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DO CZYTELNIKÓW

Po numerze monotematycznym, poświęconym 40-leciu Światowej Rady Kościołów, 
ponownie oddajemy do Waszych rąk, drodzy Czytelnicy, numer zróżnicowany pod wzglę
dem treści.

Otwiera go artykuł Bohdana Rożnowskiego, pracownika naukowego w Zakładzie 
Psychologii Eksperymentalnej KUL pt. „Psychologiczno-społeczne uwarunkowania i 
konsekwencje ekumenizmu”. Już sam tytuł wskazuje, że ekumenizm przestał być tylko 
domeną teologii i w coraz większym stopniu staje się przedmiotem zainteresowania także 
innych nauk. W artykule przedstawione są wyniki badań psychologicznych przeprowa
dzonych wśród 172 osób reprezentujących trzy wyznania: rzymskokatolickie, prawosła
wne i luterańskie. Przedmiotem analizy były natomiast: stereotypy wyznaniowe, tenden
cje poznawcze w spostrzeganiu innych grup wyznaniowych oraz gotowość do podejmo
wania kontaktów ekumenicznych. Wyniki tych badań — aczkolwiek autor zastrzega się, 
że nie może ich traktować jako reprezentatywnego opisu sytuacji wyznaniowej w Polsce 
—  są dość optymistyczne. Świadczy o tym m.in. takie spostrzeżenie autora, że o ile przed
stawiciele wszystkich badanych wyznań w podobny sposób oceniają ważność ekumeniz
mu, o tyle uważają też za słuszne podejmowanie w tym celu kontaktów.

Ks. prof. Alfons Skowronek, kierownik katedry teologii ekumenicznej ATK, w swoim 
kolejnym artykule publikowanym na naszych łamach, koncentruje się na zagadnieniu 
dialogu w ujęciu encykliki papieża Pawła VI „Ecclesiam suam”. Pisząc o dialogu jako 
obowiązującej metodzie teologicznej autor dochodzi do wniosku, że teologia ekumenicz
na nie jest w zasadzie ekumeniczną dyscypliną ani też specyficzną metodą teologiczną, 
lecz jest czymś znacznie większym: chrześcijańskim duchem, który przenikać winien 
wszystkie działy teologii. Fragment poświęcony zagadnieniu prawdy w dialogu oraz ko- 
niunkcji konsensu i prawdy kończy autor stwierdzeniem, że przezwyciężenie dystansu 
między prawdą i konsensem oraz wypracowanie coraz ściślejszego związku między tymi 
dwoma kategoriami należy do najbardziej newralgicznych punktów dialogu ekumenicz
nego.

Autor trzeciego artykułu, dr Karol Karski, charakteryzuje Światowe Wspólnoty 
Chrześcijańskie, które są reprezentowane na odbywających się corocznie od ponad 30 lat 
Konferencjach Sekretarzy Światowych Wspólnot Chrześcijańskich. Autor zauważa, że 
intrakonfesyjne i interkonfesyjne dążenia do jedności zrodziły się mniej więcej w tym sa
mym czasie. Pierwsze doprowadziły do utworzenia Światowych Wspólnot Chrześcijań
skich, drugie natomiast znalazły ujście w powołanej do życia Światowej Radzie Kościo
łów. Według autora błędem byłoby przeciwstawianie sobie obu tych dążeń, owszem, były 
one formami przejawiania się jednego i tego samego ruchu ekumenicznego, który od sa
mego początku występował pod dwiema postaciami.

Dział „Sprawozdania i dokumenty” otwiera fragment wspólnej deklaracji wypraco
wanej przez przedstawicieli Światowej Federacji Luterańskiej i Światowej Rady Metody- 
stycznej. W  deklaracji tej przedstawiciele dwóch bliskich sobie rodzin wyznaniowych 
zwracają się m.in. w następujący sposób do swoich współwyznawców: Zalecamy naszym 
Kościołom podjęcie kroków umożliwiających ogłoszenie i ustanowienie pełni wspólnoty



Słowa i sakramentu. Zalecamy naszym Kościołoht, aby poczyniły pierwszy i ważny krok 
na tej drodze, ogłaszając oficjalnie wymianę ambony i wzajemną gościnność przy Stole 
Pańskim. O tym, że słowa te nie pozostały na papierze, świadczy m.in. zawarcie w 1987 r. 
przez luteran i metodystów w RFN wspólnoty ambony i ołtarza (o wydarzeniu tym pisze
my w „Ekumenicznym przeglądzie prasy”). Należy wyrazić przy tej okazji życzenie, aby 
wspólna deklaracja zainspirowała również Kościół Metodystyczny i Ewangelicko-Augs
burski w Polsce do zawarcia takiej wspólnoty.

Kolejny publikowany przez nas dokument z dialogu katolicko-prawosławnego pt. 
„Sakrament kapłaństwa w sakramentalnej strukturze Kościoła ze szczególnym uwzględ
nieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla uświęcenia jedności ludu Bożego” uchwalony 
został w czerwcu 1988 r. Dokument ten został przetłumaczony na język polski przez jed
nego z najbardziej aktywnych uczestników dialogu katolicko-prawosławnego, prof. Wa
cława Hryniewicza OMI z Instytutu Ekumenicznego KUL.

Kolejny blok materiałów dotyczy działalności Światowej Rady Kościołów. W  pierw
szej kolejności drukujemy sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Naczelnego ŚRK, które 
odbyło się w dniach 11— 20 sierpnia 1988 w Hannoverze z udziałem ok. 600 przedstawi
cieli różnych Kościołów. Pisze o tym polski uczestnik obrad dr K. Karski. Dalej zamie
szczamy list kard. Jana Willebrandsa, przewodniczącego watykańskiego Sekretariatu ds. 
Jedności Chrześcijan oraz posłanie patriarchy ekumenicznego Dimitriosa I z okazji 40 ro
cznicy powstania ŚRK.

Inne uwzględnione przez nas zagraniczne wydarzenia ekumeniczne drugiej połowy 
1988 r., to doroczne posiedzenie w angielskim mieście Chester Międzynarodowego Bra
ctwa Ekumenicznego (pisze o tym uczestnik spotkania ks. prof. A. Skowronek) oraz piąta 
konsultacja naukowa „Societas Oecumenica” w Bossey k. Genewy (autorem sprawozda
nia jest drugi, obok prof. W. Hryniewicza OMI, polski uczestnik obrad, dr K. Karski).

Sporo miejsca poświęcamy wydarzeniom krajowym. Tradycyjnie już zamieszczamy 
relację z kolejnego Spotkania Ekumenicznego w Kodniu nad Bugiem, które odbyło się już 
po raz piąty w dn. 27— 29 maja 1988 pod hasłem „Miłość Chrystusa przynagla nas” (2 Kor 
5,14). Ponadto publikujemy list bpa prof. Alfonsa Nossola, przewodniczącego Komisji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu skierowany do uczestników spotkania oraz „Apel z Kod- 
nia”.

Drugim ważnym wydarzeniem krajowym było zainicjowane przez ks. prof. A. Sko
wronka spotkanie teologów, filozofów i historyków w sprawie Jana Husa, które odbyło 
się w dn. 17 maja 1988 r. przy warszawskim kościele św. Krzyża z udziałem przedstawi
cieli różnych Kościołów oraz środowisk naukowych. Był to niejako drugi etap dyskusji w 
sprawie czeskiego reformatora, zapoczątkowanej słynnym artykułem prof. Stefana Swie- 
żawskiego w „Tygodniku Powszechnym” z 9 lutego 1986 r. pt. „Jan Hus —  heretyk czy 
prekursor Vaticanum n?”. Można chyba żywić uzasadnioną nadzieję, że spotkanie war
szawskie (nie jedyne zresztą poświęcone osobie Husa) będzie swego rodzaju sondażem 
pomocnym w przygotowaniu aktu ekspiacji ze strony Kościoła katolickiego jako zadość
uczynienia za potępienie i spalenie Jana Husa.

Ostatnie z opisywanych przez nas wydarzeń krajowych, to pierwsze w Polsce ekume
niczne forum laikatu, zorganizowane przez Ośrodek Badań Ekumenicznych przy ChSS. 
Wymienione spotkania świadczą o żywotności polskiej ekumenii, tak chętnie i często ze
wsząd krytykowanej. Nie można oprzeć się jednak wrażeniu, że inicjatywa większości ta
kich spotkań wychodzi od pojedyńczych osób albo grup, nie zaś instytucji powołanych do 
pełnienia służby jedności.

Dział „Ekumenizm w różnych krajach” poświęcamy w całości działalności ekumeni
cznej w RFN. Kolejny publikowany u nas artykuł Georga Schütza, referenta katolickiego 
w Centrali Ekumenicznej we Frankfurcie nad Menem, poświęcony jest Wspólnocie Robo
czej Kościołów Chrześcijańskich w RFN i Berlinie Zachodnim. Natomiast Winfried Röh- 
mel pisze o „filarzę ekumenii w RFN”, jakim jest opactwo benedyktyńskie w Niederalt- 
aich, wydające m.irtTceniony w środowisku ekumenicznym periodyk „Una Sancta”.



Z różnych przyczyn w ostatnich trzech numerach nie zamieściliśmy sylwetki żadnego 
ekumenisty. W  tym numerze nadrabiamy zaległości zamieszczając artykuły o trzech du
chownych rzymskokatolickich. W  związku ze 150 rocznicą śmierci wybitnego teologa a 
zarazem pioniera ekumenizmu w Kościele Rzymskokatolickim, ks. Jana Adama Móhlera, 
publikujemy artykuł Georga Hintzena, pracownika naukowego Instytutu Ekumeniczne
go w Paderbornie, nazwanego imieniem J.A. Móhlera. Red. Andrzej Kowzan kreśli sylwe
tkę zmarłego niedawno kard. Hansa Ursa von Balthasara, wybitnego współczesnego teo
loga, dla którego wprawdzie refleksja ekumeniczna nie była dominująca w jego twórczo
ści, ale który mimo to zawarł w swoich pismach wiele cennych uwag i przemyśleń doty
czących sprawy jedności.

Osobny artykuł poświęcamy także obchodzącemu niedawno 75 rocznicę urodzin ks. 
rektorowi Władysławowi Hładowskiemu, należącemu od bez mała ćwierć wieku do naj
aktywniejszych działaczy ekumenicznych po stronie rzymskokatolickiej w naszym kraju. 
W imieniu naszej redakcji życzymy seniorowi polskiego ekumenizmu: ad multos annos!

Okolicznościowy charakter poprzedniego numeru zmusił nas do rezygnacji z kilku 
stałych działów. W  niniejszym numerze drukujemy je już w komplecie zamieszczając po
nadto wyjątkowo dużo recenzji. Nie udało się nam jednak nadrobić zaległości recenzyj- 
nych i kilkanaście pozycji Czeka nadal na omówienie na naszych łamach. Mimo to cieszy
my się, że ukazuje się w Polsce coraz więcej książek poświęconych tematyce ekumenicz
nej.



Uwaga Czytelnicy!

Od dnia 1 stycznia uległ zmianie 
numer naszego konta w NBP.
Nowy numer otrzymuje brzmienie: 
Państwowy Bank Kredytowy 
III Oddział Warszawa 370015-7777
Wpłaty za prenumeratę dokonane wcześniej 
na numer poprzedni, będą zrealizowane.



A R T Y K U Ł Y

BOHDAN ROŻNOW SKI

PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA 
I KONSEKWENCJE EKUMENIZMU

Ekumenizm jako ruch dążący do jedności wszystkich chrześcijan, ze względu na bo
gatą i zróżnicowaną problematykę, którą w sobie zawiera, stanowi przedmiot refleksji 
wielu dyscyplin teologicznych.

Sobór Watykański II dokonując przełomu w ekumenicznym zaangażowaniu Kościoła 
Rzymskokatolickiego wprowadził katolików nie tylko na płaszczyznę dialogu teologicz
nego z chrześcijanami innych wyznań, ale również w sferę praktycznej działalności eku
menicznej —  dotyczy to m.in. spotkań wiernych różnych wyznań. W konsekwencji eku
menizm stał się przedmiotem badań także wielu nauk nieteologicznych.

Grupą nauk zajmujących się ruchem ekumenicznym są aktualnie także nauki społe
czne. W celu eksploracji ruchu ekumenicznego na gruncie tych nauk konieczne było od
powiednie zdefiniowanie ekumenizmu. W  psychologii społecznej przyjmuje się, że eku
menizm jest formą kontaktów między grupami wyznaniowymi, ukierunkowanych na in
tegrację grup wyznaniowych w jeden Kościół przy zachowaniu pluralizmu tradycji.

Potrzebę zwrócenia większej uwagi na postawy wiernych wskazują sami teologo
w ie1. Współcześnie zjawisko to badali socjologowie (J.R. Kelley) oraz psychologowie (A. 
Biela). Dotychczasowe badania tych autorów dotyczyły sytuacji amerykańskiej. Nie ma 
podobnych opracowań sytuacji w Polsce, gdzie wyznania niekatolickie występują w 
mniejszości.

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań psychologicznych obejmujących trzy 
główne wyznania w Polsce: rzymskokatolików, prawosławnych i luteran. Przedmiotem 
badań były: stereotypy wyznaniowe, reprezentacje poznawcze ekumenizmu, oraz goto
wość do podejmowania kontaktów ekumenicznych. Celem eksploracji było ustalenie za
leżności pomiędzy poszczególnymi czynnikami, nie zaś reprezentowany opis istniejącej 
sytuacji.

Problem

Według autorów zajmujących się dziedzinami ludzkiej psychiki 
stereotyp ujawnia się w odtwarzaniu zdarzeń przez ich upraszczanie. 
Treść pamiętana nie jest lustrzanym odbiciem rzeczywistości, ale repre-

1 C. Napiórkowski. Wszyscy pęd jednym Chrystusem. Lublin 1985.
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zentacją poznawczą 2. Podstawowe funkcje, które pełni reprezentacja, a 
jakie wymieniają R. Zajonc, H. Markus3 to:

1. w spostrzeganiu ukierunkowuje uwagę na te bodźce, których re
prezentacje już istnieją.

2. w pamięci organizuje procesy zapamiętywania schematów.
3. we wnioskowaniu ustala reguły atrybucji.
4. w wydawaniu sądów cenzuruje informacje tak, aby sąd był zgo

dny ze stereotypem.

Wszystkie te funkcje można odnieść do życia społecznego jedno
stki, w którym konieczne jest spostrzeganie, zapamiętywanie, przetwa
rzanie informacji i Wydawanie sąd iw o życiu społecznym. Psychologia 
społeczna wykorzystuje pojęcie stereotypu do opisu i wyjaśniania wielu 
zjawisk społecznych. Przedmiotem badań są stereotypy etniczne i raso
w e4, oraz stereotypy religijne5. Zadaniem jest wyjaśnienie, jak podział 
na grupy wpływa na sposób traktowania innych ludzi.

W psychologii społecznej nurtem obecnie najżywszym jest nurt po
znawczy badający zagadnienie percepcji społecznej (Social Cognition). 
Zapoczątkowany został przez Heidera w latach 50-tych, a uprawiany 
przez wielu współczesnych psychologów tej miary co Atkinson, Festin- 
ger czy Zajonc. Teoria Heidera opiera się na założeniu, że percypowanie 
nowych treści jest związane z systemem dotychczasowej wiedzy na te
mat osób spostrzeganych6. Kontekst wiedzy na temat drugich bardzo 
silnie wpływa na treść spostrzeganych informacji. Stereotyp jest ogni
wem pośredniczącym między systemem informacji a materiałem percy- 
powanym. Mechanizm tego zjawiska bada psychologia myślenia, uży
wając terminu „reprezentacja poznawcza” .

Już w latach 40-tych psychologowie zwrócili wagę na zależność po
między spostrzeganiem innych ludzi a osobowością. Mechanizm selek
cji informacji wyjaśniają teorie atrybucji, spostrzegania społecznego i 
podejście przyjmujące istnienie ukrytych teorii osobowości. Badania 
wskazują na znaczenie cechy osobowości, którą nazwano atorytaryz- 
mem, a związaną z dojrzałością7. M. Rokeach nazwał ten typ osobowo
ści „closed mind” 8, zasadniczą jej cechą według tego autora jest przyj
mowanie za prawdę sądu nie z uwagi na treść, ale na źródło informacji.

Nie tylko osobowość usztywnia schematy poznawcze. W badaniach 
Z. Chlewińskiego osoby starsze okazały się bardziej uprzedzone niż

2 B. Wojciszka. Teoria schematów społecznych. Warszawa 1986.
3 Cognitive perspectives in Social Perception. W: Handbook of Social Psychology. Red. 

N. Lindsey, (w druku).
4 G.W. Allport. The Nature of Prejudice. Cambridge 1955. E.Aronson. Człowiek istota 

społeczna. Warszawa 1978. K.C. Thomas. The construction of measure of stereotypies. 
Research in educational. 1984. nr 1 s.77— 86.

5 A. Biela, W. McKeachie. Denominational ingroup and outgroup perception in Puiu,.a. 
Polish Psychological Bulletion. (w druku). A. Biela, W. McKeachie. Judgment on an in
group and outgroup within Christian denominations in the USA. (w druku).

6 M. Kofta. Procesy atrybucji w spostrzeganiu społecznym. W: Psychologia spostrzegania 
Społecznego. Red. M. Lewicka. Warszawa 1985 s. i75— 200.

7 R.A. Baron, D. Byme. Social Psychology. Understanding human interaction. New York 
1981.

8 M. Rokeach. The open and closed mind. New York'1960.
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młode9. W tych samych badaniach wyodrębniono jeszcze jedną istotną 
zmienną. Jest nią płeć: kobiety mocnej niż mężczyźni były niechętne lu
dziom z grup obcych. Badania te dotyczyły'postaw, ale ponieważ uprze
dzenie jest uzewnętrznieniem stereotypu, można przyjąć, że zmienne te 
również mają wpływ na stereotyp. Czynniki zewnętrzne wpływające na 
stereotyp wiążą się z cechami grup przynależności.

W dotychczasowych badaniach psychologii społecznej zjawisko 
ekumenizmu było traktowane w dwojaki sposób. Istnieje grupa auto
rów zajmujących się badaniem postaw wobec ekumenizmu. Przykła
dem może być m.in. Kelley, który starał się opisać, jak rozumiany jest 
ekumenizm przez katechetów parafialnych i urzędników pracujących 
w parafiach katolickich w U S A 10 11. Inne podejście do zagadnienia eku
menizmu reprezentują autorzy traktujący ekumenizm jako ruch społe
czny charakteryzujący się określoną postawą wobec przedstawicieli in
nych w y z n a ń . W ich ujęciu ekumenizm można zdefiniować jako po
stawę wyrażającą dążenie do zjednoczenia chrześcijan w jednym Ko
ściele Chrystusowym, przy zachowaniu pluralizmu teologicznego i wy
znaniowego 12.

Jako zjawisko psycho-społeczne ekumenizm można rozpatrywać w 
kategoriach interakcji między przedstawicielami różnych wyznań. Sze
rzej zjawisko to można ująć jako takie kontakty wiernych różnych wy
znań ze sobą, których celem jest doprowadzenie do pełnej jedności Ko
ścioła Chrystusowego.

A. Biela badał problem ekumenizmu podczas Kongresu Psychologii 
Pastoralnej w 1983 w San Francisco13. Jego badania wskazują na ist
nienie wśród teologów i psychologów pastoralnych przekonania o prze- 
kraczalności podziałów wśród chrześcijan, choć sądzą oni, że może to 
nastąpić w dalszej przyszłości. Zasadniczym motywem do działalności 
ekumenicznej według nich jest modlitwa Jezusa o jedność (J 17,21). Ba
dani ci oceniają, że ekumenizm jest ważny religijnie i społecznie. Wnio
ski te korespondują z badaniami Kelleya, wskazującymi na przydat
ność ekumenizmu w rozwiązywaniu konfliktów społecznych14.

Podobnie pozytywne oceny wydają teologowie — praktycy ruchu 
ekumenicznego15. Uważają oni, że jeśli dialog ma przynieść upragnione 
owoce, konieczne jest spełnienie szeregu warunków.

Prowadzący dialog powinni cechować się: właściwą osobowością, 
prawdziwą miłością, wolą uczenia się, zdecydowaniem na przemianę, 
zdecydowaniem na odnowę własnego Kościoła, lojalnością wobec wyz

9 Z. Chlewiński. Dystans społeczny wobec wyznawców innych religii oraz innych naro
dowości. „Przegląd Socjologiczny” 1981 nr 1 s. 157— 179

10 J.R. Kelley. Managing Ecumenism: an empirical study of national Archidiocesan ecu
menical officers.-„Journal of Ecumenical Studies” 1980 nr 4 s. 589— 605.
J.R. Kelley. Roman catholic catechist and their ecumenical attitudes. „Review of Reli
gion Research” 1984 nr 4 s. 379— 386.

11 A. Biela. Ekumenizm w perspektywie badań psychologicznych. W: Psychologia Pasto
ralna. Red. Z. Chlewiński. (w druku).

12 Zob. W. Hanc. Ekumenizm. W: Encyklopedia Katolicka. T.4. Lublin 1985 s. 853.
13 A. Biela.
14 J.R. Kelley. Ecumenism and social conflict. „Journal of Ecumenical Studies”. 1977 nr 2 s. 

208— 303.
15 G. Baum. W  stronę jedności. Kraków 1964. C. Napiórkowski. A. Skowronek. Światła 

ekumenii. Warszawa 1984.
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nania własnego i partnera dialogu, gotowością do praktycznej współ
pracy oraz przyznania pierwszeństwa temu co wspólne, przyjęciem za
sady partnerstwa16.

Jest to postulat korespondujący z wynikami eksperymentu Sherifa: 
w celu integracji grup do siebie uprzedzonych i wygaszenia konfliktu, 
który już istnieje, konieczne są działania oparte na partnerstwie17. Tyl
ko kontakty oparte na szacunku dla odmienności mogą doprowadzić do 
jedności wyznań w ramach jednej grupy szanującej istniejące różnice. 
Potrzebę przygotowania wiernych do jedności podkreślali referenci na 
sympozjum z okazji 10-lecia Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumeni
cznej KUL (aktualnie Instytut Ekumeniczny KUL). Temat tego spotka
nia „recepcja — nowe zadanie eki menizmu” 18, jest dziś ważnym pro
blemem ruchu ekumenicznego.

Pierwszym krokiem na drodze do integracji jest poznanie swojej 
wiary — nabycie tożsamości wyznaniowej i dopiero wtedy poznanie in
nych wyznań. Istniejące podziały na grupy, których początki sięgają 
daleko w przeszłość, często funkcjonują mocą inercji i wytworzonego 
stereotypu.

Bariery w kontaktach międzygrupowych zawsze dotyczą poszcze
gólnych członków grup wchodzących ze sobą w interakcję. Bardzo po
mocne jest tu rozróżnienie Tajfela19 pomiędzy kontaktem na płaszczyź
nie interpersonalnej a intergrupowej. Zmiana płaszczyzny kontaktu 
związana jest ze zmianą percepcji członków innych grup, a więc i ze 
stereotypem. Stereo typizacja otoczenia powoduje, że niemożliwe stają 
się kontakty partnerskie. Aby one zaistniały, musi zaistnieć sytuacja 
pewnego przymusu. Sytuacja ekumenizmu jest sytuacją specyficznego 
kontaktu, dlatego występują tu specyficzne bariery, które ostatnio ba
dał
A. Biela20 (wcześniej opisywali je teologowie)21.

Kontakty między członkami różnych grup wyznaniowych opierają 
się na funkcjonowaniu wiernych w roli uczestnika grupy, co powoduje 
wystąpienie mechanizmów deformacji percepcji22. Dotychczasowe ba
dania barier w kontaktach dotyczyły małych grup i komunikowania się 
werbalnego ich członków. W eksperymencie Hurwitza, Zandera i Hy- 
monowitch23 ujawniła się tendencja do komunikowania się między 
sobą osób o wysokim statusie; osoby o różnych statusach komunikowa
ły się rzadziej, najmniej komunikowały się ze sobą osoby o niskim sta
tusie. Przeniesienie tego modelu na członków grup pozwala przewidy
wać, że osoby z silnymi stereotypami nie będą traktować członków in
nych grup partnersko, ale będą ich ustawiać wyżej lub niżej od siebie i 
swojej grupy. Implikacją tego jest hipoteza, że stereotyp negatywny 
wpływa na obniżenie chęci do podejmowania kontaktów, szczególnie 
partnerskich. Wpływ stereotypu jest silny — na co wskazuje wynik ba

16 C. Napiórkowski, s. 9— 12.
17 R.A. Baron, D. Byme.
18 Zob. Recepcja — .nowe zadanie ekumenizmu. Red. W. Hryniewicz, L. Górka. Lublin 

1985.
19 A. Bikont. Tożsamość społeczna w światłe prac H. Tajfela i J.C. Turnera. „Przegląd 

Psychologiczny”. 1985 nr 3 s. 769— 783.
20 A. Biela.
21 C. Baum, C. Napiórkowski.
22 A. Bikont.
23 S. Mika. Psychologia Społeczna. Warszawa 1984. s. 347— 350.
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dania B ieli24, gdzie respondenci (psychologowie pastoralni) uznali ste
reotyp za jedną z największych barier w kontaktach ekumenicznych. 
Według ich oceny mniej są ważne natomiast: różne tradycje, symbolika, 
różnice liturgiczne, fanatyzm, ignorancja^ inne.

Dawne badania25 opierały się na zbieraniu jak największej liczby 
określeń opisujących jakąś grupę. Obecnie już rzadko stosuje się ten typ 
opisu stereotypu26. Taki typ skal pozwalał na tylko jakościowy opis 
grup, a nie ujmował ocen emocjonalnych poszczególnych cech chara
kterystycznych dla poszczególnych grup. Krokiem naprzód w opisywa
niu zjawiska stereotypów było rozróżnienie między wartościującą i opi
sową warstwą określeń27. Kolejne metody opierały się na ujmowaniu 
różnic pomiędzy swoją grupą a jej realnym obrazem28.

Do naszych badań wykorzystano metodę skonstruowaną przez Bie
lę i McKeachiego, która została przetłumaczona na język polski przez 
Bielę. Metodą tą przeprowadzano badania w USA i w Polsce. Kwestio
nariusz ten składa się z 25 pięciostopniowych skal przymiotnikowych. 
Odpowiedzi polegały na zaznaczeniu stopnia, w jakim własne i dwa 
inne wyznania charakteryzuje dana skala. Analizę trafności skal prze
prowadzono na podstawie badań przeprowadzonych wśród studentów, 
określając przy tym także pozytywne bieguny skal29. Wskaźnikiem ist
nienia stereotypu jest odchylenie od środka skali. Odchylenie w stronę 
kategorii „1” oznacza pozytywny obraz innych; w kierunku „5” wska
zuje na stereotyp negatywny.

Drugą zastosowaną metodą jest skonstruowany specjalnie do tych 
badań kwestionariusz zawierający 24 pytania dotyczące: ekumenizmu, 
zaangażowania w niego osoby badanej, jej postaw religijnych oraz py
tania biograficzne. Pytania zgrupowane zostały w 9 czynników:

1. Zaangażowanie w życie Kościoła w tym również w życie parafii.
2. Uczestnictwo w ruchach religijnych.
3. Dotychczasowe kontakty z innymi wyznaniami.
4. Wiedza ekumeniczna.
5. Działalność ekumeniczna parafii.
6. Częstotliwość spotkań z „ekumenizmem” .
7. Perspektywy ekumenizmu.
8. Gotowość podejmowania kontaktów ekumenicznych.
9. Poczucie diaspory.
W badaniach wzięły udział 172 osoby z trzech wyznań. Tabela 1 

przedstawia udział poszczególnych grup w badaniu. Osoby badane za
mieszkują we wszystkich częściach Polski, jest to przeważnie ludność 
miejska z takich miast jak: Białystok, Bydgoszcz, Gorzów Wlkp., Jele-

24 A. Biela.
25 D. Katz, K. Brały. Social prejudice and ratial stereotypes. „Journal of Abnormal and 

Social Psychology”. 1935 nr 30 s. 175— 193.
S. Kowalski. Stereotypy religijne uczniów szkól średnich w Ostrowie Wlkp. „Euhe- 
mer” 1962 nr 4 s. 49— 63.

26 A. Lohaus, H.M. Trautner. Sex-trait stereotypes and their effection trait attribution to 
pears. „Archives of Psychology” 1985 nr 1 s. 39— 50.

27 D. Peabody. Group judgments in the Philipines. Evaluative and descriptive aspects. 
„Journal of Personality and Social Psychology”. 1968 nr 3 s. 290— 300.

28 A. Biela, W.McKeachie. Denominational... . A. Biela, W. McKeachie. Judgment... .
29 B. Rożnowski. Spostrzeganie społeczne grup a podejmowanie kontaktów między tymi 

grupami. „Przegląd Psychologiczny” (w druku).
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nia Góra, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Pabianice, Radom, Supraśl, 
Warszawa, Węgrów, Wodzisław Śl., Wrocław, Zgierz.

wyzr
(wiek)

Lanie

(płeć) KATOLICY LUTERANIE PRAWOSŁAWNI RAZEM

15—30
K 16 19 16 51
M 17 17 8 42 '

ponad K 18 12 13 43
40 M 16 7 13 36

K 34 31 29 94
M 33 24 21 78

Razem 67 55 50 172
Tabela 1. Charakterystyka zbadanej populacji pod względem wyznania, wieku i płci.

Badane osoby nie stanowią reprezentacyjnej próbki dla populacji 
polskiej. Na obecnym etapie nie jest możliwe podjęcie próby bardziej 
reprezentatywnej. W rozprowadzaniu badań byliśmy zmuszeni do ko
rzystania z pomocy duszpasterzy. Także osoby niechętne ekumenizmo
wi mogły odmówić uczestnictwa w badaniach. Dlatego wyniku nie mo
żna traktować jako opisu istniejącej sytuacji w Polsce (jest to zadanie 
socjologów), ale badanie obrazuje mechanizmy funkcjonujące w ruchu 
ekumenicznym.

Spostrzeganie się wyznań
Przeprowadzone analizy wskazują na to, że wszystkie trzy wyzna

nia objęte badaniem wykazują pozytywny stereotyp zarówno swojej 
własnej grupy jak i pozostałych dwóch grup. Zjawisko to obrazują ta
bele nr 2; 3; 4 przedstawiające wyniki średnie dla stereotypów.
KAT: KAT 15—30 

M= 2.138
KAT: LUT 15—30 

M= 2.642
KAT: PRAW 15—30 

M= 2.641

KAT: KAT 40 
M= 1.824 

KAT: LUT 40 
M= 2.842 

KAT:PRAW 40 
M= 2.695

KATOLICY RAZEM 
M= 1.979

KAT: LUT RAZEM 
M= 2.743

KAT:PRAW RAZEM 
M= 2.668

Tabela 2. Średnie wyniki testu: „Postawy Ekumeniczne” dla katolików.

LUT: LUT 15—30 
M= 2.016

LUT: PRAW 15—30 
M= 2.665

LUT: KAT 15—30 
M= 2.907

LUT:LUT 40 
M= 1.538 

LUT: PRAW 40 
M= 2.475 

LUT: KAT 40 
M= 2.8

LUTERANIE RAZEM 
M= 1.851

LUTERANIE RAZEM 
M= 2.6

LUTERANIE RAZEM 
M= 2.870

Tabela 3. Średnie opisów grup wyznaniowych ocenianych przez luteran.

PRAW:PRAW 15—30 
M= 2.03

PRAW:KAT 15—30 
M= 2.443 

PRAW: LUT 15—30 
M — 2.493

PRAW:PRAW 40 
M= 1.884 

PRAW: KAT 40 
M= 2.533 

PRAW: LUT 40 
M= 2.604

PRAWOSŁAWNI RAZEM 
M= 1.954

PRAWOSŁAWNI RAZEM 
M= 2.490

PRAWOSŁAWNI RAZEM 
M= 2.551

Tabela 4. Średnie ocen różnych grup wyznaniowych przez prawosławnych.
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W tabelach tych „M ” oznacza średnią kolejno dla grup wieko
wych i następnie dla obu przedziałów wieku razem. Zjawisko to 
wskazuje, że wszystkie badane wyznania traktują się jako grupy psy
chicznie bliskie sobie. Nie jako grupy tożsame, ponieważ opisy posz
czególnych wyznań różnią się między sobą. Największa różnica po
między opisami swojej grupy i innych występuje u luteran. Wskazuje 
to na najsilniejsze mechanizmy» obronne występujące w tej grupie. 
Ma to związek z mniejszą liczebnością tego wyznania. Wpływ „po
czucia diaspory” w tych badaniach został potwierdzony. Zjawisko to 
zostanie omówione poniżej.

Analiza kategorii stosowanych w opisie grup wyznaniowych przez 
respondentów, przedstawiona w tabelach 5; 6; 7 pozwala na bardziej 
szczegółowy opis tendencji poznawczych w spostrzeganiu grup wyzna
niowych.

