju, wydruko
wano następujące przemówienia i referaty: ks. prof. Remigiusz Sobański, rektor A T K —
przemówienie inauguracyjne; bp Władysław Miziołek — przemówienie na otwarcie sym
pozjum; ks. prof. Franz Peter Sonntag (katolik) z Erfurtu — „Luter w refleksji katoli
ckiej” ; ks. prof. Heinz Schütte (katolik) z Paderbornu — „Ekumeniczne wnioski z nauki
Lutra” ; prof. Otto Hermann Pesch (katolik) z Hamburga — „Katolicki obraz Marcina Lu
tra dziś” ; prof. Reinhard Slenczka (ewangelik) z Erlangen — „Luter a katolickość Kościo
ła ” ; prof. Johannes Brosseder (katolik) z Bonn — „Ekumeniczne znaczenie teologii Mar
cina Lutra dla katolickiej teologii i Kościoła katolickiego” ; ks. Alfons Skowronek —
„Nauka Marcina Lutra o Wieczerzy Pańskiej” ; prof. Gerhard Sauter (ewangelik) z Bonn
— „Obraz człowieka w ujęciu Marcina Lutra” ; prof. Helmut Thielicke (ewangelik) z
Hamburga — „Niezałatwione problemy Reformacji” .
Niestety, i w tej partii książki zabrakło tekstu jednego wystąpienia, mianowicie refe
ratu pt. „Recepcja Marcina Lutra w Polsce” ks. Janusza Narzyńskiego, biskupa Kościoła
ewangelicko-augsburskiego. W ten sposób stracił nieco na wartości dokumentacyjny cha
rakter książki, a stało się to również ze szkodą dla czytelnika, który chciałby mieć pełny
obraz tego, co przedstawili na obydwu sesjach referenci różnych konfesji. Spośród intere
sujących tekstów, jeśli idzie o ładunek intelektualny, wyróżnia się pełen błyskotliwych i
oryginalnych tez referat ewangelickiego profesora H. Thielicke, będący odważną samo
krytyką luteranizmu.
Sympozjum luterańskie zorganizowane przez katedrę teologii ekumenicznej na A T K
zyskało bardzo wysoką ocenę w kręgach kościelnych. Lektura wygłoszonych przed blisko
czterema laty referatów uczonych katolickich i ewangelickich potwierdza, iż nie były to
oceny na wyrost.

Antoni Grześkowiak
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Encyklopedia Katolicka. Tom 4. Lublin: Towarzystwo Nau
kowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1983, 1486 s.,
12.350 egz.
Na proces formowania się świadomości ekumenicznej danej wspólnoty wyznaniowej
mają bez wątpienia duży wpływ publikacje przez tę społeczność wydawane. „Encyklope
dia Katolicka” , będąca obok „Biblii Tysiąclecia” największym przedsięwzięciem edytor
skim Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce powojennej, jest dziełem, które, jak można
przypuszczać, nie pozostanie bez wpływu na stan świadomości ekumenicznej katolików
żyjących nad Wisłą.
Zakres tematyczny dzieła i sposób jego redagowania sprawia, że przymiotnik „kato
lick i” widniejący w tytule, będący do niedawna, w powszechnym odczuciu chrześcijan
innych wyznań, synonimem ciasnego konfesjonalizmu, tutaj nabiera jak gdyby swojego
właściwego, „ekumenicznego” znaczenia. Sprawia to nie tylko fakt, iż encyklopedia nie
ogranicza się jedynie do prezentacji problematyki doktrynalnej oraz działalności Kościo
ła Rzymskokatolickiego i uwzględnia hasła poświęcone innym bratnim Kościołom i religiom niechrześcijańskim, ale również to, że współtwórcami dzieła są autorzy reprezentu
jący różne wyznania i religie. Dzięki takiej koncepcji redakcyjnej encyklopedia K U L -ow ska jest jedną z nielicznych pozycji wydawniczych u nas w Polsce powstałych wspólnym,
ekumenicznym wysiłkiem. Świadczy o tym zresztą nie tylko merytoryczna zawartość
dzieła, ale nawet jego szata zewnętrzna, jako że oprawę encyklopedii wykonało częściowo
adwenty styczne wydawnictwo „Znaki Czasu” .
Jak zaznaczono w słowie wstępnym do tomu pierwszego, encyklopedia przedstawia
poglądy na zasadnicze zagadnienia teologiczne i filozoficzne oraz na działalność wspól
not religijnych w przeszłości i obecnie; stara się ukazać przemiany będące w chrześcijań
stwie konsekwencją przyjęcia przez Sobór Watykański I I antropologicznego punktu wi
dzenia oraz postavjy dialogu ekumenicznego, rozwijającego się w kontaktach z innymi
Kościołami, wspólnotami, religiami oraz z całą rzeczywistością ziemską. Trzeba przy
znać, że powyższe założenia realizowane są w kolejnych tomach z żelazną konsekwencją.
Analiza haseł o treści ekumenicznej znajdujących się w czterech wydanych do tej
pory tomach (pierwszy ukazał się w r. 1973), pozwala na sformułowanie kilku spostrzeżeń
ogólniejszej natury, w tym także uwag krytycznych. Redaktorzy encyklopedii przyjęli za
sadę, że o danym Kościele pisze osoba doń przynależąca (wyjątek uczyniono w przypadku
Kościoła anglikańskiego, którego w Polsce nie ma). I tak np. autorem hasła „adwentyści”
jest duchowny tego Kościoła ks. Zachariasz Łyko, zaś o baptystach napisał nieżyjący już
wieloletni prezes Naczelnej Rady Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, ks. Michał
Stankiewicz. Również autorami biogramów duchownych, teologów i działaczy kościel
nych są osoby reprezentujące różne wyznania. Należy podkreślić, iż w encyklopedii uw