KAT: K AT  15--3 0 KAT :K AT  40 KATOLICY RAZEM
kat. licz. % kat. licz. % kat. licz. %
N =  64 7.76 N =  22 2.588 N =  86 5.134
5= 46 5.576 5= 37 4.353 5= 83 4.955
4= 64 7.758 4= 39 4.588 4= 103 6.149
3= 129 15.636 3= 127 14.941 3= 256 15.284
2= 177 21.455 2= 138 16.235 2= 315 18.806
1= 345 41.818 1= 487 57.294 1= 832 49.672

RAZEM = 825 100 RAZEM = 850 100 RAZEM = 1675 100

KAT: KAT 15--3 0 KAT :K AT  40 KATOLICY RAZEM
kat. licz. % kat. lic z .'% kat. licz. %
N =  78 9.455 N =  172 20.235 N =  250 14.925
5= 72 8.727 5= 95 11.177 5= 167 9.970
4= 93 11.273 4= 99 11.647 4= 192 11.463
3= 216 26.182 3= 207 24.353 3= 423 25.254
2= 200 24.242 2= 131 15.412 2= 331 19.761
1= 166 20.121 1= 146 17.177 1= 312 18.627

RAZEM = 825 100.000 RAZEM = 850 100.000 RAZEM = 1675 100

KAT: K AT  15--30 KAT: KAT 40 KATOLICY RAZEM
kat. licz. % kat. licz. % kat. licz. %
N =  99 12.000 N =  65 7.647 N =  164 9.791
5= 63 7.636 5= 92 10.824 5= 155 9.254
4= 120 14.546 4= 100 11.765 4= 220 13.134
3= 193 23.394 3= 243 28.588 3= 436 26.03
2= 158 19.152 2= 157 18.471 2= 315 18.806
1= 192 23.273 1= 193 22.706 1= 385 22.985

RAZEM = 825 100 RAZEM = 859 100 RAZEM = 1675 100

Tabela 5. Liczebność i procenty kategorii wybranych przez badanych katolików przy 
opisywaniu swojej i innych grup wyznaniowych.

Znaczenie poszczególnych kategorii jest następujące: „N ” oznacza niemożliwość 
ocen grupy na danej skali wynikającą z niedostatecznej znajomości danej grupy wyzna
niowej; „5 ” wskazuje na ujemną ocenę grupy; „4” to ocena pośrednio negatywna; „3” 
świadczy o niestereotypowym spotrzeganiu danej grupy; „2” jest oceną pośrednio pozy
tywną; „1 ” wskazuje na stereotypowe o silnie dodatniej ocenie spostrzeganie danej grupy 
wyznaniowej.
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Dla opisów dokonanych przez katolików rysują się następujące 
tendencje. Najczęściej do opisu własnej grupy używali oni kategorii 
„1” , która wskazuje na silnie dodatnią ocenę własnej grupy. Kolejne 
najliczniej stosowane kategorie mają znaczenie średnio pozytywne i 
niestereotypowe. W przypadku opisu luteran kolejność kategorii jest 
odwrotna. Najczęściej stosowano do opisu tej grupy kategorie niestereo
typowe. Widać coraz mniej kategorii w kierunku bieguna pozytywnego 
i jeszcze mniej z obszaru ocen negatywnych.

Wśród katolików luteranie oceniani są umiarkowanie pozytywnie, 
choć są mniej znani od prawosławnych na co wskazuje większa często
tliwość stosowania kategorii „N ” . Prawosławni w ocenie katolików 
przedstawieni zostali głównie przy pomocy kategorii „3” wskazującej 
na opis niestereotypowy — pozbawiony emocjonalnej oceny, oraz „1” 
świadczącej o maksymalnie pozytywnej ocenie tej grup/. Wskazuje to 
na zróżnicowanie ocen wśród respondentów. Część katolików ocenia 
emocjonalnie prawosławnych bardzo pozytywnie, a część obojętnie. 
Opis tej grupy stanowi obraz pośredni pomiędzy samoopisem katolików 
a opisem luteran. Wskazywałoby to na mniejszy dystans psychologicz
ny pomiędzy katolikami i prawosławnymi niż pomiędzy katolikami i 
luteranami.

LU T:LU T 15--30
kat. licz. %
N =  112 12.44
5= 37 4.111
4= 41 4.556
3= 127 14.111
2= 166 18.444
1= 417 46.333

RAZEM = 900 100.000

LUTiPRAW  15— 30
kat. licz. %
N =  369 41.000
5= 50 5.556
4= 56 6.222
3= 145 16.111
2= 103 11.444
1= 177 19.666

RAZEM = 900 100

LUT: K A T  15--3 0
kat. licz. %
N =  121 13.4444
5= 165 18.3333
4= 107 11.8889
3= 194 21.5556
2= 106 11.7778
1= 207 23.0000

RAZEM = 900 100

LUT: LU T  40
kat. licz. %
N =  32 6.736
5= 15 3.158
4= 8 1.684
3= 35 7.368
2= 38 8.000
1= 347 73.053

RAZEM = 475 100

LUTiPRAW  40
kat. licz. %
N =  143 30.105
5= 36 7.579
4= 21 4.421
3= 74 15.579
2= 60 12.632
1= 141 29.684

RAZEM = 475 100

LU T:K AT 40
kat. licz. %
N =  40 8.4211
5= 98 20.6316
4= 43 9.0526
3= 104 21.8947
2= 46 9.6842
1= 144 30.3158

RAZEM = 475 100

LUTERANIE RAZEM
kat. licz. %
N =  144 10.473
5= 52 3.782
4= 49 3.564
3= 162 11.782
2= 204 14.836
1= 764 55.564

RAZEM = 1375 100

LUTERANIE RAZEM
kat. licz. %
N =  512 37.236
5= 86 6.255
4= 77 5.6
3= 219 15.927
2= 163 11.855
1= 318 23.127

RAZEM = 1375 100

LUTERANIE RAZEM
kat. licz. %
N =  161 11.70909
5= 263 19.12727
4= 150 10.90909
3= 298 21.67273
2= 152 11.05455
1= 351 25.52727

RAZEM = 1375 100

Tabela 6. Tendencje poznawcze w  spostrzeganiu grup wyznaniowych wśród luteran.



PSYCH.-SPOŁ. UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE EKUMENIZMU 21

Luteranie podobnie jak i inne wyznania opisują się korzystając 
przede wszystkim z najbardziej pozytywnych kategorii („1” )- Liczeb
ność mniej pozytywnych kategorii stopniowo zmniejsza się. Tendencje 
te obrazuje tabela 6. Dane te wraz z analizą średniej wskazują na najsil
niejszą tendencję do pozytywnego opisu siebie w tej grupie.

Pozytywną ocenę wykazuje opis prawosławnych dokonany przez 
luteran. Pomimo wysokiej liczby zastosowania kategorii wskazującej 
na nieznajomość tej grupy (37%) zostali opisani przy pomocy kategorii 
pozytywnych. Jednak widoczna jest już w opisie tej grupy tendencja do 
korzystania z kategorii obojętnej (3). Respondenci z kategorii wyrażają
cych negatywną ocenę korzystali sporadycznie (5—6%).

Jednak opis katolików przez luteran wskazuje na zróżnicowanie 
odniesienia do katolików wśród luteran. Opisując tę grupę wierni Ko
ścioła Ewangelicko-Augsburskiego korzystali nie tylko z kategorii po
zytywnych, ale także i negatywnych. Spośród badanych grup ten opis 
zawiera największą liczbę kategorii negatywnych. Należy traktować to 
jako wyraz zróżnicowania — brak jest jednolitego obrazu katolika 
wśród luteran w Polsce. O tym, czy jest to problem różnych postaw re
gionalnych, czy też niejednorodny obraz funkcjonujący w kraju mogą 
rozstrzygnąć dopiero dalsze badania.

Prawosławni ze swoim opisem znajdują się pomiędzy tendencjami 
obu poprzednio opisanych wyznań. Znajdują się jednak bliżej katoli
ków, ponieważ pozytywnie opisują wszystkie wyznania. Zgodnie z 
przewidywaniami wynikającymi z niskiej liczebności luteran zostało 
im przydzielonych najwięcej kategorii świadczących o nieznajomości 
tego wyznania. Tendencje w spostrzeganiu innych wyznań przez pra
wosławnych obrazuje tabela 7. Wśród prawosławnych, podobnie jak 
wśród luteran, katolikom przypisanych zostało najwięcej negatywnych 
kategorii. Tendencja ta wskazuje na większą odległość pomiędzy pra
wosławnymi a katolikami niż prawosławnymi i luteranami.

PRAWrPRAW 15— 30 PRAW:PRAW40 PRAWOSŁAW. RAZEM
kat. licz. % kat. licz. % kat. licz. %
N =  123 20.50 N =  82 12.6154 N =  205 16.40
5= 31 5.1667 5= 41 6.3077 5= 72 5.76
4= 23 3.8333 4= 15 2.3077 4= 38 3.04
3= 49 8.1667 3= 78 12.0 3= 127 10.16
2= 81 13.5 2= 46 7.0769 2= 127 10.16
1= 293 48.8333 1= 388 59.6923 1= 681 54.48"

RAZEM = 600 100 RAZEM = 650 100 RAZEM = 1250 100

PRAW: K AT  15— 30 PRAW: KAT 40 PRAWOSŁAW. RAZEM
kat. licz. % kat. licz. % kat. licz. %
N =  81 13.5000 N =  59 9.0769 N = 140 11.20
5= 48 8.0000 5= 118 18.1539 5= 166 13.28
4= 65 10.8333 4= 44 6.7692 4= 109 8.72
3= 102 17.0000 3= 99 15.2308 3= 201 16.08
2= 113 18.8333 2= 77 11.8462 2= 190 15.20
1= 191 31.8333 1= 53 38.9231 1= 444 35.52

RAZEM = 600 100 RAZEM = 650 100 RAZEM = 1250 100
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PRAW :LUT 15— 30 PRAW :LUT 40 PRAWOSŁAW. RAZEM
kat. licz. % kat. licz. % kat. licz. %
N =  246 41.0000 N =  275 42.3077 N =  521 41.68
5= 11 1.8333 5= 32 4.9231 5= 43 3.44
4= 31 5.1667 4= 35 5.3846 4= 66 5.28
3= 76 12.6667 3= 85 13.0769 3= 161 12.88
2= 115 19.1667 2= 90 13.8461 2= 205 16.40
1= 121 20.1667 1= 133 20.4615 1= 254 20.32

RAZEM = 600 100 RAZEM = 650 100 RAZEM = 1250 100

Tabela 7. Tendencje poznawcze dla opisów grup wyznaniowych ocenianych przez pra
wosławnych.

Postawy ekumeniczne

Kwestionariusz służący do zbadania w jakim zakresie wśród chrze
ścijan różnych wyznań występuje chęć do podejmowania kontaktów 
ekumenicznych został skonstruowany specjalnie na użytek tych ba
dań30. Cennym jest więc prześledzenie jafc wy?óżnione teoretycznie 
czynniki korelują ze sobą. Mapę związków wewnątrz kwestionariusza 
obrazuje tab.8. Analiza statystyczna wykonana metodą korelacji r-Pe- 
arsona wykazała, że podejmowanie kontaktów wiąże się z zaangażowa
niem we własne wyznanie. Osoby działające w parafii, deklarujące sil
ną i żywą wiarę, wyrażają większą gotowość do kontaktowania się z in
nymi wyznaniami. Także osoby, które dotychczas już spotkały się z in
nymi wyznaniami wykazują większą tendencję do kontaktów ekumeni
cznych. Większa wiedza na temat ekumeniczny sprzyja gotowości do 
spotkań z innymi wyznaniami. Może jednak okazać się, że osoby pozy
tywnie nastawione do ekumenizmu częściej poszukują wiedzy na ten 
temat. Problem ten mogą rozstrzygnąć dalsze badania. Podobne związ
ki i problemy łączą się z czynnikiem „perspektywy ekumenizmu” , w 
którym zawarte są zapatrywania respondentów na przyszłość Kościo
łów i ich zjednoczenie.

czynniki: 1 2 3 4 5 6 7 8

2 r 0.337 1.000
pi 0.000 0.000r

3 r 0.159 0.020 1.000 >

pi 0.037 0.795 0.000
4 r 0.445 0.404 0.295 1.000
pi 0.000 0.000 0.000 0.000

5 r 0.136 -.061 0.429 0.155 1.000
pi 0.075 0.427 0.000 0.042 0.000r

6 r 0.169 0.044 0.265 0.148 0.363 1.000
pi 0.026 0.567 0.000 0.053 0.000 0.000r

7 r 0.219 0.097 -.134 0.219 -.005 0.104 1.000
Pi 0.004 0.204 0.080 0.004 0.948 0.177 0.000

8 r 0.249 0.071 0.188 0.314 -.039 0.016 0.261 1.000
Pi 0.001 0.353 0.014 0.000 0.611 0.835 0.001 0.000

9'r 0.036 0.003 -.537 -.076 -.384 -.177 0.209 -.021
Pi 0.636 0.969 0.000 0.319 0.000 0.020 0.006 0.784

Tabela 8. Korelacje dla czynników z kwestionariusza „Zainteresowania Ekumeniczne” 
liczone dla całości populacji badanej. Czynniki: 1. „Zaangażowanie w wyznanie” , 
2. „Udział w  ruchach religijnych” , 3. „Dotychczasowe kontakty z innymi wyznaniami” ,

30 B. Rożnowski. Tamże.
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4. „Wiedza ekumeniczna” , 5. „Działalność ekumeniczna w parafii” , 6. „Częstotliwość 
spotkań ze zjawiskiem ekum.” , 7. „Perspektywy ekumenizmu” , 8. „Chęć podejmowania 
kontaktów ekum.” , 9. „Poczucie diaspory” . Symbole r oznaczają wielkość współczynnika 
korelacji; pi określa istotność związku, im wielkość wskaźnika jest niższa tym siła związ
ku większa. W psychologii standardowo przyjmuje się za istotne pi<0.05 i pi<0.001 jako 
bardzo istotne.

Analiza różnic międzywyznaniowych pod względem gotowości do 
kontaktów ekumenicznych nie wykazała różnic istotnych. W sferze de
klarowanej chęci do podejmowania ekumenicznych spotkań badane 
wyznania nie różnią się. Można stwierdzić, że o ile wszystkie wyznania 
w podobny sposób oceniają ważność ekumenizmu, o tyle uważają za 
słuszne podejmowanie w tym celu kontaktów. Jednakże sytuacja wier
nych z wyznań mniej licznych jest trudniejsza psychologicznie. Jest to 
spowodowane mechanizmami psychologicznymi. Praktyczny wniosek 
to potrzeba większej tolerancji i większego zrozumieńia dla tych wyz
nań. Mechanizmy te, ujawniające się w silniejszych stereotypach i 
emocjonalnie naładowanych opisach swojego wyznania i innych, współ- 
występują ze słabszą religijnością, brakiem lub małą ilością dotychcza
sowych kontaktów z innymi wyznaniami, brakiem działalności ekume
nicznej w parafii. Im ktoś negatywniej zapatruje się na przyszłość eku
menizmu, tym ma silniejsze stereotypy negatywne innych. Ilustracją 
tych zależności jest tabela 9.

*
Współczynniki korelacji

czynniki z kwestionariusza: „Zainteresowania ekumeniczne”
1 2 3 4 5 6- 7 8 9

średni wynik 
testu „pos

-.180 0.073 -.155 -.068 -.154 -.121 -.223 -.265 0.074

tawy ek” 0.018 0.343 0.042 0.377 0.043 0.114 0.003 0.000 0.337
Tabela 9. Współczynniki korelacji dla zainteresowań ekumenicznych i „postaw” w całej 

populacji.

Dla praktycznej działalności ekumenicznej przeprowadzone bada
nia wskazują na znaczenie religijności wiernych dla ekumenizmu oraz 
na znaczenie działalności ekumenicznej w parafiach. Podczas takich 
działań wierni nie tylko mogliby spotkać się z przedstawicielami in
nych wyznań, ale także zdobyć pewną wiedzę ekumeniczną. Wszystkie 
te czynniki nie wprost wpływają stymulująco na dążenie do zjednocze
nia chrześcijan.
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SOCIAL PSYCHOLOGICAL CONDITIONS AND CONSEQUENCES OF ECUMENISM
(Summary)

The author of the study, a scientific worker in the Institut of Experimental Psycholo
gy of the Catholic University of Lublin, brings forward results of psychological study 
grasping Christians of three main confessions found in Poland: Roman Catholics, the 
Orthodox and Lutherans. The subject of this study was: stereotypies of confessions, cog
nitive tendencies in perception of confessional groups and the willingness to undertake 
ecumenical contacts. The purpose of this exploration was to ascertain the dependence be
tween these three factors.

The results of analysis indicate that the three confessions under study show an affir
mative stereotypy of their own group, as w>ill as of the other two. A ll confessions under 
examination treat themselves as groups psychologically close to each other. The greatest 
distinction between the description of one’s own group and that of the other occurs 
among Lutherans. This indicates that the strongest protective mechanismus appear in 
this group, which is related to the small number of believers in comparison with the other 
two confessional groups. The investigation indicates also a smaller psychological distance 
between Catholics and Orthodox than that between Catholics and Lutherans.

The analysis of interconfessional distinctions in relation to the readiness of undertaking 
ecumenical contacts did not show essential differences. Considering the declared willingness 
to undertake ecumenical contacts the confessions under examination do not differ. It can be 
stated that as all the confessional groups similarly consider ecumenism to be of importance, 
so do they find undertaking ecumenical contacts to be proper. And yet the situation of mino
rity believers is psychologically more difficult. It is caused by psychological mechanisms. 
The practical conclusion is that greater tolerance and greater understanding for these con
fessions from the greatest Church existing in Poland is needed.

The undertaken explorations point out for the practical ecumenical activity the im
portance of religiosity for ecumenism and the significance of ecumenical activities in the 
parish. In such activities believers could not only meet with representatives of their con
fessions, but also gain some ecumenical knowledge —  all these factors have a stimulating 
impact upon the aims towards unity of Christians.

The author points out that the results of his study grasping 172 persons cannot be tre
ated as a representative description of the situation presently existing in Poland. The stu
dy only describes the mechanism functioning in the ecumenical movement.

PSYCHOLOGISCH-GESELLSCHAFTLICHE BEDINGTHEITEN 
UND FOLGEN DES ÖKUMENISMUS

(Zusammenfassung)

Der Autor, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Experimentale Psycho
logie an der Katholischen Universität Lublin, präsentiert Ergebnisse psychologischer 
Untersuchungen, mit denen polnische Christen, Vertreter drei Hauptkonfessionen, der 
römisch-katholischen, der orthodoxen und der lutherischen, erfasst wurden. Untersucht 
waren folgende Probleme: die stereotypen Vorstellungen von anderen Konfessionen, die 
Erkenntnistendenzen bei der Wahrnehmung der Konfessionsgruppen und die ökumeni
sche Kontaktfreudigkeit. Der Zweck dieser Untersuchung war es, die Abhängigkeit zw i
schen obigen drei Faktoren festzustellen.

Die durchgeführte Analyse weist darauf hin, dass alle drei mit der Untersuchung er
fassten Konfessionen eine positive stereotype Vorstellung sowohl von ihrer eigenen
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Gruppe als auch von der zwei anderen Gruppen auf zeigen. Alle drei Gruppen halten sich 
selbst für psychologisch nahe Gruppen. Der grösste Unterschied bei der Beschreibung 
eigener und der anderen Gruppen kommt bei den Lutheraner vor. Dies deutet auf die 
grössten Wehrmechanismen bei dieser Gruppe, was wiederum auf die kleinste zahlmässi- 
ge Stärke dieser Gruppe im Verhältnis zu den anderen zurückzuführen ist. Die Untersu
chungen zeigen auch eine geringere Distanz zwischen Katholiken und Orthodoxen als 
zwischen Katholiken und Lutheraner.

Infolge der Analyse haben sich keine wesentlichen Unterschiede bei der ökumeni
schen Kontaktfreudigkeit herausgestellt. Auf dem Gebiet der deklarierten Bereitschaft 
zur Anknüpfung ökumenischer Kontakte unterscheiden sich die untersuchten Konfes
sionsgruppen nicht. A lle drei Gruppen wissen sowohl die Wichtigkeit des Ökumenismus 
hochzuschätzen als auch halten die Anknüpfung diesbezüglicher Kontakte für sinnvoll.

Die Situation der konfessionellen Minderheiten ist in psychologischer Hinsicht 
schwierig. Sie ist durch bestimmte psychologische Mechanismen bedingt. Daher eine 
praktische Schlussfolgerung: diese Konfessionen verlangen eine grössere Toleranz und 
ein grösseres Verständnis seitens der grössten Kirche Polens.

Für die praktische ökumenische Tätigkeit ist die Religiosität der Gläubigen und die 
ökumenische Tätigkeit in den Gemeinden von grosser Bedeutung. Dies hat die Untersu
chung bewiesen. Bei solch einer Art von Aktivität hätten die Gläubigen nicht nur die 
Möglichkeit die Vertreter verschiedenen Konfessionen zu begegnen, sondern auch ihr 
ökumenisches Wissen zu erweitern, was eine wichtige Anregung zur Vereinigung aller 
Christen sein könnte.

Der Autor betont, dass Ergebnisse seiner Untersuchung, an der 172 Personen betei
ligt waren, bei der Beschreibung des konfessionellen Bildes Polens nicht massgebend sein 
können. Sie stellen nur die bei der ökumenischen Bewegung auftretenden Mechanismen 
dar.



ALFONS SKOWRONEK

SENS I ZNACZENIE DIALOGU

Słowo „dialog” i kryjące się za nim treści zrobiły znamienitą karie
rę w ruchu ekumenicznym naszych dni. Żyjemy w epoce dialogu, z któ
rej nastaniem przed trzydziestu laty nikt poważniej się nie liczył. 
Sztandarowy leksykon ewangelicki „Religion in Geschichte und Gegen
wart” jeszcze w swym trzecim wydaniu z roku 1958 hasło dialog stre
szcza w kilku wierszach brzmiących dla naszych uszu wręcz grotesko
wo. Dialog to mianowicie d u c h o w y  ga tu n ek  m u z y c z n y  opracowany to
nalnie w dramacie średniowiecza; natomiast dialog protestancki na  
d w a  lu b  w ię c e j g ło só w  (... ) d o sz ed ł do  s w e j p e łn i  u  H . S c h ü tz a 1. Wielka 
„Encyklopedia katolicka” z roku 1979 dialogowi poświęca 33 szpalty 
istnych rozpraw na temat różnorodnych form dialogu2.

Papież Paweł VI w historii ostatnich pontyfikatów zapisał się jako 
papież dialogu. Ogłosił na ten temat wielką encyklikę i sam był wybit
nym promotorem dialogu. Czyżby przed pontyfikatem Montiniego dia
log był elementem w życiu Kościoła obcym? Nie jest przecież dialog 
ofertą pozostawioną do swobodnej dyspozycji chrześcijan, lecz jest 
wpisany w sam byt Kościoła. W nieznużonym dialogu Kościół trwa od 
dnia zielonoświątecznej Pięćdziesiątnicy. Wielką kartę dialogu Kościo
ła z całym światem stanowią programowe słowa Jezusowej odprawy: 
Id ź c ie  w ię c  i n a u cza jc ie  w szy s tk ie  n a rod y , u d z ie la ją c  im  ch rztu  w  im ię  
O jc a  i S yn a  i D u c h a  Ś w ię te g o  (Mt 28,19). A  więc: przepowiadanie 
Ewangelii, rozległa akcja misyjna, kazania, religijne rozmowy, w różnej 
postaci literackiej znane już chrześcijańskiej starożytności (np. św. Ju
styn, „Dialog z Żydem Tryfonem” i „Oktawiusz” Mincjusza Feliksa) — 
wszystkie te i inne środki oddziaływania są szczytowymi sposobami ak
tywizacji Kościoła, więcej: jego autorealizacjami. Niemniej i wbrew tym 
faktom powiedzieć należy, że aż po nasze dni w Kościele nie istniała 
zwarta i wyróżniająca się epoka dialogu. Dialog w Kościele i Kościoła z 
sobą nie jest przecież sprawą taktyki czy przemyślności, lecz stanowi 
nakaz życia i podstawowe zadania Kościołów. Podobna sytuacja istnia

1 Der Dialog als geistliche musikalische Gattung wurde im Drama des MA solistisch- 
- liedhaft, in den italienischen Landen (seit dem 12. Jh.) und Oratoriumsgesängen (16. 
Jh.) meist chorisch in homophoner oder mottetischer Satzweise vertont... Der... prote
stantische Dialog (deutsche Texte) zu zwei oder mehr Stimmen... erlebte seine Vollen
dung bei H. Schütz... RGG , wyd. 3, 1958, 174.

2 Lublin 1979, III, 1258— 1291.
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ła także poza Kościołami. Historia uczy, że zwykły się tworzyć większe 
lub mniejsze homogeniczne ugrupowania społeczne zdominowane 
przez jednolity światopogląd. Społeczności te żyły i były od siebie od
dzielone bądź silnym ramieniem panujących, bądź też stanowiły ducho
wą i kulturową strefę „zdemilitaryzowaną” , czyli obojętną na wymianę 
myśli3.

Śmiało można powiedzieć, że godzina dialogu wybiła dzisiaj, w sy
tuacji postaw i światopoglądów pretendujących do ideologicznej po
wszechności, ekskluzywizmu i supremacji. Data inaugurująca dialog 
wewnątrz- i międzykościelny oraz dialog Kościoła ze światem w zasa
dzie zbiega się z dniem otwarcia obrad Drugiego Soboru Watykańskie
go. W samym centrum soborowych posiedzeń — dokładniej w ich cezu
rze między sesją drugą i trzecią — Paweł VI ogłasza pierwszą swą ency
klikę „Ecclesiam suam” (6 V II I1964), gdzie wykłada istotę i pragmaty
kę dialogu, w który oficjalnie włącza się Kościół rozwijający swoją mi
sję w społeczeństwie pluralistycznym. Jest to społeczeństwo uformowa
ne naukowo-przyrodniczym i technicznym obrazem świata; w znacznej 
mierze proces kształtowania się społeczeństwa obywa się bez światopo
glądu religijnego; z drugiej strony jest to świat chrześcijaństwa zróżni
cowanego i podzielonego oraz świat religii pozachrześcijańskich. Ot
wierając się na tak szeroko rozumiany dialog, mający na celu wspólne 
kształtowanie świata, Kościół wyrusza w istną przygodę, której finał 
trudno dojrzeć nawet okiem uzbrojonym w silną wiarę ukierunkowaną 
na przyszłość absolutną. Dzisiejszy dialog oscyluje między dwoma bie
gunami: między nadzieją, jaką żyje świat a nadzieją chrześcijaństwa. 
Wezwanie do dialogu Pawła VI w pełni przyjęte zostało przez ojców so
borowych. Dokumenty soborowe z Konstytucją duszpasterską „O Ko
ściele” i Dekretem „O ekumenizmie” skrzą się od wytycznych i sugestii 
inspirujących do niezliczonych form dialogu4.

W encyklice „Ecclesiam suam” i w tekstach soborowych słowo 
„dialog” (lub „rozmowa” ) oznacza najpierw nową postawę Kościoła na 
zewnątrz; rozumie on swoje posłannictwo jako posługiwanie, które ofe
ruje ludzkości. Nie jest to zatem posłannictwo w sensie pełnienia wła
dzy, wysuwania roszczeń czy ferowania wyroków. W łonie samego Ko
ścioła natomiast sens tak pojętego dialogu sprowadza się do tworzenia 
założeń dla pluralizmu nierozdzielnie złączonego z wolnością dzieci 
Bożych5. Dialog, zwłaszcza ekumeniczny, zacząć się musi we własnym 
domu, by później móc lśnić na szczeblu Kościołów. Ekumenizm jest 
niepodzielny i dokonywać się musi równocześnie niejako na dwu fron
tach: ad in tra  i ad e x t r a 6. Encyklikę Pawła VI czytać należy pod tym 
podwójnym kątem nachylenia.

Jeżeli prawdą jest twierdzenie, że każdy prawidłowo zbudowany 
traktat teologiczny stanowi powtórzenie całej teologii, mówienie o dia
logu w Kościele — tajemnicy naszego zbawienia, mogłoby się stać zna

3 Por. K. Rahner, Über den Dialog in der pluralistischen Gesellschaft, w: Schriften zur 
Theologie, VI, Einsiedeln 1965, 50.

4 Por. KDK  85, 90, 92, 43, 25, 21, 19, 56, 40, 23, 28,: DE  4, 19, 11, 19, 21, 22, 23, 14, 18; 
D M  20, 16, 41, 11 38; DA  12, 14, 29, 31; DB  13; DWR 3; DRN  2, 4; DFK  19; D K  19; 
DWCH  1, 11.

5 Por. W. Seibel, Ende des Dialogs?, „Stimmen der Zeit” (1972) 146.
6 Por. W. Visser’t Hooft, Wie können wir unnötige Polarisierungen überwinden?, „Con

cilium” (1973) 587.
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komitym testem dla potwierdzenia tej tezy. Tylko ogólnie wskazać tu 
możemy na dialogowy charakter całego dzieła zbawczego.

I tak sama istota Objawienia sprowadza się do historycznego dialogu 
Boga z człowiekiem, w którym to dialogu ma miejsce spotkanie Stwórcy 
ze stworzeniem: Paweł VI z naciskiem podkreśla ten moment wprowadza
jąc wiernych w m eritu m  aktualnych zadań, w obliczu których stoi dzisiej
szy Kościół: O b ja w ien ie , to  je s t  n a d przyrod zon a  w ięź, k tórą  sam  B ó g  
u sta n ow ił z  ludźm i, m oże  być  ja k b y  p e w n e g o  rod za ju  d ia logiem , w  k tórym  
S ło w o  B o ż e  p rzem a w ia  czy  to  p o p rzez  W cielen ie, czy  w  E w a n g e lii1. Bóg 
nie zraża się zakłóceniami, jakie w ten rodzaj spotkań osobowych wpro
wadza człowiek: O jco w sk i i św ię ty  d ia log m ięd zy  B o g ie m  a ludźm i, p rze r 
w a n y  p o  n ieszczęsn ym  u pa d k u  A d a m a , by ł p o te m  w zn a w ia n y  w  p ó źn ie j
szych  epokach . W rzeczy  sa m ej d zie je  zbaw ien ia  ludzk iego  św iadczą  o tym  
d łu go trw a łym  i ró żn o ro d n y m  dialogu, k tó ry  B ó g  w  sp osób  p rzed z iw n y  z 
lu dźm i n a w ią zu je  i w  rozm a ity  sp osób  da le j p r o w a d z i7 8. Na ofertę dialogu 
ze strony Boga ludzie odpowiadają modlitwą, jedną ze szczytowych form 
rozmowy z Bogiem. Wszystkie niezliczone świadectwa żywej i żarliwej 
modlitwy zawarte w Nowym Testamencie dobitnie mówią o tym, jak w 
ogóle rozumieć należy osobowość Boga: B ó g  N o w e g o  T esta m en tu  je s t  
B o g ie m , d o  k tó re g o  c z ło w ie k o w i w o ln o  o d ez w a ć  s ię  p rz e z  T Y , ja k  p rze z  
T y  z w ró c ić  się  m o żn a  ty lk o  d o  is to ty  lu d z k ie j9. Nie jest więc Bóg Bo
giem filozofów, lecz żywym Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Z ta
kim Bogiem człowiek nawiązuje autentyczny dialog, udzielając Mu od
powiedzi wedle swej wolnej woli. Odpowiedź ta przybrać może formę 
sprzeciwu przeciwko Bogu. Może człowiek swe serce zatwardzić (Rz 
2,5; Hbr 3,13), Duchowi Bożemu się przeciwstawić (Dz 7,51), może za
ryglować drzwi swego serca przed Bogiem pukającym (Obj 3,20).

Kulminacyjną sytuację dla dialogu ze stworzeniem zainaugurował 
Bóg za pośrednictwem Jezusa z Nazaretu. Albowiem On prowadzi ten 
rodzaj dialogu, w jakim trwa odwieczne Słowo z Ojcem, dzięki czemu 
Jezus może nawiązywać dialog z Bogiem niejako od dołu i to w podwój
nym sensie: jako adresat kierującego się doń sło^a Bożego a zarazem 
jako respondent bez zastrzeżeń udzielający Bogu odpowiedzi. Ponieważ 
zaś Jezus jest przedstawicielem wszystkich ludzi, wszyscy przez Niego 
jesteśmy wezwani do dialogu z Bogiem. Poprzez Jezusa dociera bowiem 
do nas zbawcze słowo Boga i przez Jezusa Chrystusa naszego Pana kie
rujemy do Boga naszą odpowiedź10.

W dialogu z Bogiem równocześnie rozwiązuje się nam język do dia
logu miłości z drugimi, gdyż Jezus jest bratem wszystkich, wokół które
go gromadzą się ludzie jak jedna rodzina, której Ojcem jest Bóg (Hbr 
2,11.17).

Encyklika Pawła VI wyraża to wszystko lapidarnie w następują
cych słowach: P o n ie w a ż  za tem  B ó g  p ie rw s z y  ro z p o c z ą ł z b a w c z y  d ia log, 
bo  ” O n  p ie rw s z y  nas u m iło w a ł” (1 J  4,10 ), d la tego  trzeba , b y śm y  p ie rw s i  
d ą ży li d o  d ia logu  z lu d źm i i n ie  czekali, aż in n i nas d o  tego  w e z w ą 11.