zględniono chyba wszystkie wybitniejsze postacie z kręgu działaczy ekumenicznych, a
także osoby zasłużone dla danych wspólnot chrześcijańskich. Nie pominięto osób stosun
kowo mało znanych, jak np. luterański duchowny ks. Piotr Artomiusz Krzesichleb żyjący
na przełomie X V I i X V II w., czy ks. Samuel Bythner, superintendent żmudzki Jednoty
reformowanej na Litwie, żyjący na przełomie X V II i X V III w. stulecia.
O ekumenicznym profilu encyklopedii świadczy również to, że pewne terminy teolo
giczne, jak np. biskup czy eklezjologia, omawiane są z punktu widzenia rzymskokatoli
ckiego, prawosławnego, protestanckiego, a pierwsze z wymienionych pojęć ma także inter
pretację starokatolicką. Natomiast hasło „B óg” , fundamentalne dla całego dzieła, przed
stawione jest w ujęciu niektórych religii niechrześcijańskich. Przy hasłach będących naz
wami miast podaje się na ogół informację o działalności tamże innych wspólnot chrześci
jańskich. I tak np. przy haśle „Białystok” zaznaczono, że są tu obok parafii, dekanatów i
siedziby administratora apostolskiego rzymskokatolickiej archidiecezji w Białymstoku,
również parafie, dekanat i siedziba biskupa biłostocko-gdańskiej diecezji prawosławnej,
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a także stacja kaznodziejska parafii Ełk (diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko-aug
sburskiego). Podano także zwięzłe informacje o historii prawosławia i ewangelicyzmu w
tym mieście, nie podano jednakże informacji o innych wspólnotach tutaj działających,
np. o baptystach czy muzułmanach.
Już tych kilka uwag świadczy niezbicie o tym, że „Encyklopedia katolicka” jest
przedsięwzięciem o wybitnie ekumenicznym charakterze, choć, nie da się ukryć, dalekim
jeszcze od ideału. Uważna lektura haseł ujawnia sporo braków, nieścisłości i kontrower
syjnych z punktu widzenia nierzymskokatolickiego ujęć. Obok stosunkowo mało istot
nych przeoczeń, np. nie podano przynależności konfesyjnej filozofa i działacza ekumeni
cznego Adolfa Deissmanna, który jako pierwszy użył sformułowania „ruch ekumeniczny” ,
są też poważniejsze braki (np. przy haśle „Addis Abeba” nie zaznaczono, że w mieście
tym znajduje się siedziba patriarchatu przedchalcedońskiego Kościoła etiopskiego).
Czytelnicy prawosławni zgłaszali zastrzeżenia, co do sposobu redagowania niektó
rych haseł historycznych w encyklopedii (uczynił to m.in. bp Jeremiasz podczas sesji na
K U L poświęconej 20 rocznicy Dekretu „O ekumenizmie” ). Trudno się dziwić krytycznej
reakcji prawosławnego, gdy czyta np. hasło „Kościół greckoprawosławny w A fryce”
gdzie autor pisze, iż Kościół ten w X II i na początku X III w. pozostawał w jedności z Rzy
mem, natomiast pisząc o okresie późniejszym, kiedy przeszedł pod jurysdykcję Konstan
tynopola, autor określa analogiczny stan jako „uzależnienie” . Z prawosławnego punktu
widzenia może również wzbudzać zastrzeżenia sposób zredagowania hasła „unia brzeska” .
Weźmy dla przykładu następujące sformułowanie, będące konkluzją autora: Przy zawar
ciu unii pominięto wiele istotnych czynników gwarantujących jej powodzenie: nie liczono
się z opinią ludności, nie pozyskano wszystkich biskupów prawosławnych i wybitniej
szych świeckich; nadto niedopuszczenie biskupów unickich do senatu polskiego spowo
dowało, że od samego początku napotykano wiele przeszkód w realizacji postanowień
unii brzeskiej; choć nie objęła ona całego Kościoła wschodniego, była największą po unii
florenckiej próbą odbudowania jedności w Kościele. To prawda, że wspomniane czynniki
spowodowały, iż unia nie objęła całego prawosławia w państwie polsko-litewskim, przy
dałoby się jednak zaznaczyć, iż przedsięwzięcie to okazało się w konsekwencji prawdzi
wym dramatem dla Kościoła prawosławnego. Dzisiaj nie wypada pisać o unii w tonie no
stalgicznym, gdyż unionizm przestał być obowiązującym modelem jedności w Kościele.
Ponadto w haśle poświęconym apostołom Słowian św. św. Cyrylowi i Metodemu na
leżało chociaż wspomnieć o odmiennym niż katolickie stanowisku historiografii prawo
sławnej w kontrowersyjnej kwestii dotyczącej misji cyrylo-metodiańskiej na południo
wych ziemiach polskich. Brakuje hasła „endimousa synodos” (jest to synodalna instytu
cja patriarchatu w Konstantynopolu, pozostająca po dziś dzień jednym z elementów róż
niących Wschód od Zachodu).
Po tych uwagach pora przejść do omówienia tomu czwartego encyklopedii, który za
wiera hasła od słowa „docent” do „E zzo” (kanonik z Bambergi żyjący w X I w.). Jest to
tom o tyle interesujący dla ekumenisty, że obejmuje hasło „ekumenia” , prezentujące dok
trynę katolicką, prawosławną i protestancką w tym zakresie. Ponadto są tutaj następują
ce hasła: „Ekumeniczna Rada Kościołów” (szkoda, iż redaktorzy encyklopedii nie uwzględ
nili dobrze zadomowionej i powszechnie używanej w polskim piśmiennictwie teologicz
nym nazwy „Światowa Rada Kościołów” ), „ekumeniczna teologia” , „ekumeniczne czaso
pisma” , „ekumeniczne instytuty” , „ekumeniczne nabożeństwa” i „Ekumeniczny Patriar
chat Prawosławny” . Osobne hasła mają też: Kościół ewangelicko — augsburski (część hi
storyczną opracował ks. Henryk Czembor, zaś o doktrynie napisał ks. Manfred Uglorz)
oraz Kościół ewangelicko-reformowany (o dziejach tego Kościoła napisał historyk katoli
cki ks. prof. Zygmunt Zieliński, o doktrynie — duchowny reformowany ks. Bogdan Tran
da, zaś o działalności ekumenicznej, podobnie jak to było w przypadku Kościoła luterańskiego — duchowny katolicki ks. Leonard Górka SVD).
Ważnym hasłem jest też w tym tomie „eucharystia” . Tym razem redaktorzy odeszli
od przyjętej koncepcji powierzając omówienie doktryny prawosławnej i protestanckiej eu
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charystii dwóm wybitnym znawcom zagadnienia z Kościoła Rzymskokatolickiego —
o. prof. Wacławowi Hryniewiczowi OMI (prawosławie) i o. prof. Stanisławowi Celestynowi
Napiórkowskiemu OFMConv (protestantyzm). Mimo to udział autorów niekatolickich w
powstaniu tomu jest dość znaczny, przy czym największy wkład wnieśli tutaj niewątpli