7 Ecclesiam, suam 70.
8 Tamże.
9 Der Gott des NT ist ein Gott, zu dem der Mensch Du sagen darf wie man nur zu einen 

personhaften Wesen Du sagen kann. G. Kittel, Theologisches Wöterbuch zum Neuen 
Testament, III, Stuttgart 1956, llln .

10 Por. M. Schmaus, Der Glaube der Kirche, I, München 1969, 317.
11 Ecclesiam suam 72.
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Motorem wszelkiego dialogu jest więc inicjatywa Boga, konkretnie mi
łość Boga, ponieważ ” tak B ó g  u m iło w a ł św ia t, że  S yn a  sw e g o  J e d n o r o - 
d zo n e g o  d a ł” (J  3 ,16 ), k on ieczn ą  je s t  rzeczą , a by  i nas do d ia łogu  n ie  
sk ła n ia ło  n ic  in n ego , ja k  ty lk o  szczera  i ża rliw a  m i ło ś ć 12.

Systematyzując te uwagi możemy powiedzieć, że motywem Obja
wienia jest miłość Boga. Treścią działania Boga jest otwarcie się Jego 
trynitamej istoty w Osobie Jezusa Chrystusa. Cel Objawienia natomiast 
sprowadza się do otwierania ludziom dostępu do życia Boga Trójjedy- 
nego i to nie tylko w znaczeniu poznawczym, lecz także praktycznym: 
z tą wspólnotą łączność nawiązać mogą wszyscy ludzie.

Wyakcentowanie społecznego i kościelnotwórczego charakteru mi
łości zobowiązującej do podejmowania dialogu dowodzi, że pojęcia dia
logu nie sposób oddzielić od pojęcia Kościoła. Nauczanie Pawła VI wią
że Kościół nierozdzielnym węzłem teologicznym zarówno z samym źró
dłem dialogu, jego celem oraz definicją.

Zapoczątkowany w tajemnicy Wcielenia dialog z ludzkością konty
nuować ma Kościół, któremu Chrystus zwierzył dzieło nauczania i 
uświęcania w dialogu, głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu wiary 
(Mt 28,19). Cel dialogu pokrywa się zatem dokładnie z misją Kościoła, 
która sprowadza się do szerzenia królestwa Bożego i potęgowania 
wzrostu Ciała Mistycznego Chrystusa.

Ewangelia nigdy nie byłaby Dobrą Nowiną o działaniu Boga i Jego 
przyjściu, gdyby nie stanowiła nowiny i orędzia „dla” ludzi. Ci zaś ze 
swej strony nie mogliby poznać owej nowiny, gdyby nie byli w stanie jej 
przyjąć, a nie mogliby jej przyjąć, gdyby jej nie rozumieli. I oto już do
tykamy sedna dialogu. Ewangelię Kościół musi przepowiadać w konte
kście tego wszystkiego, co ludzie wiedzą, myślą, przeżywają i czego 
pragną. Bez tych punktów odniesienia przepowiadanie rozmijałoby się 
ze swoim celem. Celowi temu w Kościele służy właśnie dialog, który 
może i powinien przerodzić się w odpowiedź13.

Ewangelia, dialog i misyjność Kościoła tworzą niepodzielną jed
ność. Papież wskazuje na to, że nierozłączny z głoszeniem Ewangelii 
dialog toczyć się musi w klimacie pełnej wolności, w atmosferze zapro
szenia i oferty: M y ś l  o zm u sza n iu  k o g o k o lw ie k  do  p o d ję c ia  z b a w c ze g o  
d ia logu  by ła  (d la  C h ry s tu sa ) c zym ś zu p e łn ie  o b cym , zap ra sza ł ich  je d y 
n ie  p o r y w  m i ło ś c i14. Dialog prowadzony w duchu wyniosłości, arogan
cji, gwałtu, ambicji i żądzy panowania sam siebie skazuje na fiasko. 
Głoszona przez Kościół Ewangelia staje się niewiarygodna na skutek 
winy tych, którzy twierdzą, iż jej służą.

Prowadzony właściwie dialog jest sztuką ludzkiej interkomunika- 
cji. Pozytywnie papież mówi o czterech celach tak pojętego dialogu. 
Wymaga on mianowicie jasności, łagodności, wzajemnej ufności i roz
tropności. Sposób myślenia i mówienia musi więc być przejrzysty, zro
zumiały, poglądowy i rozważny. Krótko mówiąc, nie może wypływać 
z postawy wyniosłości, raniącej partnera rozmowy; wypływać może tyl
ko z jednego źródła: z miłości kierującej się wyłącznie łagodnością, 
krzesząc wzajemne zaufanie i prowadząc dzięki temu do wzajemnego 
zbliżenia i przyjaźni. Nie może także zabraknąć pedagogicznej roztropno
ści, dzięki której można wczuć się w stanowisko i odmienny sposób my

12 Tamże.
13 Por. H. Fries, Von der Partnerschaft Gottes, Freiburg 1975, 116.
14 Ecclesiam suam 75.
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ślenia interlokutora. Roztropność ta w poglądach obcych nieznużenie 
będzie tropiła ziarno prawdy, sama wyrzekając się nic nfe mówiących 
aprioryzmów, truizmów i sformułowań tradycyjnych, które stały się 
niezrozumiałe i utraciły swą siłę, a zastąpi je ujęciami nowymi, bardziej 
zrozumiałymi15. Punktem zwornikowym wszystkich tych i innych 
przymiotów owocnego dialogu jest jedna postawa, bez której o dialogu 
w ogóle mowy być nie może: postawa służby — za n im  za czn iem y  m ó 
w ić , w in n iś m y  w ie le  w y s iłk u  w ło ż y ć  w  to, a by  w s łu c h iw a ć  się  w  g łos  
cz łow iek a , a ra cze j w  je g o  duszę, a by  g o  p o te m  n ie  ty lk o  ro z u m ieć  i sza 
n ow a ć , lecz  także, o ile  m ożn ośc i, sp e łn ić  je g o  życzen ie ... W łaśn ie  d la te 
go, że  p ra g n ie m y  być  p asterza m i, o jc a m i i n a u czyc ie la m i ludzi, m u s im y  
p o s tę p o w a ć  w z g lę d e m  n ich  ja k  b ra c ia 16 17.

Prowadzonemu wedle najlepszych zasad logiki dialogowi zagrażają 
określone niebezpieczeństwa, wśród których pierwsze miejsce zajmuje 
błędna ustępliwość, taktyka dopasowywania się, wszelkiego typu filozofi
czny i praktyczny konformizm i oportunizm wywodzący się z myślenia 
naturalistycznego i relatywistycznego. Paweł VI ostrzega, że nawet troska  
o to, by  d otrzeć  d o  braci, żadną m iarą  n ie  p ow in n a  nas d oprow a d za ć  do  
tego, b yśm y  osłabiali p ra w d ę  lub coś z  n ie j u jm ow a li, p on iew a ż  z  je d n e j 
stron y  nasz d ia log n ie  m oże  w  ża d n ym  w yp a d k u  god z ić  się z zan iedba 
n iem  obow ią zk u  naszej w iary, a z d ru g ie j stron y  nasza dzia łalność a po 
stolska n ie  m oże  p row a d z ić  do k om p rom isu  i ustępstw , gd y  chodzi o zasa
d y  m oralne, k tóre  w  za łożen iach  i p ra k tyce  określa ją  i u k ieru n k ow u ją  ż y 
cie w ed łu g  chrześcijańsk iej w iary. Tak zw a n y  iren izm  i syn k retyzm  n ie  
oznacza ją  b o w iem  n iczego  innego, ja k  p e w n e  p ostacie  sceptycyzm u , czy  to  
g d y  ch odzi o m oc, czy  o treść s łow a  B ożeg o , k tóre  ch cem y  g ło s ić 11.

Dialog jako obowiązująca metoda teologiczna
Z dotychczasowych spostrzeżeń osnutych wokół zapomnianej dziś 

encykliki Pawła VI „Ecclesiam suam” wynika, że cała specyfika dialo
gu, warunki jego prowadzenia pokrywają się bez reszty z samym du
chem chrześcijaństwa, którego naczelnym przykazaniem jest miłość 
bliźniego i miłość do nieprzyjaciół. Ta miłość w swym podwójnym wy
razie jest równoznaczna z miłością Boga.

Dialog, obowiązująca w nowej sytuacji ekumenicznej metoda i na
rzędzie uprawiania teologii stanowi (a przynajmniej winien stanowić) 
kres wyboistej drogi, po której dotąd szli chrześcijanie różnych Kościo
łów. Dialogowi nie służyła polemika, w której po wybuchu Reformacji 
prześcigali się katolicy i protestanci. Strony nie tyle ze sobą rozmawiały, 
ile prowadziły zacięte i bezwzględne walki nie stroniąc od pomówień, 
oszczerstw, a nawet zohydzania przeciwnika, aż po jego całkowitą dys
kredytację. W polemistycznym rzemiośle zaprawieni i rozmiłowani „czte
rej ewangeliści” katolickiej teologii kontrowersyjnej (Eck, Fabri, Ko- 
chleusz i Nausea) woleliby upajać się widokiem trzech nowych Lutrów 
niż patrzeć na nawrócenie się jednego18. Obopólne zacietrzewienie przy
bierało formy groteskowe: katolicy nie czytali Biblii, by nie uchodzić za

15 Por. dz. c. 85.
16 Dz. c. 87.
17 Dz. c. 88.
18 Por. E. Iserloh, Geschichte und Theologie der Reformation im Grundriss, Paderborn 

1980, 101.
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protestantów, luteranom zaś nie wolno było dzwonić na „Anioł Pańs
ki” , gdyż to ściągałoby na nich podejrzenie o skłonności papistyczne. W 
wyniku tych bezkompromisowych animozji obie toczące bój partie za
stygały w dogmatyzmie i formalizmie. Droga do dialogu była zasypana.

Inną formą międzywyznaniowych interakcji jest kontrowersja, 
którą uważać można za sposób wyprowadzenia teologii z zacieśnień i 
wypaczeń nie przebierającej w środkach polemiki konfesyjnej. Teologia 
kontrowersyjna nie pyta o to, co łączy, lecz wyśledzić pragnie elementy 
dzielące Kościoły. Podejmuje się więc zadania niezmiernie trudnego, 
którego trudność największą stanowi różnica języków. Mimo że teolo
gia kontrowersyjna swą uwagę koncentruje przede wszystkim na ele
mencie negatywnym, w zasadzie na nim nie poprzestaje. M e to d a  te o lo 
g ii k o n tro w e rs y jn e j to  m e to d a  ” S ic  e t n o n ” . Ten, k to  o g ra n icza łb y  się  
ty lk o  d o  ’’n o n ” , ten  d o p ro w a d z iłb y  d o  n a ty ch m ia s to w eg o  z e rw a n ia  r o z 
m o w y ; tak p o s tę p u ją c  n ie  m ia łb y  racji. A lb o w ie m  na  w ie le  tw ie rd z e ń  
g ło sz o n y ch  p rz e z  d ru g ich  o d p o w ie d z ie ć  n a leży  n a jp ie rw  ja s n y m  T a k 19. 
Właściwie rozumiana teologia kontrowersyjna jest więc po części już 
teologią ekumeniczną, a przynajmniej przeciera jej szlaki.

Na drodze do teologii ekumenicznej znajduje się również irenika 
zmierzająca do wprowadzenia pokoju między chrześcijan różnych Ko
ściołów. Celowi temu usiłuje sprostać na cztery sposoby: poprzez redukcję 
wyznania wiary do artykułów fundamentalnych (H. Grotius), przez wyak
centowanie pneumatycznego wymiaru Kościoła przy wyeliminowaniu 
jego pierwiastka widzialnego i instytucjonalnego (K. Schwenckfeld, J. 
Böhme), przez interioryzację chrześcijaństwa, głównie w łonie protestan
ckiego pietyzmu zorientowanego na pogłębienie pobożności chrześcijan 
jako jednostek na drodze do odnowy Kościoła (Ph. Spener, N.v. Zinzen- 
dorf) i przez głoszenie idei ogólnej harmonii: podobnie jak monady mają 
się do wszechświata, tak Kościoły partykularne mają się do Kościoła po
wszechnego (G.W. Leibniz).

U podstaw wszystkich wymienionych trendów (z wyjątkiem ścierają
cej się w walce polemiki) tkwi zasadnicza idea wszelkiego ekumenizmu: 
to, co łączy, góruje wysoko i wyprzedza daleko wszystko to, co dzieli20.

Wymienić należy jeszcze naukę o wyznaniach („Konfessionskunde”). 
Punkt ciężkości tej dyscypliny teologicznej spoczywa na teraźniejszości. 
Ów dział teologii upatruje swe zadanie w przedstawieniu wewnętrznej i 
zewnętrznej sytuacji wyznaniowej właściwej naszym czasom, krótko mó
wiąc: nauka o wyznaniach jest połączeniem historycznej i systematycznej 
teologii czasu obecnego. Ireniczny sposób prezentacji innych wyznań nie 
zaniedbuje oczywiście krytycznego spojrzenia na nie'21.

19 Die Methode der Kontroverstheologie ist die des ’Sic et non’. Wer nur das ’Non’ spre
chen würde, der würde sofort das Gespräch abreissen lassen; er würde aber damit im 
Unrecht sein. Denn zu vielem, was der andere sagt, ist zunächst ein klares Ja zu spre
chen. R. Grosche, Zur Rechtfertigung der Kontroverstheologie, w: O. Schilling-H. 
Zimmermann (Hg), Unio Christianorum, Paderborn 1962, 34.

20 Por. W. Beinert, Der ökumenische Dialog als Einübung in die Klärung theologischer 
Differenzen, w: H.J. Urban-H. Wagner (Hg.), Handbuch der Ökumenik, III 1, Pader
born 1987, 69nn.

21 Por. K. Algermissen, Wesen und Eigenschaften der Konfessionskunde, w: Unio Chri
stianorum, 42nn. Wymieńmy dwa sztandarowe kompendia nauki o wyznaniach, kato
lickie: K. Algermissen, Konfessionskunde, Paderborn 1966 i protestanckie: F. Heyer, 
Konfessionskunde, Berlin 1977.



32 ALFONS SKOWRONEK

Mówiąc o samym dialogu ekumenicznym, powtprzyć trzeba by cały 
zwięzły, głęboki i niezwykle udany wykład Dekretu „O ekumenizmie” 
(nr 4). Dialog jest sposobem komunikacji na zasadzie partnerstwa, pro
wadzonej między równymi („par cum pari” ) w atmosferze wzajemnego 
respektu. W dialogu nie pobrzmiewają echa polemiki, w której przeci
wnicy (nie partnerzy!) kruszyli kopie z nieukrywaną intencją pokona
nia i podbicia drugiej strony. Stawka dialogu jest wysoka: chodzi o 
sprawę samej wiary i chrześcijańskiej egzystencji. Umiejętność i sztuka 
wczuwania się w położenie drugiego i współpraca z nim w poszukiwa
niu prawdy oto imperatyw rządzący metodą dialogu. Celne uwagi De
kretu „O ekumenizmie” czytać należy łącznie z nieco młodszym doku
mentem roboczym Ekumenicznej Pady Kościołów (1967). W tekście tym 
czytamy, że dialog, będący przeciwieństwem monologu, niezmiennie 
zdąża ku odkryciu prawdy. Jest dialog wspólnym przebywaniem w mi
łości, nie jest akademickim treningiem, lecz wytwarza ruch wzrastania 
w koinonię22.

Dialog nie ogranicza się tylko do obszaru wewnątrz- i międzyko
ścielnego, śmiało sięga i przenosi się na bezkresne pola współczesnego 
życia społecznego, które Kościołowi rzuca określone wezwania bądź to 
o charakterze krytycznym, bądź partnerskim.

Widać stąd, że ekumenizm nie jest li tylko sprawą samych Kościo
łów, lecz swym zasięgiem praktycznie obejmuje wszystkie sektory ży
cia, jakim żyje dzisiejszy świat. Wspomnieć bodaj należy o wspólnym 
zaangażowaniu chrześcijan różnych Kościołów na rzecz pokoju, roz
brojenia, a ostatnio w sprawie ekologicznego ocalenia stworzenia; za
grożenie środowiska i całego świata wyzwoliło hasło zwołania soboru 
poświęconego ratowaniu palącego się już kosmosu.

Rozległa panorama dialogu wymaga, rzecz jasna, nie tylko klimatu 
szacunku, zaufania, otwarcia się na drugiego i odpowiedzialności; żąda 
nie mniej wysokiej fachowości w wyspecjalizowanych gałęziach wie
dzy, wszechstronnej informacji oraz wierności w stosunku do siebie, do 
własnych tradycji, niezłomnej wierności powołaniu Kościoła. Bez wy
mienionych założeń dialog przekształci się i wynaturzy w pustosłowie, 
czyli w dialogizm zawieszony w próżni23.

I wreszcie, last bu t n o t  least, na równi z pojęciem ekumenii termin 
dialog przebył znaczącą drogę i przemiany. Ekumenicznym dialogiem 
objęte są dziś rozmowy z judaizmem oraz religiami niechrześcijański
mi. Zaszliśmy tak daleko, że Jan Paweł II w roku 1986 w Asyżu modlił 
się wspólnie ze światem niechrześcijańskim o pokój. Na ekumenicznym 
horyzoncie wyraźnie rysować zaczyna się problematyka miejsca w Ko
ściele chrześcijan-hinduistów i chrześcijan-buddystów z ich przeboga
tymi tradycjami. Gdy zaś chodzi o dialog między Kościołami, który w 
ostatnich latach nabrał bezprecedensowej siły natężenia, Kościoły wyo
strzyły swą świadomość, że dotychczasowe okrutne doświadczenia his
torii nie mogą się więcej powtórzyć: za wszelką cenę unikać należy po
działów Kościoła „w imię Ewangelii” . Stare czasy nie mogą wrócić. 
Wspólne poszukiwanie przy zredukowaniu całej uwagi na ep icen trum . 
Ewangelii, Jezusie Chrystusie, jest nakazem dnia. Powtórzmy: ekume
nizm musi zacząć się i być pielęgnowany we własnym Kościele, by mieć

22 Por. K. Karski (red.), Watykan-Genewa. Zbiór dokumentów, Warszawa 1986,118.
23 Por. H. Fries, Konfessionen und Ökumene, w: F. Böckle —  F.X. Kaufmann — K. Rah

ner —  Welte (Hg.), Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, XXIX, 224.
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szanse powodzenia w dialogu między Kościołami. Do doświadczeń za
angażowanego dziś ekumenisty należy (niestety!) świadomość, że nie
raz na większe zrozumienie napotyka we wspólnotach innych Kościo
łów niż we własnej. W dialogu ekumenicznym raczej zdążać należałoby 
do tego, ażeby z różnic między katolikami, prawosławnymi, protestan
tami i anglikanami różnych orientacji wykształciły się wewnętrzne 
„stronnictwa” czy kierunki: grupy, które wprawdzie nadal będą się od 
siebie różniły, lecz więcej nie będą w stosunku do siebie wyobcowane, 
raczej żyć będą z sobą w pełnej wspólnocie.

Koniec końców stwierdzić należy, że teologia ekumeniczna w zasa
dzie nie jest ekumeniczną dyscypliną, ani też specyficzną metodą teolo
giczną, lecz jest czymś o wiele więcej i większym: jest chrześcijańskim 
duchem, który przenikać winien wszystkie działy teologii. Co może po
móc najlepiej prowadzony w seminariach duchownych wykład z teolo
gii ekumenicznej, jeżeli ekumenicznym duchem przepojone nie będą 
wszystkie działy wykładanej teologii! Istota ducha ekumenicznego 
sprowadza się zaś do umiłowania prawdy w braterskiej miłości24.

Zagadnienie prawdy w  dialogu

Pytanie o prawdę samoczynnie przemieszcza ekumenistę na orbitę 
dialogu, w którym uczestniczy jednostka i wspólnota. Wierzący z całą 
swą egzystencją uczestniczy w dialogu i w trakcie jego trwania musi 
wytworzyć sobie własny sąd. Twórcze otwarcie się na prawdę dokonuje 
się jednak w polu i na zasadzie wzajemności i przyporządkowania do 
siebie różnych punktów widzenia. Szukając prawdy wie, że siebie i pra
wdę bez reszty zawdzięcza Bogu, równocześnie zdając sobie sprawę, 
jak dalece jego własny udział w prawdzie stanowi owoc i rezultat do
cierania do prawdy przez drugich i ile zawdzięcza ich geniuszowi poz
nawczemu. W swej encyklice o Kościele Paweł VI podkreśla znaczenie 
dialogu, jako podstawy dla wszystkich odniesień na linii Kościół — 
świat. Mowy być nie może o dialogu, gdy jedna osoba lub grupa trwać 
będzie na stanowisku, że tylko ona posiadła całą prawdę i wyprowa
dzać zacznie stąd prawo do dyktowania jej drugim. Dialog zakłada po 
obu stronach gotowość uznania ograniczoności własnego doświadcze
nia i własnych horyzontów poznawczych stymulując tym samym do 
wspólnego poszukiwania prawdy. Dialog ma to do siebie, że jego par
tnerzy mimo swych inności i różnic przekonań są gotowi do wsłuchania 
się w siebie, a tym samym do wzajemnego uznania i tolerowania się. 
Wszystko to oczywiście możliwe jest tylko wtedy, gdy obaj jasno zdają 
sobie sprawę, że razem ciągle znajdują się w drodze do prawdy i nie 
występują w roli posiadaczy i dysponentów prawdy. Tej pokory w sto
sunku do prawdy uczą się, a raczej zostaje im ona złożona w darze w 
braterskim dialogu25.

Soborowy Dekret „O wolności religijnej” prowadzi do wyrównania 
stosunku między prawdą i wolnością. Stworzenie przestrzeni wolności 
w szukaniu i przekazywaniu prawdy jest nieodzownym założeniem dla 
prawdziwego dialogu i otwarcia się na prawdę wyzwalającą. Przyznać

24 Por. J. Feiner — M —  Löhrer, Mysterium, salutis, I, Einsiedeln 1965, 959.
25 Por. R. Scherer, Wirklichkeit — Erfahrung — Sprache, w: Christlicher Glaube in mo

derner Gesellschaft, I, Freiburg Br. 1981, 16n.



34 ALFONS SKOWRONEK

jednak trzeba, że w wielu dokumentach kościelnych, aż po Drugi Sobór 
Watykański dialog bywał rozumiany i praktykowany jako ruch jedno
kierunkowy. Po jednej stronie stali nauczający (i pouczający), a po dru
giej słuchający i posłuszni. Dziennikarzom ciągle przypominano, by we 
wszystkich sprawach myśleli, mówili i pisali tak, jak podpowiada im to 
Kościół26. Nastawienie takie z dialogu czyniło monolog. Poszukiwanie 
prawdy i odpowiedzialność za nią jest natomiast wspólną sprawą 
wszystkich wierzących. Konstytucja duszpasterska „O Kościele w 
świecie współczesnym” sposób myślenia Kościoła lapidarnie ujmuje w 
następujący sposób: U zn a ją c  s łu szn ą  w o ln o ś ć  K o ś c ió ł  p o tw ie rd z a  p r a 
w o w itą  a u ton om ią  k u ltu ry  lu d zk ie j a zw ła szcza  nauk . To w szy s tk o  też  
w ym a ga , by  c z łow iek , z a c h o w a w szy  p o rzą d ek  m o ra ln y  i w zg lą d  na  p o 
w sz ec h n y  p o ży tek , s w o b o d n ie  m ó g ł szu k a ć  p ra w d y , o p in ie  s w o je  g ło s ić  
i ro z p o w sz e c h n ia ć  ora z  u p ra w ia ć  ja k ą k o lw ie k  u m ie ję tn o ść , a w reszc ie  
w ym a ga , a żeby  z g o d n ie  z p ra w d ą  b y ł in fo rm o w a n y  o w y d a rzen ia ch  p u 
b lic zn y ch  (KDK 59).

Nie jest zresztą prawdą, że Kościół katolicki rozumie sobie jako Ko
ściół, w którym wszystko, co ważne, z góry jest sprawą jasną i że docho
dzenie do prawdy możliwe jest jedynie na drodze orzeczeń jego najwyż
szego Urzędu nauczycielskiego. Nauczanie tego Urzędu, a przede wszy
stkim to jego nauczanie, które nie jest podane jako zdefiniowana praw
da wiary, stanowi niezwykle ważny moment w docieraniu do prawdy. 
Urząd nauczycielski nie jest jednak instytucją działającą w odosobnie
niu i niezależnie od innych rzeczywistości w Kościele. Prawda w żad
nym wypadku nie jest manipulowana odgórnie. Nawet same orzeczenia 
„ex cathedra” papieży czy soborów zawsze stanowiły coś w rodzaju 
ostatecznego podsumowania określonego rozwoju w nauczaniu niesio
nym innymi siłami niż samym tylko autorytetem Urzędu Kościoła. Ko
ściół katolicki jest systemem otwartym, w którym szukanie prawdy do
konuje się na różnych szczeblach i płaszczyznach, że wymienimy dla 
przykładu zmysł (lub instynkt) wiary wierzących, intuicje poszczegól
nych chrześcijan i teologów, nowe sytuacje historyczne z ich nowymi 
problemami itp. W tym systemie otwartym ma oczywiście swe niezby
walne miejsce także Urząd nauczycielski, który jednak w żadnym wy
padku prawdą nie zarządza i nie dysponuje27.

Prawda, a tym bardziej prawda wiary, nie jest czymś, co człowiek 
posiada, lecz jest wartością, której ustawicznie należy poszukiwać. 
W jej tropieniu znakomitym środkiem i drogą jest dialog. K. Rahner jest 
zdania, że istnieją prawdy, do których dostęp zyskujemy tylko na dro
dze ich poszukiwania; otwierają się przed nami wyłącznie w procesie 
kolektywnego szukania prawdy, co dokonuje się w dialogu, a która to 
rozmowa zakłada istnienie fundamentalnej jedności, której partnerzy 
dialogu wspólnie szukają i nią żyją28. Tej tezy Rahnera nie wolno oczy
wiście wykorzystywać do redukowania prawdy do prawdziwości prze

26 Por. B. Häring, Frei in Christus, II3, Freiburg Br. 1980, 184.
27 Por. K. Rahner, Zur Encyklika „Humanae vitae”, w: Schriften zur Theologie, IX, Ein

siedeln 1970, 299n.
28 Hier aber ist gemeint, dass es zu findende Wahrheiten gibt, die nur im Vorgang der kol

lektiven Wahrheitsfindung gegeben sind. Denn das Gespräch, dessen Gegenstand hier 
gemeint ist, geht um den Menschen selbst... Das Gespräch setzt also Einheit voraus und 
sucht sie und lebt in der echten Spannung zwischen beiden. Schriften zur Theologie, 
VI, 105.
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żywanej osobiście i do osobistej prawdomówności. W tym znaczeniu 
prawda byłaby już li tylko zdarzeniem interpersonalnym ludzi otwiera
jących się na siebie i na świat. Wspólne docieranie do prawdy natomiast 
nie jest wyłącznym jej kryterium już z tego chociażby powodu, że właś
nie międzyosobowa komunikacja musi podporządkowywać się i podda
wać ustawicznemu osądowi prawdy. Zasadnicze pytanie brzmi jednak: 
Czy prawdy wiary i dogmaty mogą w ogóle podlegać dyskusji, czyli sta
nowić przedmiot dialogu? Twierdzenia wiary głoszone i wyznawane 
przez podzielone Kościoły są przecież interpretacjami samej treści wia
ry wyrastającej ze słowa Bożego. Wiarę można przyjąć lub ją odrzucić, 
swobodna nad nią dyskusja wydaje się być niemożliwa. Sytuację wyo
strza historyczna prawidłowość, że nieomal wszystkie zdania i twier
dzenia wiary formułowane były w ferworze dyskusji i strategicznych 
dysput jako „kontr-prawdy” , to znaczy nie były rezultatem systematy
cznej refleksji, lecz stanowiły wynik ich zakwestionowania przez twier
dzenia przeciwne. Nasze podręczniki dogmatyki‘prezentują zatem nie
pełne ujęcie wiary katolickiej; w olbrzymiej większości zawierają twier
dzenia, jakie wykrystalizowały się w ogniu polemik i kontrowersji. 
Dogmaty wiary często wyrażane były negatywnie w postaci anatema- 
tyzmatów: K to  n ie  u w ie rzy , ż e  (... ) n iech  b ęd z ie  w y k lę ty . Prawowierne 
jest oczywiście zdanie przeciwne potępionemu. Tak rozumiane dogma
ty zdają się skutecznie blokować symetrycznie przebiegający dialog 
między Kościołami. Jeżeli dodać, że twierdzenia wiary stoją oprócz 
tego na usługach kościelnego poszukiwania tożsamości, wtedy zaprze
czenie ich prawdzie z miejsca podmywać zacznie tożsamość danego Ko
ścioła.

Niebagatelne to zagadnienie ostro i celnie próbuje rozwiązać W. Bei- 
nert29. Jest zdania, że zrazu trzeba się zdystansować od samego rzeczo
wego wyrazu właściwego prawdom wiary, gdyż od strony rzeczowej nie 
podlegają one dyskusji. Inaczej wygląda sprawa, gdy wychodząc od 
dialogowej struktury Objawienia i całego dzieła zbawienia zwrócimy 
uwagę na osobowy, społeczny i eschatyczny wymiar prawd wiary i dog
matów. I tak cała wiara przeżywana przez nas dzisiaj wspiera się i jest 
niesiona wiarą apostołów, która ze swej strony osadzona została na ich 
przeżyciu wielkanocnym. Wielkanocne doświadczenie apostołów nie 
wyrasta zaś z empirycznie zobiektywizowanego faktu historycznego, 
lecz wiąże się z samym otwarciem się Zmartwychwstałego, a więc ze 
zdarzeniem o charakterze dialogu, co najwyraźniej wynika z opowiada
nia o uczniach z Emaus lub o niewiernym Tomaszu. Należy zatem po
wiedzieć, że każda prawda wiary zarówno genetycznie jak i rzeczowo 
jest w pierwszym rzędzie prawdą egzystencjalną, a nie rzeczową i 
uprzedmiotowioną. Prawda i miłość znajdują się w nierozdzielnym z 
sobą związku (por. 1J 3,18; 2J 1,3; 3J 1; 1 Kor 13,6; Ef 4,15). Kryterium 
dla prawdy wiary zasadniczym jest i pozostanie chrześcijańska prakty
ka. Ortodoksja bez ortopraksji jest pustym dźwiękiem. Tylko ‘c zyn ią c  
p ra w d ę  w  m iło śc i (Ef 4,15 w przekładzie ks. E. Dąbrowskiego) jesteśmy 
na właściwej drodze prawdy.

Z dialogową strukturą prawdy wiary wiąże się oprócz tego jej wy
miar społeczno-kościelny: każde osobiste przeżycie chrześcijanina staje 
się wiarą chrześcijańską dopiero wtedy, gdy zostaje zintegrowane i 
włączone w wiarę wspólnoty wierzących. Indywidualna wiara jednost

29 Der ökumenische Dialog als Einübung, 97— 104.
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ki staje się wtedy wiarą eklezjalną. Wiarö kościelna to nic innego, jak 
suma i integracja wielu przeżyć wiary, prawdy przeżywanej przez nie
zliczoną ilość chrześcijan. To właśnie ma na myśli soborowa Konstytu
cja „O Kościele” , gdy mówi o zmyśle wiary wszystkich wierzących (nr 
12). Dialogowy aspekt wiary wieńczy wreszcie jej orientacja eschatycz- 
na. Duch Chrystusa ustawicznie odsłania coraz głębsze złoża Ewange
lii: G d y  zaś p rz e jd z ie  O n , D u c h  P ra w d y , d o p ro w a d z i w a s d o  ca łe j p ra 
w d y  (J 14,13). Ta komunikacja pneumatyczna zakończy się dopiero pa- 
ruzją.

Zarysowane wyżej dynamiczne spojrzenie na prawdy wiary ukazu
je szerokie możliwości ekumenicznego dialogu. Służyć może on i służy 
wzmocnieniu wiary w wymiarze indywidualnym i kościelnym; tożsa
mości Kościołów nie tylko nie wyklucza, ale ją potęguje. To właśnie 
ekumeniczny'dialog naszej doby chrześcijanom różnych denominacji 
szeroko otwarł oczy na rozległą płaszczyznę wspólnej prawdy wiary. 
Dialog ekumeniczny wykazał, że partnerzy pewnie poruszają się na so
lidnym gruncie fundamentalnej jedności w wierze, ponieważ: wszyscy 
wzajemnie uznają się za chrześcijan ochrzczonych, są przekonani, że po 
obu stronach wierzący żyją w łasce Bożej, że z tego właśnie powodu 
uważać siebie mogą za wierzących, a ponadto w istotnych treściach 
wiary są jednomyślni (na temat Boga, Chrystusa, Ducha Świętego, Ob
jawienia, Kościoła), wszyscy też na równi czują się powołani do misyj
nego dzieła Kościoła i wszyscy jako naśladujący Chrystusa, zobowiąza
ni są do aktywnego realizowania oczekiwań ze strony świata i środowi
ska .