wie — ze strony ewangelickiej niedawno zmarły ks. prof. Woldemar Gastpary, zaś ze
strony prawosławnej ks. dr Henryk Paprocki (obaj zresztą pełniący funkcję konsultorów
encyklopedii).
Autorzy katoliccy piszący o teologii, bądź o dziejach innych Kościołów, wywiązali się
\^e swego zadania bez zarzutu. Jedynie w przypadku prezentacji Kościoła ewangelicko-reformowanego można by zgłosić pewne zastrzeżenia. Autor tej części hasła, poświęcając
zresztą (a szkoda) historii ewangelicyzmu reformowanego w Polsce jedno tylko zdanie,
napisał, że o prężności trzech jednot (litewskiej, wielkopolskiej i małopolskiej) świadczyła
w r. 1570 sandomierska zgoda, nawiązująca do doktryny Bullingera. Takie sformułowa
nie jest zgoła nieprecyzyjne i może nawet sugerować, że zgoda (ugoda) sandomierska do
konała się wewnątrz Kościoła ewangelicko-reformowanego. Należało natomiast napisać,
że stanowiła ona porozumienie między trzema głównymi wyznaniami reformacyjnymi w
Polsce — ewangelicyzmem reformowanym, luteranizmem i braćmi czeskimi. Wprawdzie
hasło „sandomierska zgoda” ukaże się w jednym z ostatnich tomów encyklopedii, ale na
stąpi to dopiero najprawdopodobniej w trzecim tysiącleciu, gdyż kolejne tomy encyklo
pedii powstają w ślimaczym tempie. Dlatego też, uwzględniając bardzo długi czas wyda
wania poszczególnych tomów, potrzeba byłoby w takich przypadkach podawać bodaj
najkrótsze definicje.
Poza tym autor rozdziału konsekwentnie używa terminu „kalwinizm ” , co jest okre
śleniem nieprawidłowym, gdyż na doktrynę Kościoła ewangelicko-reformowanego złoży
ła się nie tylko nauka Jana Kalwina, ale także innych reformatorów.
W rozdziale poświęconym strukturze Kościoła ewangelicko-reformowanego (autor
ks. Bogdan Tranda) zabrakło ciekawej informacji, że Jednota Litewska miała odmienny
ustrój niż Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce centralnej, mianowicie synodalny.
Należy żałować, iż zarówno w przypadku Kościoła ewangelicko-augsburskiego jak i
ewangelicko-reformowanego pominięto rozdział poświęcony dziejom tych wspólnot w
Polsce. Są wprawdzie dość liczne hasła historyczne dotyczące tych dwóch Kościołów, do
brze byłoby jednak, aby czytelnik chcący zapoznać się z dziejami luteranizmu i ewangeli
cyzmu reformowanego w naszym kraju, nie musiał wertować wszystkich tomów encyklo
pedii.
Reasumując można powiedzieć, że hasła teologiczne dotyczące innych Kościołów są
opracowane lepiej, niż hasła historyczne (dotyczy to głównie Kościołów wschodnich).
Tych kilka uwag krytycznych nie powinno jednak przesłonić pozytywnego obrazu całości.
Bez obawy o to, że będę posądzony o przesadę stwierdzam, że „Encyklopedia Katolicka”
wydawana przez K U L jest dużym wydarzeniem edytorskim, które będzie miało znaczny
wpływ na formowanie się świadomości posoborowej katolików polskich w duchu ekume
nicznym. Z niecierpliwością oczekiwać będziemy na następne tomy tego dzieła wydawa
nego pod auspicjami uczelni, która chlubi się posiadaniem jedynego w Polsce Instytutu
Ekumenicznego.