Uwagi o zagadnieniu prawdy w dialogu ekumenicznym zamknąć 
można ostrzeżeniem zaadresowanym nie tylko do teologów, lecz do 
wszystkich chrześcijan: Kościół i teologia stoją pod słowem Bożym, 
którym arbitralnie dysponować nie wolno. Funkcję strzeżenia przez 
Kościół słowa Bożego można spokojnie odwrócić i powiedzieć, że to 
Kościół i teologia winny ustawiać się pod nadzorującym słowem Bo
żym. Jeżeli bowiem Kościół nad czyste słowo Boże bardziej będzie 
przedkładał jego kształt w formach i formułach historycznie przygod
nych, wówczas wystawi się na niebezpieczeństwo wyjałowienia tego 
słowa. Jeżeli swe orędzie będzie wtłaczał w zmieniający się kształt hi
storyczny, wtedy stanie w obliczu poważnego pytania, czy aby więcej 
nie zależy mu na szatach niż na tym, co one mają przyoblekać3 .

Konsens i prawda

Naświetlenie tego kompleksowego zagadnienia wymagałoby wni
kliwej analizy samego pojęcia prawdy, co na tym miejscu nie jest możli
we. Ograniczyć trzeba się zatem do pierwszego członu zarysowanego w 30 31

30 Por. K. Rahner, Zur Theologie des ökumenischen Gesprächs, w: Schriften zur Theolo
gie, IX, Einsiedeln 1970, 44— 49.

31 Verlässt sie sich... mehr auf das Wort, das ihr nicht ’nackt’, sondern in konkreten, was 
heisst: geschichtlich kontingenten Formen und Formeln verfügbar ist, dann gerät sie in 
die Gefahr der Sterilität und Inplausibilität. Drängt sie ihre Botschaft in die wechseln
den Gestalten der Geschichte, muss sie sich fragen lassen, ob nicht etwa auch bei ihr 
die Kleider die Leute machen. W. Beinert, Die Katholizität der Kirche, w: Weisheit 
Gottes — Weisheit der Welt, II, St. Ottilien 1987, 1027.
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tytule problemu widzenia oczywiście w kontekście prawdy, bez której 
słowo konsens byłoby pozbawione swego znaczenia.

Sam raczej prawniczy termin „konsens” uzupełnić można by (lub 
nawet zastąpić?) takimi biblijno-teologicznymi kategoriami, jak: ko- 
inonia, symfonia, communio, concilium. Niemniej słowo „konsens” 
jest w teologii dobrze zadomowione; mówimy o consensus patrum, 
consensus episcoporum, consensus theologorum i consensus fidelium. 
W określeniach tych przeważa moment kognitywny. Intelektualne to 
zawężenie poszerza angielskie słowo „consent” , które oznacza zgodę 
i przyzwolenie na wspólne zadziałanie. W łacinie kościelnej oba zna
czenia zwykły z sobą współbrzmieć. Wynikałby stąd wniosek, że kon
sens w pierwszej linii nie tyle ma do czynienia z doktryną, ile z ży
ciem. Owo pragmatyczne spojrzenie na rzecz pokrywa się zresztą z 
egzystencjalnym wymiarem prawdy, którą należy czynić w miłości 
(por. Ef 4,15).

Koniunkcji konsensu i prawdy interesujące rozważania poświęcili
m.in. dwaj ekumeniści protestanccy, teolog francuski J.J. Leuba i duń
ski P. Hjen32. Punkt wyjścia dla refleksji Leuby stanowi pojęcie prawdy 
jako rzeczywistości: przez prawdę rozumieć należy nie tylko tę prawdę, 
która objawiona została w Jezusie Chrystusie, lecz i tę, którą jest sam 
Jezus Chrystus. Między prawdą i konsensem zachodzi podobny stosu
nek jak między bytem i stawaniem się. Leuba postuluje zarówno ruch 
od prawdy do konsensu, jak i ruch od konsensu do prawdy. Albowiem 
konsens w żadnym-wypadku nie może stanowić tylko konsekwencji 
prawdy, jest oprócz tego środkiem i drogą do niej i w tym znaczeniu jest 
dla prawdy jej przyczyną narzędziową. W tym ujęciu prawdzie przysłu
guje charakter zdarzenia i w ostatecznym swym wyrazie nie jest praw
da niczym innym jak apostolskim świadectwem o Chrystusie, przecho
wanym w Piśmie Św.

W tym samym kierunku podąża naświetlenie sprawy przez Hjena, 
dla którego konsens sprowadza się do konkretnej prawdy, o którą w da
nym wypadku w ruchu ekumenicznym chodzi. Rozróżnienie między 
konsensem w doktrynie i konsensem w działaniu ma podkreślić, że 
chrześcijańskie pojęcie prawdy nie jest kategorią intelektualną, lecz 
jest zorientowane na praktykę, to znaczy, że prawda chrześcijańska 
weryfikuje się tylko w czynie miłości do braci j  w ten sposób staje się 
prawdą obowiązującą. Ortodoksja w prostej linii prowadzi do ortopra- 
ksji, w przeciwnym wypadku na miano ortodoksji w ogóle nie zasługu
je. Prawda przekazywalna jest tylko przez jej praktykę. Wśród wielu 
aspektów problematyki prawdy i konsensu Hjen dotyka waloru prawdy 
osiągniętej na drodze konsensu grupy mniejszościowej. Jest to stare py
tanie o to, czy mniejszość może być podmiotem konsensu i dotyczy za
gadnienia kryteriów. Zagadnienie kulminuje w pytaniu: który to kon
sens ostanie się jako prawda w obliczu Boga-Sędziego? Odpowiedź spo
wita jest (na szczęście) w niedostępną dla teologii tajemnicę, a próba jej 
rozszyfrowania równałaby się świętokradztwu.

Przezwyciężenie dystansu między prawdą i konsenserń i wypraco
wanie coraz ściślejszej koniunkcji między tymi dwoma kategoriami na
leży do najbardziej newralgicznych punktów ekumenicznego dialogu. 
E.H. Schillebeeckx jednemu ze swych przyczynków nadaje głęboko wy

32 Por. H.-G- Stobbe —  J. May, Übereinstimmung und Handlungsfähigkeit, w: P. Leng
sfeld (Hg.), Ökumenische Theologie, Stuttgart 1980, 328— 332.
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mowny tytuł: „Kościół jako sakrament dialogu” 33, który to tytuł uważać 
można zarazem za jedną z najgłębszych i najpiękniejszych definicji Koś
cioła. Jeżeli Kościół i Kościoły tę prawdę uświadomią sobie jeszcze silniej, 
a ż dotychczasowych dialogów bi- i multilateralnych wyciągną konstruk
tywne wnioski, wówczas rozwiązane zostanie nie tylko fascynujące zaga
dnienie prawdy i konsensu, byleby tylko partnerzy jasno zdawali sobie 
sprawę z tego, że dialogu nie nawiązuje się po to, by (swoją) sprawę wy
grać i zwyciężyć, lecz po to, ażeby dawać i ze swego użyczać34.

Oprócz niezliczonych już dziś konwergencji, porozumień i konsensów 
jednym z konsensów, wcale niepoślednich, jest prosty fakt, że Kościoły 
wspólnie potrafią formułować problemy do rozwiązania35. Kto ostro wi
dzi problem, ten widzi równocześnie' sposoby jego rozwiązywania. Od św. 
Augustyna pochodzi zdanie, że ten, kto szuka, ten już znalazł.

SENSE AND MEANING OF DIALOGUE
(Summary)

The author, chief of the Ecumenical Theology Departament of the Academy of Catho
lic Theology, starts his deliberations with the statement that dialogue is comprised in the 
Church’s being, and it has been so ever since the Whitsuntide Quinquagesima day. Ne
vertheless until present times there has been no homogenous and distinguishable epoch of 
dialogue. The inauguration dates of the Intra- and Inter- Church dialogue and the dialo
gue between the Church and the world coincide with the day opening the session of the 
Second Vatican Council. The to-day dialogue fluctuates between two poles: between hope 
that the world shares and the hope of Christianity.

In the first part of article the author discusses the notion of ’’dialogue” as the pope 
Paul VI presented in his encyclical ’’Ecclesiam suam”. Dialogue means, first of all, a new 
attitude of the Church on the outside: it sees its mission in ministry offered to mankind. 
Within the pale of the Church the sense of dialogue resolves itself into creating founda
tion for pluralism inseparably connected with the freedom of God’ s children. The entire 
specificity of dialogue, conditions of carrying it on fully correspond with the spirit of 
Christianity, the main commandment of which is love of one’s neighbour and love of one’s 
enemies.

In the second part of the article the author speaks of dialogue as being an obligatory 
theological method and also concludes that ecumenical theology is neither an ecumenical 
branch nor a specific theological method. It is something much more and much broader: 
it is a Christian spirit which should sink into all sectors of theology. The analysis of the 
next issue under discussion — truth in dialogue, the author ends with a warning addres
sed to not only theologians, but to all Christians: the Church and theology stand under 
God’ s word, which is not to be used arbitrarily.

In the very last part of the article Prof. Skowronek tries to show the relationship be
tween consensus and truth, and points out that overcoming the distance between truth 
and consensus, as well as working out a closer conjunction between these two categories

33 Die Kirche als Dialogsakrament, w: L. Ullrich (Hg.), Sacramentum salutis, Leipzig 
1973, 319— 334.

34 Por. R.L. Howe, The Miracle of Dialogue, New York 1963, 11.
35 A considerable measure of agreement is needed to be able to formulate common que

stions... Often enough, the formulation of a general *status quaestionis9 means that half 
the work has already been done. E. Lange, And yet it moves, Geneva 1978, 67n.
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is one of the most sore points in the ecumenical dialogue. This problem can be solved only 
when partners will clearly understand, that dialogue is entered upon not as to win one’ s 
own cause and to triumph, but as to give and grant from one’s possessions.

SINN UND BEDEUTUNG DES DIALOGS
(Zusammenfassung)

Der Autor, Leiter des Lehrstuhls für Ökumenische Theologie an der Akademie für 
Katholische Theologie in Warschau, geht in seinen Überlegungen von der Feststellung 
aus, dass der Dialog mit dem Pfingsten eingeführt und ins Dasein der Kirche eingebaut 
sei. Nichtsdestoweniger gab es in der Kirche bis in den heutigen Tag hinein keine ge
schlossene, sich hervorhebende Epoche des Dialogs. Der Anfang des inter- und intrakon
fessionellen Dialogs und des Dialogs der Kirche mit der Welt fällt im Prinzip mit dem Tag 
der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils zusammen. Der heutige Dialog 
schwingt zwischen zwei Polen: der durch die Welt gehegten Hoffnung und der Hoffnung 
des Christentums.

Im ersten Teil des Artikels wird der Begriff des Dialogs laut der in der Enzyklika 
„Ecclesiam suam” durch Papst Paul VI. dargelegten Auffassung besprochen. Der Dialog 
bedeute zuerst eine neue Art in der Haltung der Kirche, und zwar „nach aussen”, wo die 
Kirche im Dienste der Menschheit ihre Botschaft sieht. Im Rahmen der Kirche selbst be
deute der Dialog die Einschaffung von Voraussetzungen für den Pluralismus, der mit der 
Freiheit der Gotteskinder unzertrennlich verbunden ist. Die Spezifik des Dialogs, die 
Prinzipien, nach denen er geführt wird, decke sich genau mit dem Geist des Christen
tums, dessen Hauptgebot die Ńachsten- und Feindesliebe sind.

Im zweiten Teil des Artikels schreibt der Autor über dem Dialog als einer geletenden 
theologischen Methode, wobei er zur Schlussfolgerung kommt, dass die ökumenische 
Theologie im Prinzip weder eine ökumenische Disziplin noch eine spezifische theologi
sche Methode sei. Sie bedeute mehr und sei auch viel mehr. Sie sei ein christlicher Geist, 
der alle Gebiete der Theologie durchdringen soll. Die Analyse des darafUffolgenden Pro
blems, des Rechtes auf Dialog, schliesst der Autor mit einer nicht nur auf die Theologen 
sondern auf alle Christen gerichteten Warnung: Die Kirche und die Theologie unterliegen 
dem Gotteswort, über das man nicht arbitral verfügen darf.

Zum Schluss des Artikels bespricht Prof. Skowronek die Abhängigkeit zwischen dem 
Konsens und der Wahrheit, wobei der Autor betont, dass die Überwindung der Distanz 
zwischen der Wahrheit und dem Konsens wie auch die Bestimmung einer immer engeren 
Konjunktion zwischen diesen beiden Kategorien zu den wichtigsten Punkten des ökume
nischen Dialogs gehören.

Dieses Problem kann erst dann gelöst werden, wenn den Dialogspartnem völlig klar 
ist, dass so ein Dialog nicht darum geführt wird, um bei ihm zu gewinnen, sondern damit 
einer aus dem Erwerb des anderen schöpfen kann.
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ŚWIATOWE WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

Charakterystyka ogólna

Od 1957 r. organizowana jest corocznie Konferencja Sekretarzy 
Światowych Wspólnot Chrześcijańskich (skrót: SWCh). W obradach 
uczestniczą:

Kościół Rzymskokatolicki (reprezentowany przez Sekretariat ds. 
Jedności Chrześcijan), który uważa się za kontynuatora jednego, świę
tego, katolickiego i apostolskiego Kościoła (por. Konstytucja dogmaty
czna „O Kościele” , par. 8).

Kościoły prawosławne (reprezentowane przez Patriarchaty Kon
stantynopolitański i Moskiewski). Wszystkie Kościoły tej tradycji two
rzą jeden Kościół Prawosławny. W rozumieniu prawosławnych jest on 
jednym, świętym, katolickim i apostolskim Kościołem, o którym mówią 
wyznania wiary sformułowane w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. 
Instrumentem służącym wymianie poglądów i konsultacjom stały się or
ganizowane od 1961 r. Konferencje Ogólnoprawosławne. Szacunkowo 
przyjmuje się, że w całym świecie żyje ok. 120 milionów prawosławnych.

Wspólnota Anglikańska. Tworzy ją 29 niezależnych Kościołów an
glikańskich rozsianych po całym świecie, uznających honorowe 
zwierzchnictwo arcybiskupa Canterbury. Organem konsultacyjnym są 
organizowane od 1867 r., w odstępach dziesięcioletnich, Konferencje 
Biskupów Anglikańskich (tzw. Konferencje Lambeth). Wspólnota Angli
kańska zrzesza ok. 70 milionów wiernych.

Kościoły Starokatolickie Unii Utrechckiej. Kościoły te, opierając 
się na wspólnych zasadach wiary, wspólnym ustroju kościelnym i 
wspólnej liturgii, tworzą od 1889 r. pełną wspólnotę kościelną. Unia 
Utrechcka zrzesza 8 niezależnych Kościołów z 400 000 wiernych. Na ze
wnątrz reprezentuje ją Międzynarodowa Konferencja Biskupów Staro
katolickich.

Światowa Federacja Luterańska. Oficjalnie powołana do życia w 
1947 r. Jej poprzedniczkami były: Powszechna Konferencja Ewangelic- 
ko-Luterańska (od 1868 r.) i Światowy Konwent Luterański (od 1923 r.). 
W 1988 r. w skład Federacji wchodziły 104 niezależne Kościoły z 54,5 
min wiernych. Ok. 14 min wyznawców luteranizmu pozostaje poza 
ŚFL.
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Światowy Alians Reformowany. Istnieje od 1875 r. Pierwotnie 
zrzeszał Kościoły reformowane i prezbiteriańskie. W 1970 r. połączył 
się z istniejącą od 1891 r. Międzynarodową Radą Kongregacjonalną, 
tworząc wspólnotę Kościołów reformowanych, prezbiteriańskich i kon- 
gregacjonalnych. W 1986 r. Alians zrzeszał 161 Kościołów z ok. 70 min 
wiernych.

Reformowany Synod Ekumeniczny. Struktura ta zrzesza ok. 40 
„konserwatywnych” Kościołów Reformowanych. Niektóre z nich nie 
należą ani do Światowego Aliansu Reformowanego, ani do Światowej 
Rady Kościołów, chociaż utrzymują z nimi stałe kontakty.

Światowa Rada Metodystów. W obecnej postaci istnieje od 1951 r., 
chociaż regularne Ekumeniczne Konferencje Metodystyczne organizo
wano już od 1881 r. Rada nie ogranicza autonomii Kościołów człon
kowskich. Pragnie ona pogłębić braterską wspólnotę wśród metody
stów, a przez dawanie świadectwa i służbę przyczyniać się do rozwoju 
ruchu ekumenicznego. Kościoły należące do Rady zrzeszają blisko 21 
min pełnoprawnych członków w 90 krajach.

Światowy Związek Baptystów. Istnieje od 1905 r. i jest dobrowol
nym zrzeszeniem wspólnot baptystycznych z całego świata. W 1985 r. 
zrzeszał 134 Kościoły (unie) baptystyczne ze wszystkich części świata, 
działające w 87 krajach i posiadające 32,2 min dorosłych ochrzczonych 
członków.

Światowa Konferencja Mennonitów. Jest miejscem spotkań men- 
nonitów z całego świata, zrzeszonych w 143 autonomicznych wspólno
tach z ok. 730 tys. wiernych (dane z 1985 r.).

Światowy Konwent Kościołów Chrystusa (uczniowie Chrystusa). 
Istnieje od 1930 r. Założony został w USA, gdzie mieszka 90% ogółu 
wiernych. Celem Konwentu jest dawanie świadectwa braterskiej łącz
ności między niezależnymi zborami uczniów Chrystusa oraz służba na 
rzecz ekumenii. Liczba członków: ponad 2 min.

Światowy Komitet Doradczy Przyjaciół (kwakrzy). Istnieje od 1937 r. 
Pragnie inspirować dialog między kwakrami oraz ich wspólną działal
ność społeczną na całym świecie. Na świecie żyje ok. 200 tys. kwakrów.

Armia Zbawienia. Jest to międzynarodowa organizacja chrześcijań
ska zajmująca się ewangelizacją i działalnością społeczną. Istnieje od 
1865 r. Liczba członków: 1,2 min.

Konferencja Generalna Adwentystów Dnia Siódmego. Jest zwoły
wana regularnie od 1863 r. Podczas 54 Konferencji, która odbyła się w 
1985 r. w Nowym Orleanie (USA), poinformowano, że Kościół adwen
tystów zrzesza 4,5 min dorosłych ochrzczonych członków.

Spośród Światowych Wspólnot Chrześcijańskich, które nie biorą 
udziału we wspomnianych na wstępnie konferencjach, na uwagę zasłu
gują:

Starożytne Kościoły Wschodnie (przedchalcedońskie i asyryjski), w 
których liczbę wiernych szacuje się na 23 miliony.

Światowe Konferencje Zielonoświątkowców. Organizuje się je od 
1947 r. mniej więcej w odstępach trzyletnich. Reprezentują one świato
wy ruch zielonoświątkowy, chociaż nie wszystkie społeczności biorą
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udział w tych konferencjach. Liczbę zielonoświątkowców na całym 
świecie ocenia się na 35 min.

Ewangelicka Jednota Braterska (herrnhuci). Dzieli się ona na pro
wincje, a łączy ich odbywający się co 7 lat Synod całej Jednoty. Liczbę 
wszystkich herrnhutów ocenia się na ok. 500 tys., żyją oni w 20 krajach, 
80% członków zamieszkuje Trzeci Świat.

Między poszczególnymi ŚWCh występują podobieństwa pozwala
jące na porównywanie ich ze sobą. Ale istnieją też — pominąwszy istot
ne odmienności konfesyjne — poważne różnice w charakterze i struktu
rze tych wspólnot oraz w tym, jak one same siebie rozumieją.

I tak, niektóre ŚWCh, jak katolicyzm lub prawosławie, uważają się 
za Kościół. To samo twierdzi o sobie adwentyzm. Inne, np. Wspólnota 
Anglikańska lub Światowa Federacja Luterańska, próbują się „uko- 
ścielnić” , ale nie twierdzą, że są Kościołem w pełnym znaczeniu tego sło
wa. Jeszcze inneŁ np. Światowy Alians Reformowany, Światowa Rada 
Metodystów lub Światowy Związek Baptystów, podkreślają wyraźnie, że 
są jedynie dobrowolnymi zrzeszeniami niezależnych Kościołów.

Poszczególne ŚWCh wykazują też wyraźnie różnice odnośnie wię
zów, które trzymają je razem. Chodzi tu o takie sprawy, jak: powsze
chna świadomość łączności duchowej i wspólnej historii, wspólne tra
dycje kultowe, charakterystyczne formy pobożności, wspólne struktury 
kościelne (np. ustrój episkopalny lub kongregacjonalny), wspólna tra
dycja doktrynalna znajdująca odbicie w wiążących wyznaniach wiary 
itp.

Większość ŚWCh przyjęła podobne struktury organizacyjne (perio
dycznie zwoływane zgromadzenia ogólne, komitety wykonawcze, prze
wodniczący lub prezydenci, sekretarze), lecz także między nimi mogą 
występować poważne różnice (np. w liczebności i zadaniach zgroma
dzeń ogólnych, sekretariatów itp.).

Te i podobne różnice sprawiły, że przez długi czas trudno było do
konać wyboru wspólnie akceptowanego określenia ŚWCh. Najpierw 
mówiono o Światowych Związkach Konfesyjnych, potem, poczynając 
od 1967 r., zaczęto się posługiwać pojęciem Światowych Rodzin Konfe
syjnych lub Wyznaniowych. Z tego też okresu pochodzi następująca de
finicja: K a żd a  R o d z in a  K o n fe s y jn a  sk łada  się  z K o ś c io łó w , k tó re  na leżą  
d o  te j sa m e j tra d yc ji; tym , co  j e  razerp trzym a, je s t  w sp ó ln e  d z ied z ic t 
w o . Są o n e  św ia d om e , że  ż y ją  w  te j sa m e j w s p ó ln o c ie  u n iw ersa ln e j i 
św ia d o m o śc i te j d a ją  w y ra z  w  ja k ie jś  s tru k tu ra ln e j f o r m ie 1.

Użyte wyżej słowa „związek” i „konfesyjny” były często krytyko
wane, zarzucano im jednostronnęść i nieadekwatność. Od 1979 r. za
częto używać oficjalnie nazwy: Światowe Wspólnoty Chrześcijańskie 
(Christian World Communions)2, która lepiej wyraża istniejące zróżni
cowanie, jest bardziej neutralna oraz łatwiejsza do przyjęcia przez ka
tolicyzm i prawosławie.

ŚWCh nie reprezentują wszystkich odłamów chrześcijaństwa. Poza 
ich zasięgiem znajdują się dwie grupy Kościołów. Są to: tzw. Kościoły

1 Cyt. za: H.E. Fey: Confessional Families and the Ecumenical Movement, w: The Ecu
menical Advance. A  History of the Ecumenical Movement, t. 2: 1948— 1968, London 
1970, s. 117.

2 A.J. van der Bent: Handbook of Member Churches of the World Council of Churches 
(wydanie zrewidowane), Geneva 1985, s. 11.
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niezależne lub autochtoniczne, występujące przede wszystkim w Afry
ce, oraz Kościoły unijne, tworzone przez połączenie dwóch lub więcej 
Kościołów protestanckich różnych tradycji.

Stosunek do ruchu ekumenicznego

Intrakonfesyjne i interkonfesyjne dążenia do jedności zrodziły się 
mniej więcej w tym samym czasie. Pierwsze doprowadziły do utworze
nia Światowych Wspólnot Chrześcijańskich, drugie znalazły ujście w 
powołanej do życia Światowej Radzie Kościołów. Błędem byłoby 
przedstawianie obu tych dążeń w konkurencji do siebie, gdyż ich repre
zentantami były te same Kościoły i często te same osoby. Raczej należa
łoby się przychylić do poglądu, że oba rodzaje dążeń do jedności były 
formami przejawiania się jednego i tego samego ruchu ekumenicznego. 
Ruch ten występował więc od samego początku pod dwiema postacia
m i3.

Brzemiennym w skutki faktem w historii ruchu ekumenicznego 
było to, że w decydującym momencie nie doszło do integracji obu wspo
mnianych form ruchu ekumenicznego. W okresie tworzenia struktury 
ŚRK nie zwyciężyła koncepcja reprezentacji konfesyjnej, lecz geografi
cznej. Tak więc mimo licznych powiązań, wielu wspólnych celów i po
krewnej działalności, ŚWCh i ŚRK poszły odrębnymi drogami. Dodać 
wszakże należy, że zawsze żywą pozostawała świadomość wzajemnej 
zależności, przejawiająca się na zewnątrz w formie partnerstwa. Np. 
Konstytucja ŚRK uwzględnia częściowo kryterium konfesyjne przy 
ustalaniu składu członków Komitetu Naczelnego (por. par. V,2; III,6 i 
V I, l )4. Również poszczególne ŚWCh stawiają sobie za cel nie tylko pie
lęgnowanie i pogłębianie wspólnoty między swoimi Kościołami człon
kowskimi, lecz także zachęcanie tych Kościołów do uczestnictwa w dą
żeniach ekumenicznych.

W stosunkach między ŚWCh a ŚRK można wyróżnić kilka faz. 
Lata, które nastąpiły bezpośrednio po ukonstytuowaniu się ŚRK (1948), 
były okresem pozytywnej współpracy, z której obie strony były zado
wolone. Ówczesny sekretarz generalny ŚRK, dr Willem A. Visser’t Ho
of t (1900— 1985), przemawiając na I Zgromadzeniu Ogólnym Świato
wej Federacji Luterańskiej (1947) mówił o swego rodzaju „podziale 
pracy” . Wywody swoje sformułował następująco: Ś w ia to w a  R a d a  K o 
ś c io łó w  je s t  ba rd zo  g łęb o k o  p rzek o n a n a  o tym , że  m is ja  p o w ie rz o n a  ru 
c h o w i e k u m e n ic z n e m u  b ęd z ie  m o g ła  być  z rea lizow a n a  ty lk o  w ó w cza s , 
g d y  w ie lk ie  z w ią zk i i s to w a rzy szen ia  k o n fe sy jn e  w y p e łn ia ją  sw o ją  m i 
s ję  d o p ro w a d ze n ia  K o ś c io łó w  w ła sn e j ro d z in y  w y z n a n io w e j d o  śc iś le j
sze j w s p ó ln o ty ; w  ten  sp o só b  u to ru ją  on e  d ro g ę  m is ji  je s z c z e  w ię k sz e j i 
tru d n ie jsze j, p o le g a ją c e j na  z rea lizow a n iu , op a rteg o  na  sz e tsz y c h  p o d 
staw ach , b ra te rstw a  e k u m e n ic z n e g o  i c h rz e śc i ja ń sk ie g o5. _

Podobne myśli zawierał raport Komitetu Naczelnego ŚRK przedło
żony II Zgromadzeniu Ogólnemu w Evanston (1954): Z z a d o w o le n ie m

3 H. Meyer: Weltweite christliche Gemeinschaften, w: Ökumene Lexikon. Kirchen-Reli- 
gionen-Bewegungen. Frankfurt M. 1983, szp. 1262.

4 Por. Vancouver’83. Wybór materiałów z VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady 
Kościołów, Warszawa 1984, s. 196nn.

5 Cyt. za: H.E. Fey, op. cit., s. 119.
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m o ż e m y  stw ie rd z ić , że  p ra w ie  w szystk ie  św ia to w e  zw ią zk i w y z n a n io w e  
za d ek la ro w a ły  s w o je  p o p a rc ie  d la  ru ch u  e k u m e n ic z n e g o ...6.

Rolę ŚWCh w obrębie ruchu ekumenicznego określono po raz 
pierwszy w dokumencie, opracowanym w 1955 r. przy współudziale 
przedstawicieli ŚWCh i SRK; duży wkład w jego zredagowanie wniósł 
W.A. Visser’t Hooft. Dokument ten powiada: W y ra ża m y  p rzek on a n ie , 
że  każdy, k to  ch c ia łby  dziś m y ś leć  i dzia łać  tak, ja k  g d y b y  tra d y cy jn e  
w y z n a n io w e  ro d z in y  k ośc ie ln e  re p re z e n to w a ły  je d y n ą  p o w a ż n ą  rea l
n o ść  d u ch ow ą , teg o  d z ia ła ln ość  b y ła by  ró w n o z n a cz n a  z p ró b ą  co fn ięc ia  
nas w  ep o k ę  p rzed ek u m en ic zn ą . Z d ru g ie j s tro n y  n ie  m o ż e m y  też  h o łd o 
w a ć  p rzek on a n iu , że  ż y je m y  ju ż  w  ca łk iem  e k u m e n ic z n e j epoce, w  k tó 
r e j p r z e z w y c ię ż o n o  ró żn ic e  w y z n a n io w e  i m o ż liw e  się sta ło  m y ś len ie  
ty lk o  w  ra m a ch  z in te g ro w a n e j ś w ia to w e j sp o łe c zn o śc i ch rześc ija ń sk ie j. 
B y ło b y  to  p rz e d w c z e s n e  i n ierea lis tyczn e . N a s z e  w sp ó łc z e sn e  d z ie je  K o 
śc io ła  c ech u ją  się  tym , że  K o ś c ió ł  ż y je  na  p rz e ło m ie  e p o k 7.

W omawianym okresie doszło do utworzenia Konferencji Sekreta
rzy ŚWCh. Pierwsze posiedzenie odbyło się podczas obrad Komitetu 
Naczelnego ŚRK w Yale (USA) w 1957 r. Odtąd Konferencja obraduje 
każdego roku gromadząc 25—30 przedstawicieli ŚWCh; na każdym po
siedzeniu są obecni przedstawiciele ŚRK. Konferencja stała się ważnym 
instrumentem informacji wzajemnej, koordynacji działalności (zaanga
żowanie na rzecz przestrzegania zasad wolności religijnej w różnych 
krajach świata, odpowiedzialność za sprawy misyjne, dialogi dwu
stronne) i rozważania wspólnych problemów (npv pertraktacje unijne 
między Kościołami różnych tradycji, stosunek do ŚRK itp.). Od połowy 
lat sześćdziesiątych w konferencjach tych uczestniczą także przedsta
wiciele Kościołów prawosławnych (Patriarchat Ekumeniczny Konstan
tynopola i Patriarchat Moskiewski) i Kościoła Rzymskokatolickiego 
(Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan).

Pierwsza połowa lat sześćdziesiątych była trudnym okresem w ży
ciu i działalności ŚWCh. Różne organizacje, zwłaszcza Wschodnioäzja- 
tycka Konferencja Chrześcijańska (od 1973 r. przemianowana na Chrze
ścijańską Konferencję Azji) i Wydział Młodzieży ŚRK, zaczęły składać 
oświadczenia, które niekiedy w bardzo ostrej formie podkreślały prze
ciwieństwo między lojalnością konfesyjną a zobowiązaniem ekumeni
cznym. Stwierdzono, że lojalność konfesyjna stwarza bardzo często po
ważne przeszkody w życiu młodych Kościołów, które nie godzą się po 
prostu z podziałem protestantyzmu na szereg odłamów i dlatego dążą 
usilnie do zawarcia unii kościelnej między luteranami, reformowanymi, 
prezbiterianami, matodystami itp. Ówcześni krytycy ŚWCh nazywali je 
„ostojami konfesjonalizmu” , odmawiali im prawa bytu, zwracali uwa
gę na niepotrzebne dublowanie działalności ŚRK przez ŚWCh i na ich 
wzajemną rywalizację8.

Panujące podówczas nastawienie znalazło pewne odbicie w prze
biegu obrad III Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w New Delhi (1961). Np. 
w sprawozdaniu „Sekcji Jedność9 jest mowa o wybitnych działaczach

6 Cyt. za: The Evanston Report: The Second Assembly of the World Council of Churches, 
1954, London 1955, s. 184n.

7 Cyt. za: „Kalendarz Ewangelicki”, Warszawa 1970, s. 95n.
8 H.E. Fey, op. cit., s. 125n.
9 Polski przekład tego dokumentu zamieściliśmy w nr 4 z 1988 r. s. 67—98.
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ruchu ekumenicznego, k tó rzy  uw aża ją , że  istn ie ją  p e w n e  sfery, w  k tó 
rych  ś w ia to w e  z w ią z k i w y z n a n io w e  są za g ro żen iem  d la  p o s tę p u  na  d ro 
d ze  d o  z jed n o czen ia . Główny problem polegał na tym, czy ŚWCh przez 
sam fakt swego istnienia, postawę konfesyjną oraz możliwości organi
zacyjne i finansowe nie będą hamulcem dla dążeń unijnych, zwłaszcza 
w Azji i Afryce. W New Delhi przyjęto dokument dotyczący cen tra ln ego  
zn a czen ia  je d n o ś c i  w szy s tk ich  ch rześc ija n  w  k a żd ym  m ie jscu , k tóra , 
o czyw iśc ie , m u s i m ie ć  za w sze  p o w ią za n ie  z  p o sz u k iw a n ie m  je d n o ś c i  w  
p ra w d z ie . W konkluzji Zgromadzenie Ogólne stwierdzało, że jeśli przy
wódcy ŚWCh w to wierzą, w ó w c za s  fa k tu  za w a rcia  u n ii p rz e z  je d e n  z  
K o ś c io łó w  c z ło n k o w sk ic h  n ie  będą  u w a ża ć  za stratę, lecz  za  zysk  d la  
ca łego  K o śc io ła .