Antoni Grześkowiak
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PR ZE K O P ED M UND : Wschodnie patriarchaty starożytne.
Warszawa: Instytut Wydawniczy P A X 1984, 234 s., 5000 egz.
W swej rozprawie habilitacyjnej ks. Edmund Przekop zajmuje się podstawowym za
gadnieniem pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa: ukształtowaniem, funkcjonowaniem
i kompetencjami patriarchatów wschodnich, ich relacjami wzajemnymi oraz ze Stolicą
Apostolską w Rzymie. Praca, posiłkowana rzetelną erudycją, operuje głównie materiałem
źródłowym z IV— X w., w pierwszym rzędzie edycjami kanonów soborowych i synodal
nych, aktów jurysdykcyjnych (papieskich i patriarchalnych), listów i teologicznych w y
powiedzi okresu patrystycznego, przy czym autor zużytkował przede wszystkim doku
menty z regestów cesarskich wyd. F. Dölgera, regestów patriarchatu konstantynopolitań
skiego wyd. V. Grumela oraz zbioru Regesta Romanorum Pontificum wyd. Ph. Jaffó — G.
Wattenbacha. Cytuje również i dyskutuje obfitą literaturę przedmiotu z całej Europy.
Szkoda, że nadto skromnie zostały potraktowane starsze opracowania badaczy rosyj
skich, żywo już w X IX w. zainteresowanych poruszonymi przez ks. Przekopa zagadnie
niami. Poza pracami I. Sokołowa należało, choćby polemicznie, uwzględnić np. bardzo
szczegółowe studium T. Barsowa, „Konstąntynopolskij patriarch i jego włast’ nad russkoju cerkowiju” , S. Petersburg 1878.
Najistotniejsze znaczenie ma wykład trzech pierwszych rozdziałów. Ks. E. Przekop
prezentuje ewolucyjne formowanie patriarchatów według rozstrzygnięć kanonów Sobo
rów Powszechnych: nicejskiego (325 r.), konstantynopolitańskiego (381 r.) i chalcedońskiego (451 r.). Trafnie wskazuje na relatywne jedynie znaczenie tradycji apostolskiej w
obiorze siedzib patriarchatów, za to uwypukla ich zależność od polityczno-admini
stracyjnego podziału Imperium Rzymskiego na cywilne diecezje i prowincje oraz od fa
ktycznych ośrodków władzy państwowej. Zaznacza też uwarunkowanie granic patriar
chatów, w pewnym stopniu, od separatyzmów kulturowo-etnicznych (krąg łaciński, gre
cki, syryjski, koptyjski). Ten ostatni element miał jednak niewątpliwie znaczenie wtórne
(na Wschodzie — po najeździe arabskim), gdyż pierwotnie wszystkie patriarchaty wscho
dnie osadzone były na podłożu imperialnej kultury bizantyjskiej.
Jasno uwydatnił autor systematyczny awans biskupstwa Konstantynopola w hierar
chii kościelnej, wyłącznie na skutek politycznego znaczenia nowej stolicy Cesarstwa. Pa
piestwo od początku przyjęło owe zmiany jako „uzurpację” przeciwstawiając „Nowemu
Rzym owi” teorię trzech Piotrowych stolic apostolskich: Rzymu, Aleksandrii, Antiochii.
Stąd też papieże nie uznali 15 kanonu Soboru w Chalcedonie (451 r.) przyznającego Kon
stantynopolowi patriarchat z pełną jurysdykcją w cywilnych diecezjach Tracji, Pontu i
Azji, a nadto drugie miejsce po starym Rzymie w hierarchii patriarchatów, ale równorzę
dną władzę i godność. Tę zmianę hierarchii akceptowało papiestwo dopiero na IV Sobo
rze Konstantynopolitańskim (869— 870 r.). W przeciwieństwie jednak do pojęć i odczuć
późniejszej wspólnoty prawosławnej, a także badaczy tę wspólnotę reprezentujących,
Kościół katolicki uważał, że kolejne Sobory, podtrzymały legalny i nienaruszalny prymat
Rzymu w hierarchii Kościoła. Pentarchia patriarchatów obowiązana była uznawać
pierwszeństwo papieża nie tylko honorowe i tytularne, ale jako stróża-depozytariusza
czystości wiary i jedności Kościoła, mającego prawo do uznawania prawo wierności pa
triarchatów, prawo apelacyjnego rozstrzygania sporów kościelnych, zagrożeń herezji, po
prawności dogmatów, a więc najwyższy arbitraż w kwestii doktryny. Natomiast analiza
źródeł pozwoliła ustalić autorowi, że papież w zasadzie nie ingerował w jurysdykcyjno-sądowe i dyscyplinarne kompetencje patriarchów. W tej domenie mieli oni pełną i naj
wyższą władzę, nie kwestionowaną przez Rzym, podobnie jak w zakresie obioru, nomina
cji i wyświęcania episkopatu, a także elekcji samych patriarchów. Była to więc rzeczywi
sta równorzędność administracyjna przy zachowaniu „communio” czyli wzajemnym uz
naniu wspólności wiary. Autor zauważa, że silny już w IX w. model rzymskiej Stolicy
Apostolskiej jako monarchicznego namiestnictwa Chrystusa z sukcesji św. Piotra, zmienił

144

RECENZJE

papieskie rozumienie autonomii patriarchatów Wschodu. Rzym uważał wówczas, że nie
wynika ona z tradycji apostolskiej czy kanonów soborowych, a jedynie z dobrowolnej se
sji absolutnej władzy papieskiej delegującej określone cząstki kompetencji terytorialnych
na patriarchów. W dalszych rozdziałach autor szczegółowo rozpatruje funkcjonowanie
kolegialności patriarchatów wschodnich, szczególnie motywy powołania synodu „endimousa” w Konstantynopolu. Warte uwagi jest wskazanie pierwotnej całkowitej przewagi
osobistej władzy patriarchy nad kompetencjami członków synodu. Ostatnie dwa rozdzia
ły poświęcone są drobiazgowej analizie warunków, przebiegu i prawnych elementów w y
boru patriarchy z punktu widzenia kanonistyki. Książka ks. Edmunda Przekopa, pisana
jasnym, wyrazistym językiem, wydaje się nieodzowną lekturą nie tylko dla historyków
Kościoła, ale i dla szerszego grona czytelników z wykształceniem humanistycznym.

Tadeusz M. Trajdos

Pasterze wiernych Słowian: Święci Cyryl i Metody. Teksty
wybrał, tłumaczył i opracował Aleksander Naumow. Kra
ków: Wydawnictwo Znak 1985, s. 154, nakł. 10 tys. egz.
cena 200 zł.
Jako pokłosie roku metodiańskiego ukazują się publikacje z tej dziedziny. „Pasterze
wiernych Słowian” są antologią wczesnych tekstów dotyczących Braci Sołuńskich.
W zbiorze znalazły się utwory napisane przez nich samych, jak „Kanon św. Dymitra” autor
stwa arcybiskupa Metodego oraz pióra Konstantyna Filozofa słynny wstęp do Ewangelii
czyli „Progłas” — pierwszy utwór poetycki napisany w języku staro-słowiańskim. Pozo
stałe teksty pochodzą od uczniów Świętych Braci, takich jak Klemens z Ochrydu lub in
nych, których nazwiska są nieznane. Mamy więc „Żyw ot Św. Metodego” oraz „służbę ku
czci św. Cyryla” — oficjum celebrowane w dniu jego imienin przez prawosławnych Sło
wian. Znalazły się też fragmenty oficjum brewiarzowego według tradycji zachodniej.
Całość została opatrzona przez tłumacza, znanego filologa z Uniwersytetu Jagiellońskie
go, zwięzłym a bardzo nośnym treściowo wstępem na temat misji cyrylo-metodiańskiej i
jej znaczenia dla kultury Słowian. Naumow pragnął tymi przekładami oddać hołd twór
com słowiańskiej kultury piśmienniczej, u której podstaw leży niezmiennie przekład Pis
ma Świętego, z drugiej zaś, by się przyczynić do lepszego zrozumienia sensu dzieła i po
słannictwa Świętych Braci — Apostołów Słowian i ich nieodwołalnie aktualnego testa
mentu czynu (s. 22). Tłumaczenia doc. Naumowa zdradza znakomite opanowanie umieję
tności warsztatowych i znajomość teologii wschodnio-chrześcijańskiej. W pięknej
polszczyźnie tych tekstów odnajdujemy wiele z uroków poetyki starosłowiańskiego ory
ginału. Bo teksty te są również piękną liryką religijną. Antologia pomaga o wiele lepiej
zrozumieć papieską encyklikę „Slavorum Apostoli” .

Tadeusz Wyszomirski

Nasi autorzy

Andreas Aarflot, biskup naczelny Kościoła Luterańskiego Norwe
gii
Erwin Fahlbusch, profesor religioznawstwa na Uniwersytecie we
Frankfurcie n.M., referent naukowy w Instytucie Badań Konfesyj
nych w Bensheim

Christine Gleixner, siostra zakonna (Zgromadzenie „Kobiety z Be
tanii”), przewodnicząca Komisji Diecezjalnej ds. Ekumenizmu,

Krzysztof Gołębiowski, redaktor tygodnika „Za i Przeciw”, wyda
wanego przez Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”

Andrzej Kempfi, redaktor poświęconego prawosławiu „Tygodnika
Podlaskiego”, wydawanego przez Instytut Prasy i Wydawnictw
„Novum”
Oliver S. Tomkins, anglikański teolog i biskup, 1948— 52 — zastęp
ca sekretarza generalnego Światowej Rady Kościołów, 1952— 68
— przewodniczący Komitetu Roboczego Komisji „Wiara i Ustrój”
ŚRK.
Willem A. Visser’t Hooft (1900— 1985), teolog reformowany z Ho
landii, 1948— 65 — sekretarz generalny Światowej Rady Kościo
łów, następnie, aż do zgonu, jej honorowy prezydent.
Sławomir Więcek, członek Zgromadzenia Słowa Bożego (werbiści), Seminarium Duchowne Księży Werbistów
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W NASTĘPNYCH NUMERACH
Franz von Hammerstein
Dialog chrześcijańsko-żydowski w ekumenicz
nej perspektywie

Christian W. Troll
Dialog między muzułmanami a chrześcijanami

Dialog we wspólnocie — Wytyczne w sprawie
dialogu z przedstawicielami różnych religii i
ideologii. Dokument Światowej Rady Kościołów

Historyczna wizyta papieża Jana Pawła n w sy
nagodze rzymskiej

Dni judaistyczne w Pieniężnie

Sylwetki ekumenistów