Wyżej wymienione zarzuty, a zwłaszcza problem tworzenia unii 
kościelnych, były w następnych latach wielokrotnie przedmiotem roz
ważań przedstawicieli ŚWCh. Uogólniająco można powiedzieć, że nie
mal wszystkie ŚWCh akceptują dziś zawieranie lokalnych lub regional
nych unii kościelnych jako prawomocną, choć nie jedyną formę realiza
cji widzialnej jedności. Statuty większości ŚWCh uwzględniają możli
wość przyjęcia w poczet swoich członków Kościołów unijnych lub po
zostawienia w swoim gronie tych Kościołów członkowskich, które we
szły w unię z Kościołami innych tradycji. ŚWCh kontynuują na ogół po
moc finansową dla Kościołów, które zawarły unię z innymi Kościołami. 
Uczestnicy dialogów dwustronnych, odbywających się pod patronatem 
ŚWCh, wyrażają świadomie zamiar sprzyjania lokalnym pertraktacjom 
unijnym.

Wyjaśnienie stosunku do Kościołów unijnych, wykazanie, że ŚWCh 
nie pragną być bynajmniej „ostojami konfesjonalizmu” , lecz raczej 
chcą się przyczyniać do przezwyciężania sztywnych i ciasnych postaw 
konfesyjnych oraz powstanie pod patronatem ŚWCh szerokiej sieci dia
logów dwustronnych — sprawiły, że wzajemne stosunki między ŚRK a 
ŚWCh uległy poważnej poprawie. Fakt ten znalazł odbicie podczas IV 
Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Uppsali (1968)10.

W 1974 r. opublikowany został ważny dokument dyskusyjny, który 
rolę ekumeniczną ŚWCh w jednym ruchu ekumenicznym opisywał w 
oparciu o model „jedności w pojednanej różnorodności” . Stwierdzono, 
że w ramach tego modelu różne tradycje wyznaniowe — choć odnowio
ne i przemienione — będą mogły wieść w dalszym ciągu życie możliwe 
do zidentyfikowania11.

Piąte Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Nairobi (1975) przyjęło raport 
o stosunkach między ŚRK a ŚWCh. Wśród uczestników obrad pogłę
biało się przekonanie o wzajemnym uzupełnianiu się obu partnerów 
oraz widoczna była wola do konkretnego i owocnego ułożenia stosunków 
wzajemnych12. Wspólna konsultacja w 1978 r. w Genewie potwierdziła tę 
tendencję. Dyskutowano nad trzema tematami: jednością Kościoła, dawa
niem wspólnego świadectwa i właściwymi formami stosunków wza

10 Bericht aus Uppsala. Offizieller Bericht über die Vierte Vollversammlung des Ökume
nischen Rates der Kirchen, Uppsala 4—20. Juli 1968, Genf 1968, s. 236n.

11 The Ecumenical Role of the World Confessional Families in the One Ecumenical Move
ment, w: „WCC Exchange”, Geneva 1977 nr 3/2.

12 Bericht aus Nairobi 1975. Ergebnisse-Erlebnisse-Ereignisse. Offizieller Bericht der 
Fünften Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 23. November bis 10. 
Dezember 1975 in Nairobi/Kenia, Frankfurt M. 1976, s. 208nn.
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jemnych. Konsultacja ta stworzyła podstawy dalszej dyskusji oraz uto
rowała drogę konsultacji na temat stosunków między ŚRK a Światową 
Federacją Luterańską, która odbyła się w 1981 r .13

W 1982 r. zwołane zostało ważne posiedzenie poświęcone stosun
kom między Kościołami unijnymi (zjednoczonymi) i jednoczącymi się w 
ŚWCh. W 1983 r. przedstawiciele Kościołów unijnych odbyli też odręb
ne konsultacje z reprezentantami watykańskiego Sekretariatu ds. Jed
ności Chrześcijan i Kościołów prawosławnych.

VI Zgromadzenie Ogólne SRK w Vancouver (1983) uznało ekume
niczne znaczenie ŚWCh, a Konferencję Sekretarzy ŚWCh za partnera w 
wysiłkach na rzecz pełnej, widzialnej jedności Kościoła. Zachęciło też 
do zacieśnienia współpracy między obu partnerami oraz zaleciło konty
nuowanie wspólnych starań zmierzających do wyjaśnienia, jakiej jed
ności pragną oni w ramach jednego ruchu ekumenicznego. Zgromadze
nie zaproponowało drogi i środki wiodące do osiągnięcia tego celu14.

Jak już wspomniano, jednym z czyńników, który przyczynił się w 
istotny sposób do rozładowania napięcia między ŚRK a ŚWCh, było po
jawienie się w połowie lat sześćdziesiątych dialogów dwustronnych. 
Zwłaszcza Kościół Rzymskokatolicki daje priorytet rozmowom między 
dwoma partnerami przed rozmowąmi, w których zaangażowanych jest 
trzech lub więcej partnerów (dialog wielostronny). Uniwersalny charakter 
Kościoła Rzymskokatolickiego, podobnie jak Kościoła Prawosławnego, 
sprawia, że partnerami obu tych Kościołów są na ogół ŚWCh. W ten spo
sób ŚWCh nie są już tylko reprezentantami „intrakonfesyjnego” ruchu 
ekumenicznego, lecz stały się także uczestnikami „interkonfesyjnych” dą
żeń do jedności, a tym samym pełnoprawnymi partnerami ŚRK.

Dialogi dwustronne są przede wszystkim próbą przezwyciężenia 
odziedziczonych różnic między dwoma wyznaniami, różnic powodują
cych utrzymywanie się rozłamu kościelnego. Rozmowy tego typu doty
czą tematyki, z którą przedstawiciele obu „dialogujących” ze sobą 
stron są dobrze obeznani. Dialogom dwustronnym grozi jednak niebez
pieczeństwo izolacji od innych rozmów tego typu. Chcąc temu przeciw
działać Komisja „Wiara i Ustrój” ŚRK zaproponowała organizowanie 
forów na temat rozmów dwustronnych z udziałem zainteresowanych 
przedstawicieli ŚWCh i „Wiary i Ustroju” . Organizując te spotkania 
myślano także o tym, aby zintegrować dialog ekumeniczny prowadzony 
na płaszczyźnie dwustronnej i wielostronnej. Pierwsze forum odbyło się 
w Instytucie Ekumenicznym ŚRK w Bossey k. Genewy w 1978 r. i doty
czyło tematu: „Koncepcje jedności” ; drugie, w Genewie w 1979 r., zaję
ło się kwestią „Wspólnego wyrażania konsensu” ; trzecie, zwołane w 
Glion (Szwajcaria) w 1980 r., poświęcone było „Recepcji” . Po pięciolet
niej przerwie odbyło się w marcu 1985 r. w Genewie Czwarte Forum 
Rozmów Dwustronnych z udziałem przedstawicieli rzymskiego katoli
cyzmu, starokatolicyzmu, prawosławia, anglikanizmu, luteranizmu, 
ewangelicyzmu reformowanego, metodyzmu, baptyzmu, uczniów Chry
stusa i (po raz pierwszy) Kościołów unijnych (Zjednoczony Kościół Re
formowany w Wielkiej Brytanii i Kościół Jednoczący się w Australii). 
Okazją do spotkania była 20 rocznica podjęcia pierwszych rozmów 
dwustronnych. Dyskutowano także, nad związkiem między dialogami

13 A.J. van der Bent, op. cit., s. 14.
14 Gathered for Life. Official Report of the VI Assembly of the World Council of Churches, 

Vancouver, Canada, 24 July — 10 August 1983, Geneva 1983, s. 122n.
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dwustronnymi a dokumentem ŚRK w sprawie „Chrztu, Eucharystii i 
Urzędu duchownego” oraz między rozmowami prowadzonymi na pła
szczyźnie międzynarodowej a lokalnymi dążeniami do jedności.15

CHRISTIAN WORLD COMMUNIONS
(Summary)

Among particular Christian World Communions there occur similarities allowing us 
to draw a comparison between them. But there also exist serious differences in the cha
racter, in the structure of the communities and also in how they understand themselves. 
Some, like Catholicism and Orthodoxy, consider themselves being a Church. Others, 
i.e. Anglican Communion or Lutheran World Federation, try to „churchise” but do not 
recognize themselves as a Church in the full sense of the word. Still others, like World A l
liance of Reformed Churches, World Methodist Council or Baptist World Alliance state 
clearly that they are only voluntary unions of independent Churches.

Innerconfessional and interconfessional aims for unity emerged at the same time. The 
first drew to the formation of Christian World Communions, the latter found its fulfil
ment in the established World Council of Churches. It would be wrong to see these two as 
competitors, since they were represented by the same Churches and sometimes the same 
persons. It would be more proper to accord with the opinion that both aims for unity were 
forms of manifestation of the same ecumenical movement. Thus, this movement had from 
the very beginning appeared in two forms.

Particular Christian World Communions set as their goals not only the cultivation 
and intensification of unity between its member Churches, but also giving the Churches 
encouragement for participation in ecumenical activities.

WELTWEITE CHRISTLICHE GEMEINSCHAFTEN
(Zusammenfassung)

Die Ähnlichkeiten, die die Weltweiten Christlichen Gemeinschaften aufweisen, ermögli
chen es, sie miteinander zu vergleichen. Zugleich jedoch kommen wesentliche Unterschiede 
in dem Charakter und der Struktur dieser Gemeinschaften vor wie auch in der Art und Wei
se, wie sie selbst ihr Wesen verstehen. Einige von ihnen halten sich selbst für Kirchen. Die 
anderen wie z. B. die Anglikanische Gemeinschaft oder der Lutherische Weltbund sind da
nach bestrebt, einen kirchenähnlichen Charakter zu erreichen, dabei behaupten sie aber, Kir
chen in voller Bedeutung dieses Begriffs nicht zu sein. Die weiteren Gemeinschaften wie der 
Reformierte Weltbund, der Methodistische Weltrat oder der Baptistische Weltbund betonen 
mit Nachdruck, sie seien nur eine freiwillige Vereinigung unabhängiger Kirchen.

Die intra- und interkonfessionellen Bestrebungen nach Einheit stammen aus der un
gefähr gleichen Zeit. Die ersteren haben zuf Gründung der Weltweiten Christlichen Ge
meinschaften geführt, die letzteren — zur Etablierung des Ökumenischen Rates der Kir
chen. Verkehrt wäre aber diese beiden Bestrebungen gegenüberzustellen, denn zu ihren 
Anhängern gehörten häufig dieselben Kirchen und dieśelben Personen zugleich. Eher sol
lte man zur Ansicht geneigt sein, dass in beiden Einheitsbestrebungen zwei Erscheinungs
formen einer und derselben ökumenischen Bewegung zutage treten. Diese Bewegung of
fenbarte sich von Anfang an unter zwei Gestalten.

Jede Weltweite Christliche Gemeinschaft sorgt nicht nur um die Pflege und Stärkung 
der Gemeinschaft zwischen eigenen Mitgliedskirchen, sondern regt auch diese Kirchen 
zur Teilnahme an ökumenischen Bestrebungen an.

15 „Ecumenical Press Service”, Geneva 1985 nr 10.
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DIALOG LUTERAŃSKO-METODYSTYCZNY 1979—1984
KOŚCIÓŁ —  WS PÓLNOTĄ ŁASKI

Inicjatywa podjęcia dialogu dwustronnego między przedstawicielami Światowej Fe
deracji Luterańskiej i Światowej Rady Metodystycznej na temat: „Kościół — wspólnotą 
łaski”, zrodziła się w 1977 r. w Rzymie na posiedzeniu sekretarzy światowych wspólnot 
chrześcijańskich. Mała grupa metodystów i luteranów odbyła tam 17 maja spotkanie w 
celu omówienia możliwości zorganizowania wstępnych rozmów między przedstawiciela
mi obu stron.

Następnie kierownictwa ŚFL i ŚRM wydelegowały po siedmiu przedstawicieli na 
konsultację przygotowawczą, która odbyła się w dniach 5—9 grudnia 1977 r. w Epworth- 
-by-the-Sea na wyspie St.Simons w USA. Uwaga uczestników skupiła się na czterech te
matach: 1) zagadnieniach, co do których istnieje zasadnicza zgodność poglądów; 2) zaga
dnieniach wymagających jeszcze wyjaśnienia; 3) wspólnych zadaniach; 4) implikacjach 
metodycznych i praktycznych dialogu luterańsko-metodystycznego na płaszczyźnie 
światowej. Zgodnie stwierdzono, że taki dialog mógłby przyczynić się do ekumenicznego 
postępu.

Cel dialogu sformułowano następująco:
a) wniesienie wkładu do wzajemnego zrozumienia i wzajemnego szaciihku między 

metodystami a luteranami w obliczu istniejących między nimi podobieństw i różnic;
b) ukazanie, że luteranizm i metodyzm są częścią jednej wspólnoty w Chrystusie 

i wspólnie pragną dawać świadectwo i pełnić służbę w świecie;
c) zwiększenie możliwości praktykowania społeczności Słowa i Sakramentu...
Ustalono, iż w ramach ogólnego tematu zbadanych zostanie pięć kwestii: a) autorytet

biblijny a autentyczność Kościoła; b) Ewangelia łaski; c) Duch Święty w Kościele, wspól
nota świętych, Ciało Chrystusa; d) sakramenty Ewangelii; e) zadanie misyjne Kościoła w 
dzisiejszym świecie.

Wspólna Komisja, złożona z 18 osób, odbyła pięć spotkań:
— Drezno (NRD), 20—26 stycznia-1979 r. Głównym tematem był autorytet Pisma 

Św., rola rozumu ludzkiego i istota doświadczenia chrześcijańskiego.
— Bristol (Anglia), 12—IB maja' 1980. Rozważano zagadnienia doświadczenia 

chrześcijańskiego, usprawiedliwienia i uświęcenia.
— Oslo (Norwegia), 3—9 października 1981. Zajęto się Duchem Świętym i eklezjologią.
— Lake Junaluska (Płn. Karolina, USA), 20—26 marca 1983. Głównymi tematami 

dyskusji były środki łaski, Chrzest i Eucharystia, ustrój kościelny. Omówiono leż 
pierwszy projekt „Wspólnej deklaracji”.

— Bossey k. Genewy (Szwajcaria), 3—8 marca 1984. Zajęto się ewangelizacją, etyką 
społeczną i przyjęciem ostatecznego projektu „Wspólnej deklaracji”.

Poniżej zamieszczamy obszerne fragmenty tego dokumentu.

Kar
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W SPÓ LNA DEKLARACJA
(f ra g m e n ty )

I. Autorytet Pisma Świętego

15. Luteranie i metodyści wyznają, że Jezus Chrystus jest uciele
śnionym Słowem Bożym, a wiernym świadectwem tego centralnego ob
jawienia jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu...

16. Pismo Św. zawiera podstawowe i autorytatywne normy, które 
są niezbędne dla wiary i życia, świadectwa i działania...

17. Wierny wykład Pisma Św. musi uwzględniać historyczną róż
norodność tekstów biblijnych oraz poddawać dokładnej analizie specy
ficzne sformułowania, świadectwa i orędzia poszczególnych ksiąg i ich 
fragmentów, oraz brać pod uwagę różnorodność gatunków literackich. 
Przede wszystkim jednak Pismo Św. trzeba czytać w odniesieniu do Je
zusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, który jest jego autentycznym 
ośrodkiem i istotną treścią...

18. Metodyści i luteranie cieszą się z powodu bogatej tradycji jed
nego, świętego, katolickiego Kościoła. Swoje głębokie przekonania od
nośnie autorytetu Pisma Św. przejęli od założycieli swoich tradycji 
oraz, idąc wstecz, z wiary pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Tak 
Luter jak Wesley ppdejmując starania o.reformę i odnowę Kościoła szu
kali wsparcia w rygorystycznym studium Pisma Św. ...

19. ... Obie rodziny kościelne uznają trzy wyznania wiary Kościoła 
pierwszych wieków (apostolskie, nicejskie i atanazjańskie). (...) Lutera
nie przywiązują też szczególne znaczenie do „Konfesji Augsburskiej” 
i, „Małego Katechizmu” Lutra (...) jako ważnego wykładu nauki Pisma 
Św. i Kościoła pierwszych wieków. Wyrażają oni nadzieję, że w dialogu 
z innymi chrześcijanami będą mogli wykorzystać te księgi wyznaniowe 
jako podstawę prowadzonych rozmów. W metodyzmie szczególną pozy
cję jako normy nauki posiadają „Kazania” („Sermons” ) i „Objaśnienia 
do Nowego Testamentu” („Explanatory Notes upon the N T” ) Jana We- 
■sley’a, służą one za podstawę w dialogu ekumenicznym (...) Znaczenie w 
dyskusji nad problemami doktrynalnymi mają także pieśni kościelne 
Karola Wesley’a...

20. Luteranie i metodyści są zgodni co do tego, że rozum ludzki jest 
darem Bożym, który pomaga objaśniać i przekazywać Słowo Boże w; ra
mach nauczania kościelnego oraz prowadzonej przez Kościół działalno
ści misyjnej w świecie. (...) Wesley (...) dawał jednak pierwszeństwo ob
jawieniu i podkreślał potrzebę objaśnienia rozumu przez Ducha Świę
tego. Luter (...) nie przyznawał rozumowi żadnego udziału w zbawieniu 
ludzkim. Doceniał jednak rozum jako zdolność ludzką do porządkowa
nia życia osobistego i społecznego. Obie tradycje traktują więc rozum z 
szacunkiem i ostrożnością...

21. Metodyści i luteranie uznają, że doświadczenie zawsze będzie 
istotnym czynnikiem dla zrozumienia Pisma Św. (...) Metodyści, ogólnie 
rzecz biorąc, wyeksponowali silniej niż luteranie rolę doświadczenia 
jako czynnika potwierdzającego interpretację prawd chrześcijańskich, 
jedni i drudzy są jednak zgodni co do tego, że każde doświadczenie, 
które uważa się za doświadczenie specyficznie chrześcijańskie, musi 
być oceniane na podstawie kryteriów wyprowadzanych z Pisma Św. 
Głęboki wpływ na nasze doświadczenie chrześcijańskie, nasz wykład
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Pisma Św. i nasze myślenie teologiczne wywierają sytuacje społeczne 
i kulturowe, w jakich żyją nasze Kościoły.

22. Osobiste doświadczenie i teologiczne myślenie Lutra i Wesley’a 
wywarły wpływ na życie duchowe luteranów i metodystów. Życie to ma 
dla obu rodzin kościelnych żywotne znaczenie, nadaje im także charak
terystyczne cechy. Do odmiennego sposobu wyrażania wiary przyczyni
ły się również stosunki społeczne, kulturowe, polityczne i kościelne. 
W obu naszych tradycjach życie chrześcijańskie znalazło swój wyraz w 
różnorodnych formach pobożności.

n. Zbawienie z łaski przez wiarę

23. Jesteśmy zgodni co do tego, że według Pisma Św. usprawiedli
wienie jest dziełem Boga w Chrystusie i dokonuje się wyłącznie przez 
wiarę. Z wiatą, w ramach usprawiedliwienia, łączą Się dwa czynniki — 
akceptacja i zaufanie. Ludzie, jako grzesznicy, zostają usprawiedliwie
ni przez miłosierną miłość Boga w Chrystusie, a nie na podstawie włas
nych wysiłków lub zasług. (...) Usprawiedliwienie jest zależne od ofiar
nej śmierci Chrystusa. W Nim Bóg pojednał świat i pokonał złe moce, 
panujące nad życiem ludzkim i porządkiem stworzenia...

25. Refleksja nad usprawiedliwieniem prowadzi do rozważań do
tyczących uświęcenia. Uświęcenie jest także dziełem łaski Bożej. Obie 
tradycje są zgodne co do tego, że uświęcenie należy rozumieć w dwojaki 
sposób. Z jednej strony trzeba spoglądać na nie jako na dokończone 
i antycypowane działanie Boga w procesie usprawiedliwienia i pojed
nania człowieka. Z drugiej zaś strony trzeba na nie spoglądać jako na 
działanie Boga realizujące się stale w życiu chrześcijanina, kierowanym 
przez Ducha Świętego. W ten sposób istoty ludzkie zbliżają się do Boga 
we wierze, a do swoich bliźnich w miłości. Luteranie podkreślają, że 
człowiek zostaje usprawiedliwiony i uświęcony w Chrystusie, lecz jed
nocześnie pozostaje przed Bogiem grzesznikiem (simul justus et pecca
tor). Metodyści nazywają tę drastyczną przemianę narodzeniem się na 
nowo; chrześcijanin w następstwie tego wydarzenia zaczyna żyć w stale 
pogłębiającej się i coraz owocniejszej miłości do Boga i bliźniego...

26. Jesteśmy zgodni także w tym, że według Pisma Św. chrześcija
nin żyje z łaski otrzymanej przez wiarę. W życiu chrześcijanina praw
dziwa wiara prowadzi nieuchronnie do posłuszeństwa. Wiara chrześci
jańska jest wiarą czynną w miłości, wiarą nawołującą stale do czynie
nia dobrych uczynków ze wźględu na przykazanie Boże i na bliźniego. 
Nowy byt w Chrystusie jest następstwem usprawiedliwienia przez Du
cha Świętego...

DI. Kościół

28. Kościół jest wspólnotą Jezusa Chrystusa powołaną do życia 
przez Ducha Świętego...

29. Ośrodkiem życia chrześcijańskiego jest nabożeństwo, w któ
rym zwiastujemy, co Bóg uczynił dla stworzenia i zbawienia, a w odpo
wiedzi wyrażamy Mu nasze dziękczynienie...

30. Kościoły nasze, jako instytucje historyczne, reagowały niekie
dy odpowiednio, niekiedy zaś nieodpowiednio na sytuację społeczną, w
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której się znajdowały. Kościół, żyjąc w świecie i dla świata, musi być 
więc stale samokrytyczny i krytyczny wobec całego życia społecznego, 
gdy w posłuszeństwie wobec Słowa Bożego wypełnia powierzone mu 
przez Boga powołanie. W swojej genezie, życiu kultowym i służbie jest 
zatem Kościół wspólnotą łaski.

31. Mówiąc o Kościele jako wspólnocie świętych, Kościoły luterań- 
skie i metody styczne potwierdzają inicjatywę Ducha Świętego w two
rzeniu i uświęcaniu wspólnoty wierzących w jednym, świętym, katolic
kim i apostolskim Kościele...

33. Metodyści i luteranie włączają do opisu tego, co według nich 
jest Kościołem, następujące elementy: Słowo, sakrament, wiara i wspól
nota. Jedni i drudzy uważają, że Kościół winien także sprawować dys
cyplinę kościelną, chociaż sposobu jej sprawowania nie rozumieją jed
nakowo. Przyznają także, że w sytuacjach ucisku lub dyskryminacji 
przez władze świeckie sprawowanie dyscypliny kościelnej może stać się 
formą wymagającego ofiar wyznawania Jezusa Chrystusa.

34. ...Metodystyczni i luterańscy członkowie Komisji wypowiadają 
się za tym, aby Kościoły metodystyczne i luterańskie, które są mniej
szościami w sytuacji, w której inny Kościół jest większością lub posiada 
pozycję uprzywilejowaną, uznane zostały za Kościoły w pełni prawowi
te, uzyskały równe prawa i możliwości działania. Pragniemy takich sto
sunków z władzą świecką, które Kościołowi zapewniają niezależność a 
wszystkim denominacjom równe prawa w ramach danego państwa...

37. W obu naszych tradycjach ważną rolę odgrywa przekonanie, że 
cały lud Boży pełni swą służbę zarówno przez wykonywanie codzien
nych obowiązków jak i przez wzięcie na siebie odpowiedzialności za 
określone sfery życia wspólnoty chrześcijańskiej. Zgodnie z tym prze
konaniem, z jednej strony możemy podkreślać znaczenie urzędu ducho
wnego, z drugiej zaś strony uznawać różnorodność posługiwań świec
kich. Posługi świeckich mają swój udział w ogólnej posłiidze Chrystusa, 
który w Kościele i świecie przyjmuje postać sługi. W ramach tej szerszej 
perspektywy posługi zaczynamy doceniać Boży dar ordynowanęgo 
urzędu duchownego, sprawowanego w obu naszych Kościołach przez 
kobiety i mężczyzn. Ordynowany duchowny przewodniczy zwiastowa
niu Słowa, celebracji sakramentów i sprawowaniu opieki duszpaster
skiej. Ponieważ Nowy Testament prezentuje różne formy urzędu, przeto 
uważamy, że nie chce on nam narzucić żadnej z nich jaka powszechnie 
obowiązującej w Kościele. W posłuszeństwie wobec otrzymanej od 
Boga misji Kościoły nasze rozwinęły pewne własne formy urzędu du
chownego. Jedność Kościoła jest dana przez Chrystusa. Jedność ta wy
maga także wzajemnego uznania urzędów, którymi dysponują nasze 
Kościoły.

...39. Metodyści i luteranie uważają, że urząd nadzoru (episkopć) 
ma podstawowe znaczenie dla życia Kościoła. Posługa ta jest sprawo
wana-w różny sposób. W większości Kościołów luterańskich i metody- 
stycznych nadzór ten sprawują biskupi. Cenimy urząd biskupa, nie 
uważamy jednak, że jest on istotną cechą Kościoła. Gdzie taka ranga 
i tytuł jest w użyciu, tam luteranie i metodyści traktują biskupa jako 
duchownego wyposażonego w nadrzędne funkcje pastoralne. Zgodnie z 
luterańskim i metodystycznym porządkiem kościelnym, ordynacja jest 
kontynuacją tradycji apostolskiej, a nasze urzędy są urzędami Kościoła 
Chrystusa.
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IV. Środki łaski

40. ...Luteranie i metodyści są zgodni co do tego, że Słowo Boże 
oraz sakramenty Chrztu i Eucharystii są podstawowymi środkami łas
ki, przez które Ewangelia o zbawczej miłości Boga w Chrystusie jest 
przekazywana ludziom, którzy winni przyjmować ją w wierze; są to 
środki łaski, za pomocą których Chrystus przez Ducha Świętego buduje 
Kościół, otacza go opieką i wysyła w świat.

...43. Luteranie i metodyści są zgodni co do tego, że kazanie, 
Chrzest i Wieczerza Pańska są centralnymi środkami łaski, gdyż zostały 
ustanowione przez Boga i posiadają klarowne powiązanie z obiektyw
nym charakterem Ewangelii. Obie tradycje różnią się jednak w poglą
dach na zasięg i zawartośś środków łaski. Luteranie skłaniają się do 
poglądu, aby za środki łaski we właściwym tego słowa znaczeniu uzna
wać kazanie, Chrzest i Eucharystię, a to ze względu na ich jednoznacz
ne historyczne ustanowienie poświadczone w Piśmie Św. Metodyści po
sługują się pojęciem „środków łaski” także w odniesieniu do innych in
stytucji i praktyk, takich jak modlitwa, praca biblijna, zgromadzenia 
klasowe, post, czuwania nocne i agapy...

A. Chrzest
44. Metodyści i luteranie są zgodni co do tego, że Chrzest jest sa

kramentem ustanowionym przez Jezusa Chrystusa. Chrzest nie jest w 
pierwszym rzędzie aktem ludzkim, lecz Bożym darem zbawienia dla lu
dzi, którzy są grzesznikami. Chrzest nie jest tylko znakiem chrześcijań
skiego powołania, lecz skuteczną oznaką łaski Bożej.

... 47. Uznajemy ważność wszystkich chrztów w imię Trójcy Świę
tej, przy których używa się wody i które udziela się zgodnie z nakazem 
i obietnicą Chrystusa. Uznajemy wzajemnie Chrzest udzielany zgodnie 
z obowiązującymi w naszych Kościołach liturgiami chrzcielnymi...

50. ...Zgodnie uważamy, że więź człowieka z Bogiem, bliźnim i sa
mym sobą uległa zerwaniu i że cała ludzkość dotknięta jest teraz grze
chem. Metodyści twierdzą jednak, że pojednawcze dzieło Boga w Chry
stusie ma skutek wyprzedzający i czyni możliwą pozytywną odpowiedź 
człowieka (łaska wyprzedzająca). Miłosierne działanie Boga, obdarza
jące ludzkość zbawieniem, nie jest związane z określonymi słowami lub 
czynami ludzkimi. Z tego powodu Chrzest w nagłej potrzebie jest rzad
ko praktykowany przez metodystów. Luteranie przywiązują szczególne 
znaczenie do Chrztu jako środka koniecznego do zbawienia, gdyż widzą 
w nim fundamentalne zastosowanie wobec jednostki zbawienia Bożego 
w Chrystusie. Nie wiąże się z tym jednak przekonanie, że nieochrzczone 
niemowlęta pozostają poza zasięgiem łaski Bożej.

51. Jesteśmy zgodni co do tego, że Chrzest jest wejściem do Kościo
ła. Istnieje jednak między nami różnica co do sposobu bliższego okre
ślania stosunku między Chrztem a członkostwem w Kościele. W rozu
mieniu luterańskim członkostwo w Kościele uzyskuje się przez Chrzest. 
Większość metodystów czyni rozróżnienie między członkostwem wstę
pnym i pełnym. Pierwsze uzyskuje się przez Chrzest, drugie przez wy
raźne dopuszczenie poprzedzone osobistym wyznaniem wiary (...) Obu 
stronom, luteranom i metodystom, chodzi o utrzymanie ścisłego związ
ku między działaniem Boga a wiarą człowieka. Lecz kiedy metodyści 
podkreślają konieczność osobistej wiary dla uzyskania zbawienia,
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luteranie uważają wiarę za ufność w obietnicę Boga daną w akcie 
chrzcielnym.

B. Eucharystia

...53. Obie nasze tradycje uważają Wieczerzę Pańską za jeden z 
fundamentalnych środków łaski. Podkreślają ustanowienie Wieczerzy 
Pańskiej przez Chrystusa, wydany przez Niego nakaz obchodzenia jej 
aż do Jego powrotu i obietnicę, którą związał On z tą uroczystością. Lu
teranie podkreślają, że celebracja Eucharystii jest środkiem łaski przez 
moc twórczego i obiecującego Słowa Chrystusa, metodyści natomiast 
podkreślają, że przez działanie Ducha Świętego. Dla jednych i drugich 
jednak Słowo i Duch Święty są elementami sakramentalnego działania.

54. Potwierdzamy wspólnie, że Eucharystia jest nie tylko zewnętrz
nym, ale i skutecznym znakiem zbawczej obecności wywyższonego 
Pana Jezusa Chrystusa. Jego obecność jest obecnością realną tu i teraz. 
Jezus Chrystus oddaje nam się w tej Wieczerzy ze wszystkim, co zdzia
łał dla nas w swoim życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Pod postacią 
chleba i wina oferuje On swe życiodajne Ciało i Krew wszystkim, któ
rzy uczestniczą w tej Wieczerzy i przyjmują Go w wierze. Podczas gdy 
obie tradycje wierzą w obecność Chrystusa w całej celebracji euchary
stycznej, to luteranie bardziej niż czynią to na ogół metodyści skłaniają 
się do podkreślenia prawdziwej, choć tajemnicą okrytej, łączności mię
dzy Ciałem i Krwią Chrystusa a elementami chleba i wina. Jedną z kon
sekwencji luterańskiego poglądu jest to, iż zgodnie z nim nawet niewie
rzący przyjmują rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa, tyle że na swój 
sąd. Metodyści uznają wprawdzie konieczność godnego przyjmowania 
tego sakramentu, mówią jednak wyłącznie o wierzących jako o tych, 
którzy przyjmują Ciało i Krew. Jesteśmy jednak przekonani, że takie 
różnice mają mniejsze znaczenie niż istniejąca między nami zgodność 
ppglądów.

...56. Przemiany w nauce i praktyce eucharystycznej mają w obu 
naszych tradycjach dosyć podobny przebieg. Wzrasta częstotliwość ce
lebrowania Wieczerzy Pańskiej. Uznajemy, że nabożeństwo Słowa i sa
kramentu jest centralną czynnością kultową wspólnoty chrześcijań
skiej. Rodzi się nowa świadomość korporacyjnego charakteru tej czyn
ności kultowej, wyrażającej i urzeczywistniającej wspólnotę (koinonia) 
z Jezusem Chrystusem i między sobą. Dostrzegamy w Eucharystii anty
cypację Królestwa Bożego, wiąże się z tym wyzwanie wobec niespra
wiedliwych stosunków w świecie, w którym żyjemy...

V. Zadanie misyjne Kościoła

C. Etyka chrześcijańska we współczesnym świecie

...74. Chrześcijanie — jako jednostki i jako wspólnota — są wez
wani do dawania świadectwa i do służenia w sferze życia prywatnego 
i publicznego. Luteranie i metodyści wyznają wspólnie, że fundamen
tem etyki chrześcijańskiej jest oparte na zaufaniu posłuszeństwo wobec 
Boga. Od innych etyk różni się ta etyka tym, że reaguje z wiarą na Sło
wo Boże, a za dar Boga uznaje wolność realizowaną pod przewodnic
twem Ducha Świętego.
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...78. Luteranie i metodyści patrzą na powołanie Kościoła do służe
nia społeczeństwu w świetle Bożej historii zbawienia w Chrystusie. 
Usprawiedliwienie przez wiarę wymaga zaangażowania na rzecz bliź
niego. Jako ci, których Bóg wyzwolił, chrześcijanie znajdują swe 
najszczytniejsze powołanie w służbie na rzecz bliźniego.

...80. Luteranie i metodyści są zgodni co do tego, że logicznym na
stępstwem usprawiedliwienia przez.wiarę jest indywidualne i wspólne 
zaangażowanie na rzecz potrzebujących. Życie w Chrystusie obejmuje 
ten rodzaj służby (...) Wyznajemy, że często dopuszczaliśmy do powsta
wania sytuacji, w której nasze Kościoły żyły raczej w wygodnej niewoli 
kulturowej zamiast ryzykować niepopulamość i napięcia wewnętrzne. 
Potwierdzamy, że z naśladowaniem Chrystusa łączy się sprawowanie 
szafarstwa nad zasobami indywidualnymi i wspólnymi połączone ze 
stałą walką o pokój i sprawiedliwość...

VI. Propozycje na przyszłość

82. Na zakończenie naszego drugiego spotkania (Bristol, 1980) po
wiedzieliśmy: W a żn e  je s t  to, że  o d b y w a ją  się  r o z m o w y  m ię d zy  p rz e d s ta 
w ic ie la m i d w u  tra d y c ji je d n e g o , św ię teg o , k a to lick iego  K o śc io ła . C h o 
d zi tu  o  tra d yc je , k tó re  ze  w z g lę d ó w  h is to ry czn y ch  i p o trz e b  dn ia  d z i
s ie jszego  w in n y  ze  sobą  ro zm a w ia ć  (... ) S tw ie rd z iliś m y  tak p o d o b ie ń s t 
w a  ja k  i różn ice , a zn a jd u ją ca  się  p r z e d  n a m i p rzy s z ło ść  p rzed s ta w ia  się  
ob iecu ją co . Chociaż nasza praca jako Komisji Wspólnej kończy się w 
1984 r., jesteśmy przekonani o tym, że dialog luterańsko-metodystycz- 
ny, zaangażowanie diakonackie, wspólnota eucharystyczna i widzialna 
jedność mają wielce obiecującą przyszłość.

83. Pragnąc ten dialog rozszerzyć, przekazujemy tę „Wspólną de
klarację” naszym Kościołom członkowskim...

85. Z radością odnotowaliśmy rozmowy luterańsko-metodystyczne 
na płaszczyźnie regionalnej. Pomocą w naszej pracy była deklaracja na 
temat Chrztu będąca rezultatem rozmów przeprowadzonych w USA. 
Mamy nadzieję, że takie kontakty będą kontynuowane między obu na
szymi wspólnotami światowymi oraz że z rezultatów naszej pracy ko
rzystać będą uczestnicy dialogów regionalnych.

...87. Wzywamy usilnie do podejmowania rozmów lokalne wspólnoty 
metodystyczne i luterańskie. Oczekujemy, iż pastorzy zorganizują wspól
ne koła dyskusyjne, które zajmą się analizą niniejszego tekstu lub czyta
niem i dyskutowaniem wybranych pism Lutra i Wesley’a. Można by także 
rozważyć regularne spotkania pastorów przygotowujących kazania w 
celu wspólnej egzegezy lekcjonariusza. Oczekujemy, iż nasze Kościoły za
troszczą się o wzajemną wymianę ambony i ołtarza oraz będą sobie udzie
lać gościny przy Stole Pańskim. Zachęcamy do wykorzystywania pasto
rów luterańskich dla zinterpretowania luteranizmu wobec grup metody
stów świeckich, a duchownych metodystycznych do objaśniania własnej 
tradycji parafiom luterańskim. Pilnie zalecamy tworzenie grup świeckich 
złożonych z luteranów i metodystów w celu wspólnego czytania Biblii, 
pism Lutra i Wesley’a, dokumentów konfesyjnych i doktrynalnych, a tak
że w celu organizowania wspólnych modlitw i nabożeństw. Czynniki od
powiedzialne za sprawy nauczania w obu naszych Kościołach wzywamy 
do przygotowania dla grup lokalnych pomocy studyjnych dotyczących te
matyki, jaka była rozważana w ramach naszego dialogu...
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VII. Zalecenia

89. Celem dialogu było od samego początku przyjście z pomocą 
Kościołom metodystycznym i luterańskim w osiągnięciu większej spo
łeczności w sprawach wiary, świadectwa i służby. Społeczność ta znaj
duje widzialny wyraz w pełnej wspólnocie sakramentalnej.

90. Uznajemy z wdzięcznością, iż nasz dialog przybliżył nas powa
żnie do tego celu, gdyż mogliśmy stwierdzić istnienie między nami du
żej zgodności i konwergencji poglądów. Uważamy, iż zgodność poglą
dów uzyskana w tej dyskusji teologicznej upoważnia nas do poczynie
nia następujących zaleceń:

91. 1. Zalecamy naszym Kościołom podjęcie kroków umożliwiają
cych ogłoszenie i ustanowienie pełnej wspólnoty Słowa i sakramentu. 
Zalecamy naszym Kościołom, aby poczyniły pierwszy i ważny krok na 
tej drodze, ogłaszając oficjalnie wymianę ambony i wzajemną gościn
ność przy Stole Pańskim. Cieszy nas fakt, że niektóre Kościoły już 
praktykują pełną wspólnotę Słowa i sakramentu.

92. 2. Zalecamy naszym Kościołom, aby w każdym miejscu mani
festowały swą jedność przez podejmowanie współpracy w dziedzinie 
dawania świadectwa i służby dla świata.

93. 3. Zalecamy naszym Kościołom przyjęcie i wykorzystanie re
zultatów tego dialogu teologicznego w wysiłkach na rzecz widzialnej 
jedności wszystkich chrześcijan.

94. Kończąc dajemy wyraz nadziei, że przebywanie w świecie, za 
który umarł Chrystus, umożliwi naszym Kościołom odnalezienie wspól
nego powołania misyjnego i drogi wiodącej do wspólnego życia. Wszy
stkim naszym członkom życzymy, aby ich umysły, serca i służba uległy 
zespoleniu, tak aby mogli doświadczyć tego, czym jest Kościół jako 
wspólnota łaski. Ufamy, że Duch Święty ukaże luteranom i metody
stom formy świadectwa, służby i wspólnoty, które pozwolą zademon
strować nasze posłuszeństwo i naszą miłość wobec tego samego Pana 
Jezusa Chrystusa.

Tłum.: Karol Karski

MIĘDZYNARODOWA KOMISJA MIESZANA DO SPRAW DIALOGU 
TEOLOGICZNEGO MIĘDZY KOŚCIOŁEM RZYMSKOKATOLICKIM 

I KOŚCIOŁEM PRAWOSŁAWNYM

Piąta Sesja Plenarna
Uusi Valamo, Finlandia, 19— 27 czerwca 1988

KOM UNIKAT

Komisja przyjęła wspólny dokument na temat „Sakramentu kapłań
stwa w sakramentalnej strukturze Kościoła” . Członkowie Komisji byli 
gośćmi klasztoru i Kościoła Prawosławnego Finlandii.
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Na zakończenie sesji plenarnej ustalono temat następnego wspól
nego dokumentu: „Następstwa eklezjologiczne i kanoniczne sakramen
talnej struktury Kościoła. Soborowość i władza (autorytet) w Kościele” . 
Temat ten zostanie omówiony na najbliższej sesji plenarnej w Mona
chium w 1990 roku.

W spotkaniu w Finlandii, którym kierowali dwaj współprzewodni
czący Komisji — J.E. Stylianos, prawosławny arcybiskup grecki Au
stralii i J.E. kardynał Jan Willebrands, przewodniczący watykańskiego 
Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, wzięło udział dwudziestu dwóch 
członków prawosławnych i dwudziestu pięciu członków katolickich z 
łącznej liczby pięćdziesięciu sześciu członków tej komisji. Członkami 
Komisji są delegacje czternastu Kościołów.

Podstawowym zadaniem, postawionym sobie przez komisję na spo
tkaniu w Valamo, było ustalenie ostatecznego tekstu dokumentu, które
go pełny tytuł brzmi: „Sakrament kapłaństwa w sakramentalnej stru
kturze Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sukcesji 
apostolskiej dla uświęcenia i jedności ludu Bożego” . Pierwszy projekt 
tego dokumentu, oparty na wynikach prac wykonanych przez trzy pod
komisje Międzynarodowej Komisji Mieszanej, został przygotowany 
przez mieszany komitet koordynacyjny tej komisji, który obradował w 
Opolu w 1985 r. Projekt dokumentu przedyskutowała następnie komi- 

'sja na swym posiedzeniu plenarnym w Bari w 1986 r. Uczestnicy posie
dzenia w Valamo zaaprobowali ten tekst po dalszych dyskusjach i po
prawkach.

Dokument nt. sakramentu kapłaństwa jest trzecim z serii doku
mentów przedstawionych przez Międzynarodową Komisję Mieszaną 
władzom Kościołów uczestniczących w dialogu. Dokumenty te mają 
przyczynić się w istotny sposób do realizacji tych celów dialogu, o któ
rych papież Jan Paweł II i patriarcha Dimitrios I mówili podczas ich 
spotkania w Rzymie w grudniu 1987 r. Celem tym jest przywrócenie peł
nej wspólnoty wiary i życia sakramentalnego między Kościołem Katoli
ckim a Kościołem Prawosławnym. Pierwszy dokument wspólny, przy
jęty na zakończenie drugiej sesji plenarnej w Monachium w 1982 r., no
sił tytuł: „Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy 
Świętej” . Drugi dokument „Wiara, sakramenty i jedność Kościoła” zo
stał ogłoszony w 1987 r. na zakończenie drugiej części czwartej sesji 
plenarnej, przeprowadzonej w Bari.

Dokument z Valamo obejmuje pięćdziesiąt pięć paragrafów Dzieli 
się on na wstęp i cztery rozdziały, których tytuły brzmią: 1) Chrystus 
i Duch Święty; 2) Kapłaństwo w ekonomii zbawienia; 3) Posługiwanie 
biskupa, prezbitera i diakona; 4) Sukcesja apostolska.

Komisja pracowała według schematu, który ustaliła wkrótce po 
powołaniu jej do życia. Nie zamierzała jednak dostarczać pełnej i syste
matycznej teologii tego zagadnienia. Chciała raczej ukierunkować ref- 
lekśję na pewne aspekty święceń sakramentalnych, struktury Kościoła 
i sukcesji apostolskiej, aspekty, co do których istnieje zgodność i roz
bieżność poglądów między Kościołami uczestniczącymi w dialogu.

Dialog teologiczny uwidocznił, że istnieje między tymi Kościołami 
wspólna tradycja co do posługi kapłańskiej, sakramentalnej struktury 
Kościoła i sukcesji apostolskiej. Struktura Kościoła wyraziła się w sa- 
kramentalności święceń biskupich, prezbiterów i diakonów. Fakt ten 
potwierdził w sposób ocżywisty, iż dialog, zapoczątkowany na Patmo- 
sie i Rodosie w 1980 r., a następnie prowadzony dalej w Monachium
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(1982), na Krecie (1984) i w Bari (1986 i 1987), był także pomyślnie kon
tynuowany w Valamo w 1988 r.

Przez cały okres wspólnych dziejów na Wschodzie i na Zachodzie 
wspólnota sakramentalna i synodalna między biskupami była znakiem 
i potwierdzeniem wspólnoty w wierze i w sakramentach. Nie znaczy to, 
iż oba Kościoły są złączone pełną jednością i wspólnotą sakramentalną. 
Pozostają jeszcze poważne problemy do rozwiązania, trzeba osiągnąć 
zgodę w sprawach kontrowersyjnych, między innymi co do form wła
dzy w Kościele.

Nowy dokument wspólnoty zostanie natychmiast przekazany wła
dzom różnych Kościołów, które uczestniczą w dialogu katolicko-pra- 
wosławnym.

Zgodnie z postanowieniem komisji na jej zebraniu w Bari w 1987 r., 
w Uusi Valamo omawiano sprawę wschodnich Kościołów katolickich 
pozostających we wspólnocie ze Stolicą Rzymską; sprawa ta poważnie 
obciąża stosunki między Kościołem katolickim a Kościołami prawosła
wnymi. W Valamo powołano do życia podkomisję, której członkowie 
mają zbadać eklezjologiczne i praktyczne aspekty tego zagadnienia. 
Podkomisja odbyła swe pierwsze posiedzenie podczas spotkania w Va
lamo pod przewodnictwem kardynała Willebrandsa i arcybiskupa Sty- 
lianosa. Podczas obecnego spotkania podkomisja uzgodniła kilka tema
tów, które będą przedmiotem badań. Ich rezultaty zostaną przedysku
towane podczas najbliższego spotkania komitetu koordynacyjnego 
Międzynarodowej Komisji Mieszanej, które ma się odbyć w lutym 1990 
roku. Ustalono, że uprawnienie do wydawania dokumentów i zaleceń 
dotyczących sprawy wschodnich Kościołów katolickich posiadać bę
dzie wyłącznie Międzynarodowa Komisja Mieszana.

Podczas spotkania w Valamo członkowie Komisji mogli doświad
czyć gościnności ze strony wspólnoty zakonnej, miejscowego ośrodka 
kulturalnego i Kościoła Prawosławnego Finlandii, reprezentowanego 
przez arcybiskupa Karelii i całej Finlandii Jana. Spotkania, które człon
kowie komisji odbyli z Kościołem Ewangelicko-Luterańskim i z Ko
ściołem katolickim, były widomym przejawem dobrych stosunków eku
menicznych istniejących w Finlandii. Cywilne władze tego regionu (He- 
inavesi, Joensuu, Kuopio), minister oświaty Finlandii i władze uniwer
sytetu w Joensuu również przyjęły członków komisji.

Dyskusje.teologiczne toczyły się w dobrej atmosferze duchowej. 
Sprzyjały temu codzienne nabożeństwa liturgiczne i modlitewne. Pra
wosławni członkowie komisji uczestniczyli w liturgii eucharystycznej 
koncelebrowanej przez członków katolickich pod przewodnictwem 
kardynała Rogera Etchegaraya, przewodniczącego Papieskiej Komisji 
Iustitia et Pax” . Ze swej strony katoliccy członkowie komisji brali 
udział w liturgii prawosławnej, odprawianej w klasztorze w Valamo 
pod przewodnictwem arcybiskupa Stylianosa i w katedrze pw. św. Mi
kołaja w Kuopio pod przewodnictwem arcybiskupa Karelii i całej Fin
landii. Członkowie komisji byli też obecni na nabożeństwie odprawio- 
riym w kościele luterańskim w Joensuu. Na zakończenie obrad odbyły 
się nieszpory w katedrze prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Helsin
kach.

Po długich dyskusjach nad sposobem redagowania dokumentów 
wspólnych postanowiono, że bliższym rożpatrzeniem tej sprawy zajmie 
się mieszany komitet koordynacyjny, który przedstawi swe zalącenia na 
sesji plenarnej w Monachium w 1990 r. Dotychczasowy sposób postępo
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wania przy redagowaniu dokumentów będzie jeszcze obowiązywał 
podczas opracowywania tematu: „Eklezjologiczne i kanoniczne skutki 
sakramentalnej struktury Kościoła. Soborowość i władza w Kościele” . 
Trzy podkomisje złożone z członków katolickich i prawosławnych zbio
rą się w celu przygotowania projektów dokumentów na ten temat. Do
kumenty przygotowane przez podkomisje zostaną następnie rozpatrzo
ne przez mieszany komitet koordynacyjny. Na sesji plenarnej w 1990 r., 
zgodnie z dotychczasową praktyką, jeden lub dwa dni będą przezna
czone na oddzielne spotkania członków katolickich i prawosławnych, a 
dopiero potem wszyscy członkowie przedyskutują wspólnie projekt do
kumentu i jego tekst ostateczny.

Czwarty dokument, przygotowany obecnie przez komisję, ma być 
kontynuacją dokumentu przyjętego w Valamo. Sakramentalna struktu
ra Kościoła, oparta na trzech stopniach urzędu sakramentalnego, nie 
tylko zapewnia sukcesję apostolską; wynikają z niej także następstwa 
dla doktrynalnego i teologicznego rozumienia Kościoła (eklezjologii) i 
dla ustroju Kościoła; jak wyrażają go kanony. Oba Kościoły mają tra
dycje soborowości lub synodalności, które zostały omówione w celach 
wyodrębnienia punktów zgodnych i w nadziei, że punkty rozbieżne nie 
stworzą przeszkód w dojściu do pełnej wspólnoty.
(Przekład za: L ’Osservatore Romano, nr 161 (38881) z 9 V II1988).

Tłum.: Krzysztof Gołębiowski

SAKRAM ENT K APŁAŃSTW A W  SAKRAM ENTALNEJ  
STRUKTURZE KOŚCIOŁA

(ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sukcesji apostolskiej dla
uświęcenia i jedności Ludu Bożego)

Wstęp

(1) Nasza komisja wyraziła swoje rozumienie misterium Kościoła 
jako wspólnoty wiary i sakramentów, ujawniającej się w najwyższym 
stopniu w celebracji Eucharystii. Podejmujemy obecnie doniosłe zagad
nienie miejsca i roli posługiwania wynikającego za święceń w sakra
mentalnej strukturze Kościoła. Będziemy zatem mówić o sakramencie 
kapłaństwa oraz o święceniach w odniesieniu do każdego z trzech stop
ni: episkopatu, prezbiteratu i diakonatu. Opieramy się na pewności, że 
w naszych Kościołach sukcesja apostolska ma zasadnicze znaczenie dla 
uświęcenia i jedności Ludu Bożego.

(2) Nasze Kościoły utrzymują, że posługiwanie aktualizuje w Ko
ściele posługiwanie samego Chrystusa. W pismach Nowego Testamentu 
Chrystus nazywany jest apostołem, prorokiem, pasterzem, sługą, diako
nem (d iä k o n o s ), nauczycielem, kapłanem, biskupem (e p is k o p o s ). Nasza 
wspólna tradycja uznaje ścisłą więź, istniejącą między dziełem Chry
stusa i dziełem Ducha Świętego.

(3) To rozumienie nie pozwala nam widzieć, w ekonomii zbawie
nia, Chrystusa w oderwaniu od Ducha. Aktualna obecność Chrystusa w 
Jego Kościele ma także charakter eschatologiczny, ponieważ Duch jest 
zadatkiem doskonałego urzeczywistnienia zamiaru Boga wobec świata.
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(4) W tej perspektywie Kościół jawi się jako wspólnota Nowego 
Przymierza, którą Chrystus gromadzi przez Ducha wokół siebie i budu
je jako swoje Ciało. Poprzez Kościół Chrystus jest obecny w dziejach; 
urzeczywistnia przezeń zbawienie świata.

(5) Ponieważ Chrystus jest obecny w Kościele, w nim właśnie speł
nia się Jego posługiwanie. Posługiwanie w Kościele nie zastępuje zatem 
posługiwania Chrystusa. W Nim ma swoje źródło. Skoro Duch posłany 
przez Chrystusa ożywia Kościół, posługiwanie jest owocne jedynie 
dzięki łasce Ducha Świętego. Obejmuje ono w rzeczywistości wiele 
funkcji pełnionych przez członków wspólnoty wedle różnorodności da
rów, które otrzymują jako członkowie Ciała Chrystusa. Niektórzy spo
śród nich otrzymują przez święcenia i spełniają właściwą funkcję bis
kupstwa, prezbiteratu i diakonatu.

I. Chrystus i Duch Święty

(6) Duch, który odwiecznie pochodzi od Ojca i spoczywa na Synu, 
przygotował wydarzenie Chrystusa i urzeczywistnił je. Wcielenie Syna 
Bożego, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie zostały bowiem dokona
ne według woli Ojca, w Duchu Świętym. W czasie chrztu, Ojciec zapo
czątkowuje, poprzez manifestację Ducha, posłannictwo Syna. Duch ten 
jest obecny w jego posługiwaniu: w zwiastowaniu Dobrej Nowiny o zba
wieniu, objawianiu nadejścia Królestwa, dawaniu świadectwa o Ojcu. 
To również w tym samym Duchu, jedyny Kapłan Nowego. Przymierza, 
Chrystus, składa ofiarę ze swojego własnego życia i przez Ducha jest 
uwielbiony.

(7) Od Pięćdziesiątnicy, w Kościele będącym Jego Ciałem, jedynie w 
Duchu mogą ci, którym powierzono posługiwanie, dokonywać czynów 
prowadzących Ciało do jego pełnego wzrostu. Zarówno w posługiwaniu 
Chrystusa jak i w posługiwaniu Kościoła, działa właśnie jeden i ten sam 
Duch; On to współdziałać będzie z nami po wszystkie dni naszego życia.

(8) Posługiwanie w Kościele winno być przeżywane w świętości, ze 
względu na uświęcenie Ludu Bożego. Aby cały Kościół, zwłaszcza zaś 
posługujący z racji święceń mogli wnieść swój wkład w „przysposobie
nie świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chry
stusowego” , rozliczne charyzmaty umożliwiają różne posługi (Ef 4,11— 
12; por. 1 Kor 12,4—28; Rz 12,4—8).

(9) Oto nowość posługiwania Kościoła: Chrystus, Sługa Boga 
względem ludzkości, jest obecny przez Ducha w Kościele, Jego Ciele, od 
którego nie może być oddzielony, On bowiem jest p ie r w o r o d n y m  m ię 
d zy  w ie lu  b ra ćm i (Rz 8,29). W świetle tego sakramentalnego sposobu 
istnienia należy rozumieć dzieło Chrystusa w dziejach, od Pięćdziesiąt
nicy do Paruzji. Posługiwanie Kościoła jako takie jest sakramentalne.

(10) Z tej racji obecność Chrystusa w Kościele jest również eschato
logiczna. Tam bowiem, gdzie Duch działa, objawia światu obecność Kró
lestwa w stworzeniu. Tam ma swoje korzenie posługiwanie kościelne.

(11) Posługiwanie eklezjalne jest z natury swej sakramentalne. 
Przez słowo „sakramentalne” chcemy podkreślić, że wszelkie posłu
giwanie łączy się z eschatyczną rzeczywistością Królestwa. Łaska Du
cha Świętego, jako zadatek przyszłego świata, wywodzi się ze śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa; zaofiarowana jest, w sposób sakramen
talny, za pośrednictwem rzeczywistości podpadających pod zmysły. 
Słowo „sakramentalny” wskazuje również, że posługujący jest człon
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kiem wspólnoty, którą Duch Święty wyposaża we właściwe funkcje 
i pełnomocnictwo, aby gromadzić tę wspólnotę i aby przewodniczyć w 
imieniu Chrystusa czynnościom, przez które celebruje ona tajemnicę 
zbawienia. Ta wizja sakramentalności posługiwania ma swoje korzenie 
w fakcie, iż Chrystus uobecnia się w Kościele przez Ducha, którego sam 
posłał Kościołowi.

(12) Natura posługiwania eklezjalnego przejawia się w fakcie, że 
przeznaczeniem wszystkich posługiwań jest służenie światu, aby do
prowadzić go do prawdziwego celu — Królestwa Bożego. Właśnie two
rząc wspólnotę eschatologiczną jako Ciało Chrystusa, posługiwanie Koś
cioła odpowiada potrzebom świata.

(13) Wspólnota zgromadzona w Duchu wokół Chrystusa pełniące
go swoje posługiwanie ma swój fundament w Chrystusie, któfy sam jest 
kamieniem węgielnym oraz we wspólnocie Dwunastu. W tym świetle 
staje się zrozumiały apostolski charakter Kościołów oraz ich posługi
wania.

(14) Z jednej strony, Dwunastu jest świadkami historycznego życia 
Jezusa, Jego posługiwania i Jego zmartwychwstania. Z drugiej strony, 
będąc zespoleni z Chrystusem uwielbionym, wiążą oni każdą wspólnotę 
ze wspólnotą czasów ostatecznych. Posługiwanie eklezjalne zostanie 
więc nazwane apostolskim, ponieważ spełniane jest w ciągłości i wier
ności wobec tego, co zostało dane przez Chrystusa i przekazane w dzieje 
przez apostołów. Będzie ono również apostolskie, ponieważ zgromadze
nie eucharystyczne, któremu przewodzi posługujący, jest antycypacją 
ostatecznej wspólnoty z Chrystusem. Poprzez tę podwójną relację, po
sługiwanie Kościoła jest ustawicznie związane z posługiwaniem Dwu
nastu, a tym samym z posługiwaniem Chrystusa.

n. Kapłaństwo w ekonomii zbawienia

(15) Cała ekonomia zbawienia osiąga swój szczyt we wcieleniu 
Syna, w Jego nauczaniu, Jego męce, Jego chwalebnym zmartwychwsta
niu, Jego wniebowstąpieniu i Jego powtórnym przyjściu. Chrystus dzia
ła w Duchu Świętym. W ten sposób, raz na zawsze został położony fun
dament dla przywrócenia wspólnoty człowieka z Bogiem.

(16) Według listu do Hebrajczyków, Chrystus przez swoją śmierć 
stał się jedynym pośrednikiem Nowego Przymierza (Hbr 9,15). Wszedł
szy raz na zawsze do sanktuarium ze swą własną krwią (por. Hbr 9,12), 
na zawsze jest w niebie jedynym i wiecznym Arcykapłanem tegoż No
wego Przymierza, aby  tera z  w sta w ia ć  się  za  n a m i p rz e d  o b lic z em  B o g a  
(Hbr 9,24) i przedstawiać swą ofiarę (por. Hbr 10,12).

(17) Niewidzialnie obecny w Kościele przez Ducha Świętego, któ
rego sam posłał, Chrystus jest więc dzięki temu jedynym Arcykapła
nem. W Nim, kapłanie i ofierze, wszyscy razem, pasterze i wierni, two
rzą p le m ię  w yb ra n e , k ró lew sk ie  k a p ła ń stw o , św ię ty  naród , lu d  (B o g u )  
na w ła sn ość  p rz e z n a c z o n y  (1 P 2,9; por. Ap 5,10).

(18) Wszyscy członkowie Kościoła, jako członkowie Ciała Chrystu
sa, uczestniczą w jego kapłaństwie, wezwani do stawania się O fia rą  
żyw ą , św iętą , B o g u  p rz y je m n ą  (Rz 12,1; por. 1 P 2,5). Aby się uobecnić, 
Chrystus, jako Głowa Kościoła ustanowił apostołów wybranych spo
śród ludu, których wyposażył w autorytet i we władzę, umacniając ich 
łaską Ducha Świętego. Dzieło i posłannictwo apostołów kontynuowane 
są w Kościele przez biskupów wraz z kapłanami i diakonami, którzy ich
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wspierają. Biskupi ustanowieni są przez święcenia następcami aposto
łów i kierują lud na drogi zbawienia.

(19) Skupieni wokół uwielbionego Pana, Dwunastu daje świade
ctwo o obecności Królestwa już zapoczątkowanego, które w pełni obja
wi się w czasie drugiego przyjścia. Chrystus rzeczywiście im obiecał, że 
zasiądą na dwunastu tronach, aby sądzić wraz z Synem Człowieczym 
dwanaście pokoleń Izraela (por. Mt 19,28).

(20) Posługiwanie Dwunastu, jako historycznych świadków tego, 
czego Pan dokonał, jest jedyne i niepowtarzalne. Położyli oni funda
ment raz na zawsze i nikt na przyszłość nie będzie mógł budować, chy
ba że na fundamencie tak położonym (por. Ef 2,20; Ap 21,14).

(21) Jednakże apostołowie są równocześnie podwalinami Kościoła 
w jego trwaniu poprżez wieki, tak aby posłannictwo, które otrzymali od 
Pana pozostało zawsze widzialne i skuteczne, w oczekiwaniu na Jego 
powrót (por. Mt 18,18 oraz 16,19).

(22) Dlatego Kościół, w którym działa łaska Boża, sam jest sakra
mentem par excellence, zapoczątkowaną manifestacją rzeczywistości 
ostatecznych, przeczuciem Królestwa Bożego — chwały Boga i Ojca, 
eschatonu w historii.

(23) W obrębie tego sakramentu, którym jest Kościół, ma swoje 
miejsce kapłaństwo udzielane przez święcenia, dane temuż Kościołowi. 
W rzeczy samej, stanowi ono w Kościele posługiwanie (le ito u rg em a ) 
charyzmatycżne par excellence. Służy jego życiu i nieprzerwanej egzy
stencji przez Ducha Świętego, tj. jedności w Chrystusie wszystkich wier
nych, żywych i umarłych, męczenników, świętych, sprawiedliwych Sta
rego Testamentu.

m . Posługiwanie biskupa, prezbitera i diakona

(24) W celebracji Eucharystii, całe zgromadzenie — każdy wedle 
swego stanowiska — jest „liturgiem” wspólnoty (k o in o n ia ); jest nim je
dynie przez Ducha. R ó ż n e  są ro d za je  p os łu g iw a n ia , a le je d e n  P a n  (... ). 
W szy s tk im  zaś o b ja w ia  się  D u c h  dla w sp ó ln e g o  d obra  (1 Kor 12,5.7). 
Różne posługiwania zbiegają się w zgromadzeniu (sy n a x is ) eucharysty
cznym, w czasie którego są udzielane. Jednakże ich różnorodność jest 
skierowana do całokształtu życia wspólnoty, na które składają się: 
wierność słowu Bożemu, trwanie w zgodzie i miłości braterskiej, świad
czenie wobec „tych na zewnątrz” , wzrastanie w świętości, wytrwałość 
w modlitwie, troska o najbiedniejszych.

(25) Osiągając kulminacyjny punkt w celebracji eucharystycznej, 
gdzie dopełnia się inicjacja chrześcijańska , dzięki której wszyscy stają 
się jednym Ciałem Chrystusa, posługiwanie biskupa jest — w obrębie 
całości eharyzmatów i posługiwań wzbudzonych przez Ducha — posłu
giwaniem przewodniczenia, celem gromadzenia w jedności. W rzeczy 
samej, niosąc w sobie różnorodność darów Ducha, Kościół lokalny ma 
w swoim centrum biskupa, a we wspólnocie z nim zapewnia jedność 
wszystkich i wyraża pełnię Kościoła.

(26) Jedność Kościoła lokalnego jest nieoddzielna od powszechnej 
wspólnoty Kościołów. Jest rzeczą istotną dla Kościoła, aby był we 
wspólnocie z innymi Kościołami. Ta wspólnota wyraża się, a zarazem 
urzeczywistnia się, w kolegium biskupim i przez to kolegium. Poprzea 
swoje święcenia, biskup zostaje ustanowiony jako pełniący posługiwa
nie w danym Kościele, który reprezentuje we wspólnocie powszechnej.
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(27) Święcenia biskupie, udzielane według kanonów przynajnpiiej 
przez dwóch lub trzech biskupów, wyrażają wspólnotę Kościołów z Ko
ściołem nowo wybranego; przyłączają go do wspólnoty biskupów. 
W święceniach biskupi pełnią funkcję świadków wspólnoty w wierze 
apostolskiej i w życiu sakramentalnym; nie tylko względem tego, które
go wyświęcają, lecz również względem Kościoła, którego będzie bisku
pem. Podstawowe znaczenie dla włączenia nowo wybranego we wspól
notę biskupów ma to, że dokonuje się ono przez uwielbionego Pana w 
mocy Ducha Świętego w momencie nałożenia rąk.

Rozpatrujemy tu jedynie święcenia w ich aspekcie sakramental
nym. Problemami związanymi ze sposobem wyboru zajmiemy się póź
niej.

(28) Święcenia biskupie udzielają pełni kapłaństwa temu, który je 
przyjmuje, wraz z darem Ducha. Podczas święceń, koncelebracja bisku
pów wyraża jedność Kościoła oraz jego tożsamość ze wspólnotą apo
stolską. Nakładają oni ręce i przyzywają Ducha Świętego na tego, który 
ma być wyświęcony, jako jedyni uprawnieni do udzielania mu posługi
wania biskupiego. Czynią to wszakże w ramach modlitwy wspólnoty.

(29) Przez swoje święcenia biskup otrzymuje wszelkie pełnomocni
ctwo, konieczne do spełniania swej funkcji. Kanoniczne warunki peł
nienia funkcji biskupa oraz wprowadzenie go na urząd w Kościele lo
kalnym będą później przedyskutowane przez komisję.

(30) Dar udzielony poświęca w sposób definitywny tego, który go 
przyjmuje, na służbę Kościołowi. Jest to punkt tradycyjnej doktryny na 
Wschodzie i Zachodzie; potwierdza go fakt, że w razie sankcji dyscypli
narnych przeciwko danemu biskupowi, po których następuje reintegra
cja kanoniczna — nie udziela się ponownie święceń. W tej sprawie, po
dobnie jak w odniesieniu do wszystkich istotnych punktów dotyczą
cych święceń, nasze Kościoły mają wspólną doktrynę i praktykę, jeśli 
nawet odnośnie pewnych wymogów kanonicznych i dyscyplinarnych 
jak np. celibat, zwyczaje mogą być różne z racji pastoralnych i ducho
wych.

(31) Posługiwanie kościelne urzeczywistnia się jednak przez róż
norakie funkcje. Są one pełnione we wzajemnej zależności; żadna nie 
może w tym zastąpić innej. Odnosi się to szczególnie do posługiwań 
podstawowych: biskupa, prezbitra i diakona oraz do funkcji ludzi 
świeckich; razem wszystkie one nadają strukturę wspólnocie euchary
stycznej.

(32) W całej historii naszych Kościołów kobiety spełniały zasadni
czą rolę, o czym świadczą nie tylko Najświętsza Matka Boża, święte ko
biety wspomniane w Nowym Testamencie oraz liczne święte, którym 
oddajemy cześć, lecz również tyle innych kobiet, które do dzisiaj służy
ły Kościołowi różnymi sposobami. Właściwe im charyzmaty są bardzo 
ważne w budowaniu Ciała Chrystusa. Jednakże nasze Kościoły pozo
stają wierne względem tradycji historycznej i teologicznej, zgodnie z 
którą wyświęca się do posługiwania kapłańskiego jedynie mężczyzn.

(33) Jak apostołowie zgromadzili pierwsze wspólnoty głosząc Chry
stusa, sprawując Eucharystię, prowadząc ochrzczonych do wzrostu zje
dnoczenia z Chrystusem i między sobą — tak i biskup, ustanowiony 
przez tego samego Ducha dalej głosi tę samą Ewangelię, przewodni
czy tej samej Eucharystii, służy jedności i uświęceniu tej samej wspól
noty. Jest w ten sposób ikoną Chiystusa-Sługi pośród swoich bra
ci.
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(34) Ponieważ właśnie w Eucharystii Kościół ujawnia się w pełni, 
dlatego również w przewodniczeniu Eucharystii rola biskupa i prezbi
tera ukazuje się w pełnym świetle.

(35) W celebracji Eucharystii wierzący ofiarują się wraz z Chrystu
sem jako królewskie kapłaństwo. Czynią to dzięki aktowi posługiwania 
uobecnionego pośród nich samego Chrystusa, który głosi słowo i spra
wia, że chleb i wino stają się, mocą Ducha, Jego Ciałem i Jego Krwią, 
włączając ich w  siebie, dając im swoje życie. Co więcej, modlitwa i ofia
ra ludu wszczepionego w Chrystusa streszczają się niejako w modlitwie 
dziękczynnej biskupa oraz w jego składaniu darów ofiarnych.

(36) Eucharystia urzeczywistnia w ten sposób jedność wspólnoty 
chrześcijańskiej. Ujawnia także jedność wszystkich Kościołów, które 
prawdziwie ją celebrują, a ponadto także jedność poprzez wieki 
wszystkich Kościołów ze wspólnotą apostolską od początków aż do dzi
siaj. W Duchu Świętym łączy się ona, ponad historią, z wielkim zgro
madzeniem apostołów, męczenników, świadków wszystkich czasów ze
branych wokół Baranka. I tak, będąc centralnym aktem posługiwania 
biskupiego, uobecnia już ona przyszły świat; Kościół zgromadzony we 
wspólnocie, ofiarujący się Ojcu, przez Syna, w Duchu Świętym.

(37) Ten, który przewodniczy w ten sposób Eucharystii, jest odpo
wiedzialny za zachowanie wspólnoty w wierności względem nauki apo
stołów oraz za prowadzenie do nowego życia. Jest jej sługą i jej paste
rzem. Biskup jest także przewodnikiem w całym życiu liturgicznym 
swego Kościoła lokalnego; za jego przykładem staje się on wspólnotą 
modlitwy. Przewodniczy jego modlitwie pochwalnej i wstawienniczej. 
Sam modli się nieustannie za tych wszystkich, których Pan mu powie
rzył, wiedząc, że jest odpowiedzialny za każdego przed trybunałem 
Bo*ga.

(38) Powinien także czuwać nad tym, aby poprzez przepowiadania 
i katechezę przekazywano jego ludowi autentyczną treść słowa Bożego, 
przekazanego apostołom „raz na zawsze” . On bowiem jest pierwszym, 
który ponosi odpowiedzialność za głoszenie słowa Bożego w swojej die
cezji.

(39) Na nim spoczywa także powinność pociągania tego ludu do 
głoszenia wszystkim ludziom zbawienia w Jezusie Chrystusie oraz do 
świadectwa, które wciela w życie to przepowiadanie. Powinien zatem 
zarządzać swoim Kościołem w taki sposób, aby pozostał zawsze wierny 
swemu powołaniu chrześcijańskiemu oraz posłannictwu, które z niego 
wypływa. W tym wszystkim pozostaje on wszelako członkiem Kościoła 
wezwanym do świętości, zależnym od zbawczego posługiwania tegoż 
Kościoła, jak przypomina, o tym św. Augustyn swojej wspólnocie: dla  
w a s je s te m  b isk u p em , z w a m i je s te m  ch rześc ija n in em . W czasie swoich 
święceń, biskup przyjmuje wiarę całego Kościoła za swoją własną, wy
znając ją uroczyście; tak staje się ojcem, w miarę jak stał się w pełni 
jego synem przez to wyznanie. Jest rzeczą istotną, aby biskup był ojcem 
swego ludu. ,

(40) Jako następcy apostołów, biskupi są odpowiedzialni za wspól
notę w wierze apostolskiej oraz za wierność wymogom życia wedle 
Ewangelii.

(41) W przewodnictwie zgromadzeniu eucharystycznemu, rola bis
kupa osiąga swoje spełnienie. Prezbiterzy tworzą kolegium, które ota
cza go w czasie tej celebracji. Spełniają oni odpowiedzialne funkcje, 
które biskup im powierza — sprawując sakramenty, nauczając słowa
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Bożego i kierując wspólnotą w głębokiej i nieprzerwanej jedności z nim. 
Diakon z kolei związany jest z posługą biskupa i kapłana; służy w cha
rakterze więzi między nimi a zgromadzeniem wiernych.

(42) Kapłan, wyświęcony przez biskupa i zależny od niego, zostaje 
posłany, aby spełniać określone zadanie. Posłany jest przede wszystkim 
do wspólnoty parafialnej, aby być jej pasterzem. Przewodniczy Eucha
rystii sprawowanej na ołtarzu konsekrowanym przez biskupa; jest sza
farzem sakramentów dla wspólnoty; głosi Ewangelię i prowadzi kate
chizację; ma za zadanie strzec w jedności charyzmatów ludu (laos) Bo
żego; jest zwyczajnym szafarzem lokalnej wspólnoty eucharystycznej, a 
diecezja jawi się wówczas jako społeczność wspólnot eucharystycz
nych.

(43) Diakonat urzeczywistnia się w służbie biskupa i prezbitera, w 
liturgii, ewangelizacji i posłudze charytatywnej.

IV. Sukcesja apostolska

(44) To samo i jedyne posługiwanie Chrystusa i apostołów nadal 
działa w dziejach. Działanie to jest, mocą Ducha, manifestacją „świata, 
który nadchodzi” — w wierności temu, co przekazali apostołowie z 
tego, co Jezus uczynił i czego nauczał.

(45) Doniosłość tej sukcesji pochodzi jeszcze stąd, że tradycja apo
stolska dotyczy wspólnoty, a nie tylko wyizolowanej jednostki, wyświę
conej na biskupa. Sukcesja apostolska jest przekazywana przez Kościo
ły lokalne (w  k a żd y m  m ieśc ie  — według wyrażenia Hegezypa; z ra c ji  
ich  p o k re w ie ń s tw a  w  nauce, według Tertuliana, De praesriptione 32,6). 
Chodzi o sukcesję osób we wspólnocie, ponieważ Una Sancta jest wspól
notą Kościołów lokalnych, a nie wyizolowanych jednostek. Właśnie w 
misterium owej koinonia biskupstwo ukazuje się jako ośrodek sukcesji 
apostolskiej.

(46) Według tego, co powiedzieliśmy już w dokumencie z Mona
chium, su k ces ja  aposto lsk a  ozna cza  za tem  coś w ię c e j n iż  sa m o  p rze k a 
z y w a n ie  p e łn o m o c n ic tw . Jest su k ces ją  w  K o ś c ie le  b ęd ą cy m  św ia d k iem  
w ia ry  a p osto lsk ie j. W je d n o ś c i  z  in n y m i K o śc io ła m i, św ia d k a m i te j sa 
m e j w ia ry  a p osto lsk ie j. S to lica  (sedes, ca th ed ra ) o d g ry w a  isto tną  ro lę  
w e  w sz cz ep ien iu  b isk u p a  w  sa m o  serce  a p osto lsk ośc i e k le z ja ln e j (Do
kument z Monachium 11,4). Uściślamy, iż termin „cathedre” używany 
jest tu w sensie obecności biskupa w każdym Kościele lokalnym.

(47) Z d ru g ie j stron y , b isk u p  raz w y ś w ię c o n y  sta je  się  w  s w o im  K o 
śc ie le  g w a ra n tem  a p osto lsk ośc i — tym , k tó ry  r e p re z e n tu je  g o  w  ram ach  
w s p ó ln o ty  K o ś c io łó w , je g o  w ięz ią  z  in n y m i K o śc io ła m i. D la te g o  w  je g o  
K o ś c ie le  każda  E u ch a rystia  m o że  być  p r a w d z i w i e  c e leb row a n a  j e 
d y n ie  p o d  p r z e w o d n ic tw e m  je g o  sa m eg o  lu b  p rez b ite ra  p o zo s ta ją ceg o  
w e  w s p ó l n o c i e  z  n im . Is to tn ą  rzeczą  je s t  w y m ie n ia n ie  g o  w  m o d li 
tw ie  eu ch a ry s ty czn e j (a n a p h ora ) (tamże).

(48) P rz y w ią z a n ie  d o  w s p ó ln o ty  a p osto lsk ie j łą czy  w szy stk ich  b is 
k u p ów , za p ew n ia ją cy ch  n a d zó r  (e p is k o p e ) K o ś c io łó w  lok a ln ych , z k o le 
g iu m  a p o s to łó w  (tamże, III,4). Biskupi są w ten sposób zakorzenieni w 
„raz na zawsze” grupy apostolskiej, przez którą Duch Święty daje 
świadectwo wierze. Istotnie, jako fundament Kościoła, Dwunastu pozo
staje jedynymi w swoim rodzaju. Trzeba było jednak, aby inni ludzie 
ujawnili ich nie zastąpioną obecność. W ten sposób zostanie zapewnio
na więź każdej wspólnoty zarówno ze wspólnotą początków jak i ze 
wspólnotą eschatyczną.
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(49) Przez swoje święcenia każdy biskup staje się następcą aposto
łów, niezależnie od tego, jaki jest Kościół, któremu przewodzi i niezale
żnie od tego, jakie są przywileje (p re sb e ia ) tego Kościoła pośród innych 
Kościołów.

(50) Włączony do liczby tych, którym powierzono szczególną od
powiedzialność za posługiwanie zbawienia i wszczepiony w ten sposób 
w sukcesję apostołów, biskup winien przekazywać ich naukę oraz upo
dabniać się do nich w całym swoim życiu. Ireneusz z Lyonu tak się wy
raża: T am  w ła śn ie , g d z ie  zosta ły  z ło ż o n e  ch a ryzm a ty  B o ż e  n a leży  u cz y ć  
się p ra w d y , tj. u  tych , w  k tó ry ch  sk u p ia ją  się : su k ces ja  w  K o ś c ie le  o d  
a p os to łów , n ien a ru sza ln a  p ra w o ść  p o s tę p o w a n ia  i n iesk a żon a  czystość  
s ło w a  (Adv. haer. IV,26,5). Do istotnych funkcji biskupa należy bycie w 
swoim Kościele, mocą Ducha, świadkiem i gwarantem wiary oraz na
rzędziem, które podtrzymuje go w wierności apostolskiej. Sukcesja 
apostolska jest również sukcesją w wysiłkach i cierpieniach apostołów 
oddanych służbie Ewangelii oraz w obronie ludu powierzonego każde
mu biskupowi. Według słów I Listu św. Piotra, sukcesja apostolska jest 
także sukcesją obecności nacechowanej miłosierdziem i wyrozumiało
ścią, obroną słabych, ustawiczną uwagą w stosunku do tych, którzy 
przypadli w udziale biskupowi, stającemu się w ten sposób wzorcem 
dla stada (por. 1 P 5,1—4; 2 Kor 4,8— 11; 1 Tm 4,12; Tt 2,7).

(51) Posługiwaniu biskupa przypada ponadto w udziale ustalać 
szczegóły i organizować życie Kościoła wraz z jego-posługami i zada
niami. Ma także czuwać nad doborem tych mężczyzn i kobiet, którzy 
podejmą odpowiedzialne funkcje w jego diecezji. Wspólnota braterska 
wymaga, aby wszyscy członkowie, duchowni i świeccy, wzajemnie słu
chali jedni drugich dla dobra ludu Bożego.

(52) W ciągu swoich dziejów, Kościół na Wschodzie i na Zachodzie 
znał różne formy realizacji wspólnoty między biskupami: przez wymia
nę listów, przez wzajemne wizyty Kościołów, zwłaszcza zaś poprzez ży
cie synodalne bądź soborowe. Od pierwszych wieków ukształtowały się 
zróżnicowanie i hierarchia między Kościołami starszego pochodzenia 
i Kościołami później założonymi, między Kościołami-matkami i Koś- 
ciołami-córkami, między Kościołami większych miast i Kościołami bar
dziej peryferyjnymi. Ta hierarchia (ta x is ) znalazła niebawem swój wy
raz kanoniczny sformułowany przez sobory, zwłaszcza w kanonach, 
które zostały przyjęte przez ogół Kościołów wschodnich i zachodnich. 
Są to, na pierwszym miejscu, 6. i 7. kanon I Soboru Nicejskiego (325), 
3. kanon I Soboru Konstantynopolitańskiego (II Sobór powszechny, 381), 
28. kanon Soboru Chalcedońskiego (IV Sobór powszechny, 451), a rów
nież 3, 4. i 5. konon synodu w Sardica (343) oraz 1. kanon synodu (Focjań- 
skiego) w Hagia Sophia (879—880). Jeżeli nawet kanony te nie zawsze 
były interpretowane w ten sam sposób na Wschodzie i na Zachodzie, nale
żą one do dziedzictwa Kościoła. Przyznały one określone miejsce i uznane 
przywileje w organizacji synodalnego życia Kościoła biskupom, którzy 
zajmowali pewne stolice metropolitalne czyli wielkie. W ten sposób utwo
rzyła się pentarchia: Rzym, Konstantynopol, Aleksandria, Antiochia i Je
rozolima, jakkolwiek w ciągu dziejów pojawili się poza pentarchią inni 
arcybiskupi, metropolici, prymasowie i patriarchowie.

(53) Synodalny charakter działania biskupów przejawił się zwła
szcza w kwestiach spornych, interesujących wiele Kościołów lokalnych 
lub ogół Kościołów. I tak w każdym regionie ukształtowały się różne 
typy synodów czyli soborów lokalnych lub regionalnych oraz różne
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typy konferencji biskupich. Ich formy mogły ulegać zmianie, stosownie 
do miejsc i epok, jednakże ich zasadą jest manifestacja i usprawnienie 
życia Kościoła za pomocą wspólnego działania biskupów pod przewod
nictwem tego, którego uznawali za pierwszego pośród nich. Otóż we
dług 34. kanonu apostolskiego obecnego w tradycji kanonicznej na
szych Kościołów, pierwszy spośród biskupów decyduje jedynie w zgo
dzie z innymi biskupami, ci zaś nie podejmują żadnej ważnej decyzji 
bez zgody pierwszego.

(54) Na soborach powszechnych, zebranych w Duchu Świętym 
podczas sytuacji kryzysowych, biskupi Kościoła, najwyższym autoryte
tem rozstrzygali wspólnie o wierze i wydawali kanony, aby potwierdzić 
Tradycję apostolską w okolicznościach historycznych, które bezpośred
nio zagrażały wierze, jedności oraz działaniu uświęcenia całego Ludu 
Bożego, wystawiając na ryzyko samą egzystencję Kościoła oraz jegp 
wierność względem założyciela, Jezusa Chrystusa.

(55) W tej właśnie perspektywie wspólnoty między Kościołami lokal
nymi można by rozpatrywać temat prymatu w Kościele jako całości, a 
zwłaszcza temat prymatu biskupa rzymskiego, stanowiący poważną roz
bieżność między nami, który będzie przedmiotem późniejszej dyskusji.

Valamo (Finlandia), 26 czerwca 1988 r.

z oryginału franc, przeł.: Wacław Hryniewicz OM1

POSIEDZENIE KOMITETU NACZELNEGO ŚRK
Hanower, RFN, 11— 20 sierpnia 1988

PRZEBIEG OBRAD

Komitet Naczelny jest najwyższym gremium Światowej Rady Ko
ściołów w okresie między zgronfadzeniami ogólnymi. Toteż jego obrady 
przyciągają zawsze uwagę ekumenicznie zainteresowanych chrześcijan 
i przedstawicieli środków masowego przekazu. Tak było i tym razem. 
W Komitecie Naczelnym reprezentowanych jest 158 delegatów, którzy 
stanowią swoisty parlament 306 Kościołów prawosławnych, anglikań
skich, starokatolickich i protestanckich, zrzeszających ok. 400 milio
nów wiernych. Poza członkami Komitetu Naczelnego w obradach wzię
li udział: pracownicy sztabu ŚRK, obserwatorzy, goście, pomocnicy 
(tzw. stewardzi) i dziennikarze. Ogółem w hali kongresowej w Hanowe
rze zgromadzonych było ok. 600 osób.

Obrady rozpoczęto, jak zwykle, nabożeństwem, podczas którego 
doszła do głosu wielka różnorodność życia duchowego Kościołów człon
kowskich z wszystkich rągionów świata. Śpiewano po rosyjsku, angiel
sku, hiszpańsku, chińsku i łacinie. Dr Sylvia Talbot z Afrykańskiego 
Kościoła Metodystyczno-Episkopalnego w USA, wiceprzewodniczą
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ca Komitetu Naczelnego ŚRK, w wygłoszonej homilii podkreśliła, że 
nadzieja na zmianę niesprawiedliwych stosunków występuje właśnie u 
tych, którzy w szczególny sposób cierpią z powodu ucisku i wyzysku. 
Jednocześnie wyraziła przekonanie, że już podczas jednego z najbliż
szych zgromadzeń ekumenicznych nie tylko będą prowadzone dyskusje 
i wysłuchiwane sprawozdania, lecz że także będzie możliwa wspólnota 
eucharystyczna.

Przebieg obrad wykazał, że dr Talbot zbyt optymistycznie spogląda 
w najbliższą przyszłość. Obrady znalazły się dwukrotnie o krok od kry
zysu i to wcale nie z powodu kwestii doktrynalnych. W obu przypad
kach, co zrelacjonujemy w dalszym toku niniejszego sprawozdania, przy
czyną powstałych trudności były Kościoły prawosławne.

40-lecie ŚRK

Obrady w Hanowerze zbiegły się z 40 rocznicą utworzenia Świato
wej Rady Kościołów. Wydarzenie to uczczono w niedzielę, 14 sierpnia 
okolicznościowym nabożeństwem. Kazanie na tekst Ewangelii Jana 15, 
12— 17 (Tak ie  je s t  p rzy k a za n ie  m o je , a byśc ie  się  w z a je m n ie  m iłow a li, 
ja k  Ja w a s u m iło w a łe m ... ) wygłosił sekretarz generalny dr Emilio Ca
stro. Potwierdził on, że ŚRK w swoich wystąpieniach na rzecz uciska
nych i prześladowanych nie będzie ograniczała się tylko do słów. Jeśli 
Kościoły i ludzie doznają ucisku, to Rada musi okazywać p ra k ty czn ą  
so lid a rn ość  i stać po stronie cierpiących. Wystąpienie na rzecz r ó w n o u 
p ra w n ien ia  ras, p o k o ju  i n ies to sow a n ia  p rz e m o c y  jest ośrodkiem miło
ści Bożej. Rada, mimo polemiki i istnienia krytyki tego zaangażowania, 
będzie na w szy s tk ich  cz terech  k ra ń ca ch  św ia ta  zwiastować sprawiedli
wość i domagać się jej. Castro przypomniał, że ŚRK została założona w 
celu p rz e z w y c ię ż e n ia  trw a ją ce j p rz e z  stu lec ia  o b o ję tn o śc i i n ien a w iśc i  
m ię d z y  ch rześc ija n a m i. Sojusz Kościołów chrześcijańskich, zawarty 
bezpośrednio po II wojnie światowej i w okresie ujawniającej się tzw. 
zimnej wojny, stał się znakiem szerokiego pojednania i budowy nowego 
świata w oparciu o wartości chrześcijańskie. ŚRK prowadzi i pragnie 
nadal prowadzić „dialog miłości” z wyznawcami innych religii i ideolo
gii. Sekretarz generalny stwierdził w konkluzji: O fe ru je m y  ca łe j lu d z 
k ośc i naszą  w sp ó łp ra cę  w  b u d o w ie  h u m a n ita rn ego  sp o łeczeń stw a .

Po nabożeństwie, które było transmitowane w całości przez telewi
zję zachodnioniemiecką ZDF, odczytano trzy z licznych telegramów, 
jakie ŚRK otrzymała z okazji swego jubileuszu. Nadesłali je: prezydent 
RFN Richard von Weizsäcker ( w latach 1968— 1975 był on członkiem 
Komitetu Naczelnego), przewodniczący watykańskiego Sekretariatu 
ds. “Jedności Chrześcijan kard. Jan Willebrands oraz prawosławny pa
triarcha Konstantynopola Dimitrios I (teksty Willebrandsa i Dimitriosa I 
zamieszczamy poniżej).

Po odczytaniu listów gratulacyjnych sześciu uczestników Zgroma
dzenia Ogólnego w Amsterdamie podzieliło się swoimi wrażeniami. Je
dnym z nich był dr Philip Potter, w latach 1973— 1984 sekretarz gene
ralny ŚRK. W Amsterdamie w 1948 r. był on delegatem młodzieżowym. 
Utworzenie Światowej Rady Kościołów nazwał on najważniejszym wy
darzeniem w dziejach Kościoła chrześcijańskiego od Reformacji XVI 
wieku. W głęboko rozdartym świecie Kościoły odnalazły się wzajemnie, 
aby stać się „głosem głosu pozbawionych” .
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O nowe rozumienie stworzenia

Przewodniczący Komitetu Naczelnego Heinz Joachim Held wymie
nił w swoim sprawozdaniu trzy główne cele Kościołów członkowskich 
ŚRK. Są to: wzywanie do widzialnej jedności, wspólnej misji i działania 
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia. W tym kon
tekście muszą dojść jeszcze bardziej do głosu dwa aspekty widzialnej 
jedności: powołanie do wspólnoty z biednymi i obowiązek dzielenia się 
posiadanymi zasobami. Jeśli n a w e t  n ie  m o ż e m y  liczyć  na  to, że  w  n a j
b liż szy m  czasie  z je d n o c z y m y  się  w  ła m a n iu  ch leba , to  czy  n ie  m o g lib y 
śm y  ju ż  teraz  dać w id z ia ln y  w y ra z  n a sze j je d n o ś c i  w  d z ie len iu  się  ze  
sobą , w y m ia n ie  dóbr, d a rów  i d ośw ia d czeń , k tó ry m i B ó g  w  s w o je j łasce  
nas obd a rzy ł?  Przy dzieleniu się z sobą chodzi nie tylko o wymiar mate
rialny, lecz również o to, aby przyswoić sobie doświadczenia i sprawy 
innych, ich troski i nadzieje. Takie dzielenie się jest wręcz głównym wy
mogiem dla osiągnięcia jedności Kościoła.

Nawiązując do ekumenicznego programu „Sprawiedliwość, Pokój i 
Zachowanie Stworzenia” H.J. Held stwierdził, że na szczególne potrak
towanie zasługuje trzeci człon tego programu. P o w s z e c h n y m  p rze k o n a 
n iem  Ś w ia to w e j R a d y  K o ś c io łó w  ora z  w y ty c z n ą  dla  j e j  w y p o w ie d z i  
i d z ia łań  sta ło  się  to, iż  w  k a żd y m  c z ło w ie k u  m a m y  do  czyn ien ia  z  B o 
g ie m  oraz  że  w sze lk ie  lek cew a żen ie , w y z y s k  i d y sk ry m in a c ja  cz łow iek a  
p rz e z  c z ło w iek a  je s t  e w id e n tn y m  g rzech em , g w a łc en ie m  n a b o żn e j czci 
n a le żn e j B o g u . C z y ż  n ie  n a d szed ł czas, a b y  p o z n a ć  i o św ia d czyć , ż e  tak 
że  lek cew a żen ie , n a d u ży w a n ie  i n isz czen ie  n a tu ry  je s t  n ie  ty lk o  b łęd 
n y m  r o z w o je m  tech n iczn ym , leeż  w y ra ź n y m  p rz e w in ie n ie m  w o b e c  
B o g a  i J ego  w ła sn ośc i?  „

Przewodniczący Komitetu Naczelnego wyraził przekonanie, że za
chowanie stworzenia staje się takim  sa m ym  sp ra w d zia nem  naszej w ia ry  
w  tró jjed yn eg o  Boga , ja k  o d m o w a  p rod u k ow a n ia  i stosow ania  bron i n u 
k learnej, k tórą  s form u łow a ło  Z g rom a d zen ie  O g ó ln e  w  V a n co u ve r  w  1983 
r. Zachodzi potrzeba przezwyciężenia, zorientowanego głównie na czło
wieka, rozumienia Boga. Z n iszczon e  lasy, m a rtw e  w o d y  i m orza, z iem ia  
zam ien ion a  w  nieużytk i, n ie  są ju ż  w  stanie w ie lb ić  Boga , oskarżają  one  
człow iek a  i je g o  bezbożność. Bóg nie chce tylko zbawienia człowieka, lecz 
wyzwolenia całego stworzenia — stwierdził w konkluzji H.J. Held.

Jedność Kościoła pozostaje głównym zadaniem

Podstawową tezą, przewijającą się przez sprawozdanie sekretarza

§eneralnego Emilio Castro, było zdanie, że także po 40 latach istnienia 
wiatowej Rady Kościołów dążenie do jedności Kościoła pozostaje głów

nym powołaniem ruchu ekumenicznego. Z tego też powodu wszystkie 
programy Rady muszą służyć wizji jedności. Być może nadszedł właści
wy moment, aby zbadać formę organizacyjną i styl pracy Rady, co umo
żliwi nam o d n a lez ien ie  n a sze j w ła sn e j is to ty  i uzyskanie n ie z b ęd n e j g ię 
tkości. Z  je d n e j  s tro n y  je s te ś m y  p rzek on a n i, ż e  m u s im y  p o zo s ta ć  razem , 
w s p ó ln ie  k ro c zy ć  d o  p rzo d u , w sp ó ln ie  w zra sta ć. Z  d ru g ie j s tro n y  s tw ie 
rd za m y  ze  sm u tk iem , lecz  rea listyczn ie , ż e  je d n o ść , k tórą  osią gn ęliśm y , 
n ie  w ysta rcza , a b y  w sp ó ln ie  p rzy s tą p ić  d o  S to łu  P a ń s k ie g o  lub  u zn a ć  
się  w z a je m n ie  ja k o  K o ś c io ły  i w  sp ra w o w a n y ch  u rzęd a ch . Ekumenicz
na pielgrzymka jest zobowiązaniem do wzrastania w jedności, która już 
została dana w Bogu.
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Sekretarz generalny zwrócił uwagę, że ŚRK była od początku miej
scem spotkania ludzi różnych kultur i odmiennych poglądów teologicz
nych. Stara się ona pogodzić ze sobą różne formy wyrażania wiary 
chrześcijańskiej przy uwzględnieniu ich kontekstu społeczno-politycz
nego i kulturowego. Sprawozdanie swoje E. Castro zakończył słowami: 
E k u m e n ic z n e  d ośw ia d czen ie , p o c z y n io n e  w  ok resie  4 0 -lec ia  is tn ien ia  
Ś w ia to w e j R a d y  K o ś c io łó w , je s t  d la  nas p o tw ie rd z e n ie m  w ie rn o śc i D u 
cha Ś w ię teg o .

Dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój Kościoła, dr Günther 
Gassmann, zaprzeczył rozpowszechnianej opinii, jakoby w ruchu eku
menicznym panowała stagnacja. Kierowana przezeń Komisja, której 
pełnoprawnymi członkami są także teologowie rzymskokatoliccy, mo
gła w ostatnich latach wykazać się dużymi osiągnięciami. Żywym 
echem odbiła się w Kościołach Deklaracja konwergencji w sprawie 
„Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego” , uchwalona w Limie w 
1982 r. Dokument ten doczekał się przekładu na 37 języków i wyszedł w 
nakładzie 450 000 egzemplarzy. 170 Kościołów różnych tradycji, w tym 
także Kościół Rzymskokatolicki, oficjalnie ustosunkowało się do doku
mentu z Limy. Jego recepcja wywołała w Kościołach proces edukacyj
ny, dzięki któremu uświadomiono sobie lepiej zasady własnej wiary.

Mimo optymistycznej wypowiedzi dyr. G. Gassmąnna faktem po
zostaje także to, że ok. 140 Kościołów członkowskich ŚRK ( w tym, na 
ile się orientujemy, wszystkie cztery Kościoły członkowskie z Polski) 
nie zajęło żadnego stanowiska wobec dokumentu z Lirrfy. Można nawet 
przypuszczać, że wiele z nich praktycznie tego dokumentu nie zauwa
żyło. Inne Kościoły kierują z kolei pod jego adresem szereg bardzo kry
tycznych pytań, przy czym ich charakter pokrywa się na ogół z pozycją 
konfesyjną. I tak, wiele Kościołów protestanckich zarzuca dokumento
wi tendencje „katolicyzujące” , w wielu wypowiedziach prawosławnych 
możemy z kolei przeczytać, że dokument z Limy jest zbyt „protestan
cki” . Obszerne sprawozdanie o recepcji dokumentu z Limy ma być 
przedłożone na posiedzeniu Komisji Wiara i Ustrój Kościoła w 1989 r. 
w Budapeszcie. Obecnie trwa praca nad nowym dokumentem, zatytuło
wanym „Wyznawanie jednej wiary” , który jest poniekąd kontynuacją 
dokumentu z Limy.

Misja i ewangelizacja, dialog z niechrześcijanami

Sekretarz generalny Emilio Castro, mówiąc w swoim sprawozda
niu o aktualnych zadaniach ruchu ekumenicznego, wymienił, jak już 
wspomniano, na pierwszym miejscu dążenie do jedności Kościoła, na 
drugim zaś — zobowiązanie misyjne.

Uczestnicy obrad wysłuchali szczegółowej informacji o przygoto
waniach do najbliższej Światowej Konferencji Misyjnej, która pod ha
słem: „Bądź wola Twoja — misja wypełniająca nakaz Chrystusa” obra
dować będzie w dniach od 22 maja do 1 czerwca 1989 r. w San Antonio 
(Teksas, USA). Odpowiednia uchwała brzmi: W  K o m is ji  ds. M is ji  Ś w ia 
to w e j i E w a n g e liz a c ji  n a p a w a  nas o p ty m iz m e m  ż y w e  św ia d e c tw o  
ch rześc ija n  z w ie lu  k ra jów , a le w  w ie lu  m ie jsca ch  m u s im y  też  s tw ie r 
d z ić  is tn ien ie  u czu c ia  n ie p e w n o śc i z  p o w o d u  zan ik a n ia  m o c y  E w a n g e lii  
w  ż y c iu  co d z ien n y m . Od Światowej Konferencji Misyjnej oczekuje się 
ja sn e g o  i w y ra ź n e g o  od d a n ia  się  w  s łu żbę  Jezusa  C h rystu sa  i m is ji  
ch rześc ija ń sk ie j w  św iec ie . Oczekuje się, że uczestnikom obrad uda się



70 POSIEDZENIE KOMITETU NACZELNEGO ŚRK

nawiązać kontakt z konserwatywnymi grupami ewangelikalnymi, któ
re pracują w Ameryce Północnej często z dużym sukcesem.

W ramach Światowej Rady Kościołów istnieje od 1971 r. specjalny 
podzespół zajmujący się nawiązywaniem dialogu z wyznawcami innych 
religii. Działalność tego podzespołu bywa krytycznie oceniana przez 
niektóre Kościoły członkowskie, które uważają, że dialog taki nie powi
nien być przedmiotem zainteresowania Rady. Tendencja ta ujawniła się 
także podczas obrad Komitetu Naczelnego w Hanowerze. Wywiązała 
się tam kontrowersyjna dyskusja wokół propozycji wciągnięcia wyzna
wców innych religii do dyskusji nad tematyką najbliższego,- VII Zgro
madzenia Ogólnego. Krytyka pochodziła przede wszystkim od przed
stawicieli Kościołów prawosławnych, którzy wyrażali obawę, że ŚRK 
może się przekształcić w „radę religii” . Metropolita Chryzostomos, któ
ry jest także jednym z zastępców przewodniczącego Komitetu Naczel
nego, podkreślił, że poza Kościołem nie ma objawienia. Przypomniał, że 
prawosławni musieli już wielokrotnie podnosić wobec ŚRK zarzut syn- 
kretyzmu. Trzeba też postawić pytanie — stwierdził metropolita — czy  
p ra c u je m y  na  rz ecz  je d n o ś c i  K o śc io ła  czy  na rzecz  je d n o ś c i  św iata .

Z wypowiedzią Chrysostomosa polemizowali przede wszystkim 
przedstawiciele Kościołów azjatyckich, którzy podkreślali, że mają do 
czynienia na codzień z wyznawcami innych religii i że już z tego powo
du wynika konieczność dialogu. Ich zdaniem, dialog nie oznacza syn- 
kretyzmu. Chrześcijanie mogą się wiele nauczyć od wyznawców innych 
religii.

W konkluzji Komitet Naczelny podjął uchwałę w sprawie bliższego 
zajęcia się problemem dialogu z wyznawcami innych religii podczas 
następnego posiedzenia w Moskwie w 1989 r.

Uczestnicy obrad przyjęli osobną deklarację zawierającą wypo
wiedź na temat stosunku między chrześcijanami a żydami, a także apel 
o stały dialog z narodem żydowskim. Stwierdza się, że jeszcze dzisiaj 
nienawiść do Żydów i ich prześladowanie stanowią duże zagrożenie. 
Niektóre środowiska chrześcijańskie służyły w przeszłości za pożywkę 
dla antysemityzmu i przygotowały w ten sposób grunt pod nazistowski 
holocaust. Mając to na uwadze, Kościoły chrześcijańskie winny dziś 
zwiastować Ewangelię w taki sposób, aby nie mogła zostać wykorzy
stana do niewłaściwego traktowania narodu żydowskiego.

Pokój, sprawiedliwość i zachowanie stworzenia

VI Zgromadzenie Ogólne w Vancouver w 1983 r. zaleciło Kościołom 
członkowskim bliższe zajęcie się zagadnieniami pokoju, sprawiedliwo
ści i zachowania stworzenia. W pierwszych latach po Vancouver pro
blematyka ta nie była w sposób szczególnie intensywny dyskutowana w 
Kościołach. Wyjątek stanowili tutaj jedynie chrześcijanie w obu pań
stwach niemieckich. Sama Światowa Rada Kościołów, która po roku 
1983 przeżywała duże zmiany personalne (m.in. zmienił się sekretarz 
generalny), też z pewnym opóźnieniem zajęła się wspomnianymi zagad
nieniami. Na dobrą sprawę,dopiero od mniej więcej dwóch lat przystą
piono do przygotowania Światowego Zgromadzenia Chrześcijan na 
rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia, które — zgo
dnie z uchwałą podjętą w Hanowerze — odbędzie się w dniach 3— 13 
marca 1990 r. w stolicy Korei Południowej — Seulu. Kościół Rzymsko
katolicki będzie aktywnie uczestniczył w tym zgromadzeniu, nie zgo-
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dził się jednak być jego współorganizatorem. Na zgromadzeniu tym 
przedstawiciele Kościołów będą chcieli wypracować możliwie wiążące 
stanowisko chrześcijańskie wobec problemów utrzymania pokoju, wpro
wadzenia bardziej sprawiedliwych stosunków między Północą a Połud
niem i ochrony naturalnego środowiska człowieka.

Światowe Zgromadzenie Chrześcijan nie ma być imprezą jednora
zową. Ma je poprzedzić intensywna dyskusja nad wspomnianymi żywo
tnymi problemami współczesnego świata prowadzona na wszystkich 
szczeblach życia kościelnego i międzykościelnego. Szczególną wagę 
przywiązuje się do działalności lokalnych grup międzywyznaniowych, 
które mają być nośnikiem tzw. procesu koncyliamego. Jak stwierdziła 
przewodnicząca komitetu przygotowawczego dr Marga Buhrig, zgro
madzenie w Seulu nie będzie „końcem” lub „celem” procesu koncyliar- 
nego, który — jako ruch dynamiczny — rozwijać się będzie także po 
roku 1990. Spotkanie w Seulu ma być jednak d ec y d u ją cy m  k ro k iem  na 
drodze do wspólnego działania Kościołów z n a jg łęb sze j in sp ira c ji r e li 
g i jn e j. Kościoły winny wspólnie zobowiązać się do walki na rzecz Spra
wiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia oraz dać wyraz temu zo
bowiązaniu we wspólnym wyznaniu wiary i działaniu przekraczającym 
granice konfesyjne i geograficzne.

Dyskusja w Hanowerze wykazała, że Światowe Zgromadzenie 
Chrześcijan na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworze
nia nie ma zbyt wielu entuzjastów. Niespodziewanie wielu delegatów 
przyłączyło się do propozycji konserwatywnego anglikańskiego arcybi
skupa Yorku Johna Habgooda, który zaproponował, aby ze względów 
finansowych zrezygnować z całego tego przedsięwzięcia, a jego tematy
kę włączyć w obrady VII Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w 1991 r. 
Z ostrą krytyką Światowego Zgromadzenia Chrześcijan wystąpili także 
delegaci prawosławni. Bp Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Ko
ścioła Prawosławnego wyraził pogląd, że tematyka wymaga teologicz
nego pogłębienia, a tego nie da się dokonać w tak krótkim czasie, jaki 
pozostał do spotkania w Seulu.

Przewiduje się, że Światowe Zgromadzenie Chrześcijan będzie 
miało ok. 500 uczestników, przy czym 50 miejsc rezerwuje się dla 
przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego. Postuluje się, aby poło
wę delegatów stanowili ludzie świeccy, 40% miejsc rezerwuje się dla 
kobiet, 15% dla młodzieży, 30% dla przedstawicieli grup pokojowych 
i ekologicznych.

VII Zgromadzenie Ogólne

Czas szybko biegnie, od VI Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Vancou
ver minęło ponad pięć lat. Za dwa lata, w dniach 7—20 lutego 1991 r., 
odbędzie się w stolicy Australii Canberze kolejne, VII Zgromadzenie 
Ogólne. Termin tego spotkania i miejsce obrad ustalone już były wcześ
niej, w Hanowerze trzeba było uchwalić, w ogólnych zarysach, tematy
kę. Temat główny został wybrany spośród ok. 20 propozycji i brzmi na
stępująco:

„Przyjdź Duchu Święty — odnów całe stworzenie” . Temat ten jest 
czymś w rodzaju modlitwy wyrażającej oczekiwanie i nadzieję. Warto 
zwrócić uwagę, iż po raz pierwszy w temacie głównym Zgromadzenia 
Ogólnego wspomniany będzie Duch Święty. Dotychczasowe tematy 
miały przeważnie charakter chrystologiczny.
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Ustalono też cztery podtematy, które posłużą za motto czterech 
grup roboczych. Brzmią one: 1. „Dawco Życia — zachowaj swoje stwo
rzenie” ; 2. „Duchu Prawdy — wyzwól nas” ; 3. „Duchu Jedności — po
jednaj swój lud” ; 4. „Duchu Święty — przemień i uświęć nas” .

W VII Zgromadzeniu Ogólnym weźmie udział ok. 2000 osób, w tym 
950 delegatów z 306 Kościołów członkowskich. Najliczniejszą repre
zentację, bo jedną czwartą wszystkich delegatów, będą posiadały Ko
ścioły prawosławne. Delegatów z Kościołów reformowanych będzie 
18%, z Kościołów luterańskich — 12%, z Kościołów metodystycznych 
— 11%, z Kościołów anglikańskich — 10%. Kościół Rzymskokatolicki, 
który nie jest członkiem ŚRK, przyśle 20 „delegowanych obserwato
rów” .'

Ostra i kontrowersyjna dyskusja wywiązała się wokół propozycji 
Komitetu przygotowawczego, aby co drugi delegat był osobą świecką, 
aby 40% ogółu delegatów stanowiły kobiety i 20% młodzież. Tego ro
dzaju propozycje stawiają zawsze w trudnej sytuacji niewielkie Kościo
ły, które mogą wysłać tylko jednego delegata. Szczególnie ostro wystą
pił przeciw tym propozycjom metropolita Chryzostomos, twierdząc, że 
są one sprzeczne z jego prawosławnym rozumieniem Kościoła. Ostate
cznie przyjęto zalecenie w sprawie zapewnienia w Zgromadzeniu Ogól
nym m o ż liw ie  n a jw sze c h s tro n n ie js z eg o  u d z ia łu  lu d u  B o ż e g o  zg o d n ie  z  
tra d y c ja m i i p ra k tyk ą  k a żd ego  K o śc io ła  cz łon k ow sk ieg o .

Solidarność Kościołów z kobietami

Wiosną 1988 r. Światowa Rada Kościołów ogłosiła Ekumeniczną 
Dekadę Solidarności Kościołów z Kobietami. W ramach związanego z 
tą dekadą programu postuluje się, aby Kościoły na całym świecie udzie
liły poparcia kobietom w ich „walce przeciw uciskowi” . Kościoły mu
szą się uwolnić z „rasizmu, seksizmu i myślenia klasowego” . Podczas 
obrad w Hanowerze stwierdzono, że ogłoszona przez ONZ w latach 
1975— 1985 Dekada Kobiet nie spełniła oczekiwanych nadziei. ŚRK 
pragnie swoją dekadą udzielić poparcia akcjom i programom grup ko
biet i Kościołów członkowskich. Ankieta przeprowadzona wśród Ko
ściołów członkowskich wykazała, że kobiety rzadko dochodzą do kiero
wniczych stanowisk kościelnych a ordynacja kobiet jest w dalszym cią
gu niezbyt często występującym zjawiskiem. Np. w Kościołach ewange
lickich w RFN 80% uczestników nabożeństw stanowią kobiety, ale tyl
ko 14% kobiet sprawuje urząd duchowny. W synodach kościelnych za
siada tylko 16% kobiet. W innych krajach sytuacja ta przedstawia się 
jeszcze gorzej.

W Hanowerze poinformowano, że jednym z centralnych tematów 
obchodów Ekumenicznej Dekady Solidarności Kościołów z Kobietami 
będzie przemoc stosowana wobec kobiet w różnych częściach świata. 
Duchowny ewangelicki z Brazylii Meinhard Piske zwrócił uwagę, że w 
Ameryce Łacińskiej w szczególny sposób cierpią kobiety z powodu wy
zysku wynikającego z zadłużenia zagranicznego. Kobiety traktowane 
są tam jak „ludzie drugiej kategorii” . Duchowna ewangelicka z Afryki 
południowej Khumo Ntlha nazwała dekadę kobiet „promykiem na? 
dziei” w walce przeciw apartheidowi.

Uchwalenie Ekumenicznej Dekady Solidarności Kościołów z Ko
bietami poprzedziła ostra kontrowersja. Jej autorami byli po raz kolej
ny delegaci prawosławni, którzy ostrzegli, że cele i żądania wysuwane
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w ramach dekady mogą doprowadzić do rozłamu w łonie ŚRK. Wspo
minany już metropolita Chryzostomos groził rezygnacją jego Kościoła z 
członkostwa w ŚRK, o ile Rada będzie w dalszym ciągu udzielać popar
cia ordynacji kobiet.

Współpraca z Kościołem Rzymskokatolickim

Podczas obrad, przy różnych okazjach, wypowiadane było życzenie 
dalszego zbliżenia i zacieśnienia współpracy z Kościołem Rzymskoka
tolickim. Emilio Castro wyrażał tutaj optymizm powołując się na fakt, 
że Watykan współpracuje ściśle już z 4 podzespołami problemowymi 
ŚRK. Nie tak dawno sekretarz generalny, po wieloletniej przerwie, po
nowił ofertę pod adresem Kościoła Rzymskokatolickiego w sprawie 
przystąpienia do Rady. Sternicy nawy ekumenicznej w Genewie zdają 
sobie sprawę, że taka decyzja Kościoła Rzymskokatolickiego, zrzesza
jącego dwie trzecie wszystkich chrześcijan, musiałaby pociągnąć' za 
sobą zmianę struktury i stylu pracy ŚRK. Nic nie wskazuje jednak na 
to, aby Watykan w możliwej do przewidzenia przyszłości zamierzał zło
żyć wniosek o członkostwo. Niemniej jednak w Genewie panuje prze
konanie, że czas dojrzał, aby przedyskutować szczegółowo stosunki z 
Kościołem Rzymskokatolickim. Sprawą tą zajmie się następne posie
dzenie Komitetu Naczelnego w Moskwie w 1989 r.

Aktualne problemy międzynarodowe

W ramach Światowej Rady Kościołów działa wyspecjalizowana 
komórka, Komisja Kościołów do Spraw Międzynarodowych, która 
uważnie śledzi rozwój wydarzeń na arenie międzynarodowej. Komisja 
ta przygotowuje też projekty stanowisk i deklaracji, które następnie 
przedkłada do uchwalenia Komitetowi Naczelnemu lub Zgromadzeniu 
Ogólnemu.

Wśród stanowisk i deklaracji uchwalonych w Hanowerze na czoło 
wysuwa się dokument dotyczący 40 rocznicy uchwalenia Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka. Rada zwraca w nim uwagę, że od 1948 r. 
u czes tn ic zy  a k ty w n ie  w  tw o rz e n iu  n o rm  och ron y , p o p ie ra n ia  i o b ro n y  
p ra w  cz łow iek a . Jednocześnie wyraża ona troskę, że między ustalenia
mi teoretycznymi a praktycznym stosowaniem praw człowieka istnieje 
głęboka przepaść. Szczególnym obowiązkiem Kościołów i chrześcijan 
jest obrona praw mniejszości religijnych i etnicznych, które cierpią z 
powodu dyskryminacji. Praca na rzecz realizacji praw człowieka jest 
is to tn ym , k o n ie c z n y m  e le m en te m  w a lk i o p o k ó j i sp ra w ie d liw o ść  w  
św iec ie  oraz  w a żn ą  częśc ią  sk ła d ow ą  k ośc ie ln eg o  św ia d ec tw a .

Komitet Naczelny powitał z zadowoleniem r o z w ó j w  s tosu n k a ch  
m ię d zy n a ro d o w y ch , k tó ry  o d zw ie rc ied la  się p rz e d e  w sz y s tk im  w  o g ó l 
n y m  sp a d k u  n a p ięc ia  m ię d z y  W sch o d em  a Z a c h o d e m  oraz  w  szansach  
na ro zw ią za n ie  k o n flik tó w  w  n iek tó ry ch  reg ion a ch  św ia ta . Wymienia 
się tutaj postępy osiągnięte dzięki ONZ i regionalnym inicjatywom po
kojowym w konfliktach w Afganistanie, Zatoce Perskiej, Ameryce 
Środkowej, Afryce Południowej, Kampuczy i na Cyprze. W dokumencie 
czytamy dalej: W szy s tk o  w sk a zu je  na  to, ż e  p r z y ż y w a m y  p o czą tek  n o 
w e g o  k lim a tu  m ię d z y n a ro d o w e g o , k lim atu , k tó ry  od  d a w n a  b y ł  p r z e d 
m io te m  m o d litw y  i p ra c y  K o ś c io łó w . C o ra z  b a rd z ie j u p o w sz e ch n ia  się  
p rzek on a n ie , że  je d y n a  d roga  do  p o k o ju  w ie d z ie  p rz e z  p o lity c z n e  r o z 
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m o w y  i ro z b ro jen ie . K o ś c io ły  w n io s ły  d o  te j sp ra w y  s w ó j w k ła d , p ra c u 
ją c  na  rz ecz  zau fan ia  m ię d z y  m ieszk a ń ca m i ró ż n y c h  k ra jó w .

W związku z nadchodzącymi informacjami, że rząd rumuński za
mierza w ramach planu tzw. systematyzacji terytorialnej wyburzyć ty
siące wsi i zniszczyć zabytki kultury na obszarach zamieszkanych przez 
mniejszości narodowe, głównie Węgrów, wielu delegatów oczekiwało, 
że Komitet Naczelny zajmie stanowisko w tej sprawie. Jeszcze przed 
rozpoczęciem obrad sekretarz generalny Emilio Castro zwrócił się tele
graficznie do Kościołów członkowskich w Rumunii z prośbą o dostar
czenie bliższych informacji w interesującej sprawie. Nie nadeszła żadna 
odpowiedź. Projekt rezolucji przedłożony w Hanowerze mówił o upoważ
nieniu sekretarza generalnego ŚRK, aby wspólnie z sekretarzem general-* 
nym Konferencji Kościołów Europejskich podjął odpowiednie działania^ 
zwołując np. spotkanie z przywódcami kościelnymi z Rumunii.

Podczas dyskusji biskup reformowany z Węgier dr Karoly Toth 
stwierdził, że b y ło b y  rażącą  sp rzeczn ośc ią , gdyby Komitet Naczelny 
podjął uchwałę z okazji 40-lecia uchwalenia Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, a jednocześnie milczał w sprawie rumuńskiej. Prawo
sławny metropolita Transylwanii Antoni oświadczył natomiast, że Ko
mitet Naczelny nie może dyskutować nad tym tematem, gdyż nie posia
da szczegółowych informacji. Jeśli dyskusja w tej sprawie nie zostanie 
przerwana, to będzie musiał opuścić posiedzenie. W związku z takim 
postawieniem sprawy przez delegata rumuńskiego przyjęto wniosek o 
przerwaniu debaty i postanowiono zobowiązać sekretarza generalnego do 
dalszego śledzenia sytuacji. Podczas posiedzenia w Moskwie w 1989 r. 
sztab genewski przedłoży Komitetowi Naczelnemu sprawozdanie o aktu
alnej sytuacji w Rumunii.

Przedmiotem ożywionej dyskusji stała się rezolucja dotycząca roli 
Izraela w przyszłym układzie pokojowym na Bliskim Wschodzie. 
W apelu skierowanym do sekretarza generalnego ONZ Pereza de Cuel- 
lara, Rada domaga się zwołania międzynarodowej konferencji pokojo
wej w sprawie Bliskiego Wschodu, której celem byłoby skłonienie Izra
ela do oddania okupowanych obszarów i utworzenia państwa palestyń
skiego. Rezolucja nie określa granic tego państwa. Jej sygnatariusze do
magają się natomiast uznania praw i bezpieczeństwa wszystkich 
państw w regionie Bliskiego Wschodu, w tym także Izraela. U w a ża m y , 
że  w sp ó ln o ta  m ię d zy n a ro d o w a  m u s i z in ten sy f ik o w a ć  s w o je  w s p ó ln e  
sta ran ia  o  k o m p le k so w e  ro zw ią za n ie  p ro b le m u  B lis k ie g o  W sch od u , 
w ie r z y m y  też, ż e  o b ecn ie  p o w s ta je  n o w a  ok a z ja  d o  za w a rc ia  p o k o ju .

Polityka dyskryminacji rasowej stosowana przez rząd Republiki 
Południowej Afryki jest od wielu lat pilnie śledzona i potępiana przez 
społeczność ekumeniczną. W uchwale przyjętej w Hanowerze stwierdza 
się, że ucisk ludności w tej części Afryki trwa bez przerwy, że panują 
tam o k ro p n e  fo r m y  te r ro ry z m u  p a ń s tw o w e g o . Kościołom w RPA wyra
żono podziękowanie za ich  ch rześc ija ń sk ie  św ia d e c tw o  z d e c y d o w a n e g o  
s p rz e c iw u  w o b e c  sy s tem u  a parth eidu . Dokument Komitetu Naczelnego 
domaga się uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, jednocześ
nie apeluje do władz RPA, aby wypuściły na wolność ciężko chorego, 
więzionego od 25 lat przywódcę Afrykańskiego Kongresu Narodowego 
Nelsona Mandelę. Wzywa do szerokiego stosowania sankcji gospodar
czych wobec RPA jako środka przeciw systemowi apartheidu. Zachęca 
Kościoły członkowskie do popierania bojkotu wobec Shell-Oil-Corpo- 
ration, propagowanego przez różne Kościoły w USA.
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Co do sytuacji w Namibii stwierdzono, że dokonuje się tam w a żn y  
p ro ce s  ro z w o ju , k tó ry  m o że  d o p ro w a d z ić  do  n ieza w is ło śc i tego  obszaru . 
Komitet Naczelny wyraża nadzieję, że rokowania w sprawie przyszłości 
Namibii prowadzone będą uczciwie i że RPA dotrzyma zobowiązań 
podjętych wobec swoich sąsiadów.

Komitet Naczelny wypowiedział się z troską na temat coraz bar
dziej palącego problemu uchodźców w różnych częściach świata. 
W przyjętej deklaracji stwierdza się, że sytuacja uchodźców pogorszyła 
się w ostatnich latach. T ysią ce  lu d z i w y rw a n y c h  zosta ło  z z ie m i o jc z y 
ste j. Większość uchodźców znalazła schronienie w biednych krajach 
Południa. Rządy i Kościoły tych krajów próbują otoczyć ich opieką, 
choć ich własna ludność cierpi wielki niedostatek. Natomiast w wielu 
krajach Północy daje się zauważyć tendencja do odcinania się od pro
blemu uchodźców. W niektórych przypadkach wspieranie uchodźców 
przez Kościoły doprowadziło do konfliktów z państwem. Komitet Na
czelny wezwał Kościoły członkowskie, aby wzmogły swoje zaangażo
wanie w obronie uchodźców i protestowały przeciw czynionym im tru
dnościom w uzyskiwaniu azylu. Szczególnego wsparcia potrzebują ko
biety, młodzież i dzieci, gdyż te grupy ludności szczególnie mocno cier
pią jako uchodźcy.

Castro pozostaje sekretarzem generalnym do 1992 r.

Praca w Światowej Radzie Kościołów w Genewie wiąże się z kon
traktami podpisywanymi na kilka lat, które mogą ulec przedłużeniu. 
Obecny sekretarz generalny ŚRK dr Emilio Castro, sprawujący to sta
nowisko od 1 stycznia 1985 r., posiada kontrakt pięcioletni, który koń
czy się 31 grudnia 1989 r. Po wygaśnięciu tego kontraktu Castro wkro
czy w 63 rok życia, tak że do emerytury pozostaną mu trzy lata. O ten 
okres Komitet Naczelny przedłużył obecnie kontrakt ze swoim sekreta
rzem generalnym, który z końcem 1992 r. przejdzie w stan spoczynku. 
Przypomnijmy, że E. Castro pochodzi z Urugwaju i jest teologiem meto- 
dystycznym. Przed objęciem obecnego stanowiska kierował przez 11 lat 
Komisją ds. Misji Światowej i Ewangelizacji ŚRK. Osobiście uważa się 
on za pacyfistę, z drugiej jednak strony udziela aktywnego poparcia ka
tolickim teologom wyzwolenia w Ameryce Łacińskiej.

Komitet Naczelny zatwierdził też trzy nominacje na stanowiska dy
rektorów podzespołów programowych. I tak, następcą Eugene Stock- 
wella (metodysta z USA) na stanowisku dyrektora Komisji ds. Misji 
Światowej i Ewangelizacji został 50-letni Christopher Duraisingh z 
Kościoła Indii Południowych. 43-letni Wesley Granberg-Michaelson, 
duchowny z Kościoła Reformowanego Ameryki (Północnej), obejmie 
stanowisko dyrektora podzespołu ds. Kościoła i Społeczeństwa. Funk
cję tę sprawował dotychczas David Gosling (anglikanin z Wielkiej Bry
tanii). Na dyrektora Chrześcijańskiej Komisji Zdrowia powołany został 
42-letni Dan Kaseje, lekarz i duchowny Kościoła Anglikańskiego Kenii. 
Jego poprzednikiem na tym stanowisku był Erie Ram z Indii.

Trudności finansowe i inne

Mimo optymistycznych głosów pochodzących od sekretarza gene
ralnego i paru innych działaczy Światowej Rady Kościołów, obrady 
Komitetu Naczelnego w Hanowerze ujawniły, że między Kościołami 
członkowskimi istnieją poważne rozbieżności nie tylko w kwestiach 
doktrynalnych i eklezjologicznych, ale również w podejściu do zagad
nień politycznych i społecznych. Faktu tego nie ukrywał biskup ewan
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gelicki z NRD Johannes Hempel, jeden z siedmiu prezydentów ŚRK, 
który w kazaniu końcowym mówił wręcz o e tyczn e j ś lepe j u liczce, w któ
rej znalazła się Rada. Jedność z Kościołem Rzymskokatolickim jest bar
dzo odległa, w podstawowych kwestiach nie ma zgody, w kasie deficyt.

O bardzo napiętej sytuacji finansowej ŚRK uczestnicy obrad do
wiedzieli się ze sprawozdania przedłożonego przez zastępcę sekretarza 
generalnego Patricka Croidana. Tegoroczny deficyt wynosi 2 miliony 
franków szwajcarskich, podczas gdy cały budżet Rady sięga 40 milio
nów franków. Krytyczna sytuacja nastąpi w 1990 r., gdy dojdzie do zu
życia rezerw. Wygląda na to, że po VII Zgromadzeniu Ogólnym trzeba 
będzie zmniejszyć ilość zwoływanych konferencji międzynarodowych 
i zredukować programy. Dalszej redukcji ulegnie też personel ŚRK w Ge
newie, który od połowy lat siedemdziesiątych zmniejszył się już o 10%.

Podczas końcowej konferencji prasowej przewodniczący Komitetu 
Naczelnego H.J. Held oświadczył, że posiedzenie dowiodło, iż p r z y  ca łe j 
zg o d n o śc i p o g lą d ó w  w ruchu ekumenicznym występują konflikty, które 
wymagają rozwiązania. Przykładowo przytoczył spór o procentowy 
udział kobiet i młodzieży w międzynarodowych konferencjach ekume
nicznych oraz o zasady prowadzenia dialogu z wyznawcami innych re- 
ligii. W konkluzji dodał: Ż y je m y  w  św iec ie , w  k tó ry m  ch rześc ija n ie  n ie  
m o g ą  sa m i ok reśla ć  ce lów , do  k tó rych  m a  d ą żyć  św ia t.

Z Polski uczestniczyli: bp Jeremiasz — członek Komitetu Naczel
nego, wiceprezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego Wik
tor Marek Leyk jako gość i niżej podpisany w charakterze akredytowa
nego dziennikarza.

Karol Karski

LIST K AR D YNAŁA  JANA W ILLEBRANDSA  

z okazji 40 rocznicy powstania Światowej Rady Kościołów

Drogi Doktorze Castro,
było mi ogromnie przyjemnie otrzymać Pański miły list z 13 lipca, z 

zaproszeniem na posiedzenie Komitetu Naczelnego 15 sierpnia z okazji 
obchodów 40 rocznicy utworzenia Światowej Rady Kościołów. Wielce 
doceniam Pańską uprzejmość wyrażającą się w tym zaproszeniu. Ponie
waż jednak mam już inne zobowiązania w Finlandii w tym samym cza
sie, przesyłam Panu i członkom Komitetu Naczelnego serdeczne po
zdrowienia i gratulacje z tej pamiętnej okazji, przypominającej począt
ki Światowej Rady Kościołów w 1948 r.

Mam żywo w pamięci okoliczności; w jakich w 1948 r. w  Amsterda
mie zrodziła się Światowa Rada Kościołów. Siłą sprawczą, która zgro
madziła razem 147 Kościołów ze 124 krajów, było głównie pragnienie 
zastosowania się do woli Chrystusa: A b y  w sz y sc y  s ta n o w ili  je d n o , ja k  
Ty, O jc z e , w e  M n ie , a J a w  T o b ie  (J 17,21). Była to odpowiedź zrodzona 
z głębokiej wiary, przekonania i wielkiego zapału w sprawie jedności 
chrześcijan.

Jako przewodniczący Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, 
cieszę się dziś razem z Wami wszystkimi, radośnie obchodzącymi 40 ro
cznicę utworzenia Światowej Rady Kościołów. Zapewniam Was, że
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wraz z Wami wznoszę w tym dniu dziękczynne modły. Jesteśmy wdzię
czni mężczyznom i kobietom, którzy przez te czterdzieści lat pracowali 
dla sprawy jedności chrześcijan. Obchodzę wraz z Wami czterdzieści 
lat służby dla jedności, o którą modlił się Chrystus.

Spoglądając wstecz na te czterdzieści lat istnienia Światowej Rady 
Kościołów, jest się pod wrażeniem wielkości jej wkładu w ruch ekume
niczny. Z głębokim uznaniem odnosimy się do licznych niezmordowa
nych wysiłków Rady w prowadzeniu Kościołów członkowskich ku jed
ności. W czterdzieści lat po Amsterdamie widzi się, jak rozrosła się 
Światowa Rada Kościołów. Częścią tego wzrostu jest współpraca z Ko
ściołem Rzymskokatolickim, zapoczątkowana w 1965 r. utworzeniem 
Wspólnej Grupy Roboczej. Wyłoniły się wzorce stosunków, zostały znale
zione nowe drogi wzajemnych kontaktów. Nasza współpraca ekumenicz
na umocniła się i przybrała obiecujący kształt w ramach Wspólnej Grupy 
Roboczej. Nowym bodźcem dla naszej dalszej współpracy stała się wizyta 
Ojca Świętego w centrali Światowej Rady Kościołów w 1984 r.

Jesteśmy partnerami w pielgrzymce ku jedności i wyniki naszych 
wspólnych działań zaczynają przynosić owoce, o czym świadczy nasza 
współpraca w Komisji „Wiara i Ustrój” , w Komisji ds. Misji Światowej i 
Ewangelizacji oraz w różnych gremiach Zespołu Programowego II i III. 
Mam nadzieję, że w przyszłości będziemy stale poszukiwać dziedzin 
dalszej współpracy. Cieszymy się, że Wspólna Grupa Robocza nadal 
koncentruje się przede wszystkim na jedności Kościoła — na celu i dro
dze, wspólnym świadectwie i współpracy społecznej.

Kończąc, chciałbym jeszcze raz przekazać swoje szczere pozdro
wienia i gratulacje z tej okazji. Oby Bóg, Ojciec wszelkiego dobra, przez 
Chrystusa i Ducha Świętego nadal sprawiał, by praca Światowej Rady 
Kościołów była owocna.

Pozostaję z poważaniem 
Jan Kardynał Willebrands

10 sierpnia 1988 r. przewodniczący

POSŁANIE PATRIARCHATU EKUM ENICZNEGO  

z okazji czterdziestej rocznicy powstania Światowej Rady Kościołów

1. Wysławiamy i chwalimy Boga w Trójcy Jedynego, że pozwolił 
nam radośnie święcić w tym roku czterdziestą rocznicę utworzenia 
Światowej Rady Kościołów. Apostolski i Patriarchalny Ekumeniczny 
Tron Konstantynopola wielce raduje się z tej okazji; utworzenie ŚRK — 
instytucjonalnego wyrazu współczesnego ruchu ekumenicżnego — 
czterdzieści lat temu w Amsterdamie uważa za spełnienie swej wizji 
i urzeczywistnienie swej, zgłoszonej w Encyklice Synodalnej z 1920 r., 
propozycji powołania „Ligi Kościołów” , której zadaniem miało być po
jednanie Kościołów i wyznań na całym świecie przez kontakty, współ
pracę i wzajemną solidarność, a ostatecznym celem urzeczywistnienie 
ich jedności, z jednym pasterzem, Jęzuseną Chrystusem.

2. We wszystkich sprawach dotyczących jedności chrześcijan nasz 
Tron Ekumeniczny zawsze znajdował się na czele i stale podkreślał, że
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Kościoły Chrystusowe na świecie są wezwane do kroczenia ścieżką 
wiodącą do jedności — ścieżką przygotowaną przez ŚRK, która ułatwia 
wzajemne poznawanie się i pojednanie, pomaga w wielostronnym dia
logu Kościołów i w ten sposób staje się przewodnikiem we wspólnej 
pielgrzymce Kościołów, obejmującej współpracę w dziedzinie teologii, 
diakonii i chrześcijańskiego świadectwa na świecie.

3. Jak głosi deklaracja Trzeciej Ogólnoprawosławnej Konferencji 
Przedsoborowej: W  g łęb o k im  p rze k o n a n iu  i w  k o śc ie ln e j św ia d om ośc i, 
że  je s t  n o s ic ie lem  i św ia d k iem  w ia ry  i tra d y c ji je d n e g o , św ię teg o , k a to 
lick iego  i a p osto lsk iego  K ośc io ła , K o ś c ió ł  P ra w o s ła w n y  w ie rz y  n ie 
w zru szen ie , iż  z a jm u je  w  d z is ie js zy m  św iec ie  cen tra ln e  m ie jsce , je ś li  
ch od z i o w sp o m a g a n ie  je d n o ś c i  ch rześc ija n . Obecność Patriarchatu 
Ekumenicznego i Kościoła Prawosławnego jako całości w ŚRK należy 
zatem traktować jako coś naturalnego oraz zarówno nieodzownego, jak 
i pod wieloma względami użytecznego. Naturalnego z uwagi na samą 
naturę Kościoła Prawosławnego, mającego misję i obowiązek przekazy
wania prawdy zawartej w Piśmie Św. i Świętej Tradycji, prawdy, która 
nadaje Kościołowi jego uniwersalny charakter. Nieodzownego, ponie
waż bez udziału prawosławia ŚRK byłaby instrumentem eklezjastycz- 
nym, reprezentującym tylko ułamek chrześcijaństwa zachodniego. I na 
koniec, użytecznego, ponieważ obecność Kościoła Prawosławnego w 
ŚRK wzbogaca myśl teologiczną Rady i przybliża ją do teologicznej idei 
Kościoła niepodzielnego.

4. Jak już oświadczyliśmy w deklaracji złożonej z okazji 25 roczni
cy ŚRK, wiele osiągnięć Rady na polu teologii, misji, diakonii i chrze
ścijańskiego świadectwa na świecie to  ta k że  rezu lta t i o w o c  o b ecn o śc i  
p ra w o s ła w ia  w  R a d zie . Pragniemy, by w najbliższej przyszłości, wsku
tek odpowiednich decyzji różnych gremiów ŚRK, obecność prawosła
wia w Radzie stała się bardziej widoczna, reprezentatywna zarówno 
pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Dzięki temu programy 
realizowane przez Radę i opracowywane przez nią dokumenty nabiorą 
rzeczywiście ekumenicznego charakteru i stanowić będą rezultat 
współpracy wszystkich jej Kościołów członkowskich. Aby to wszakże 
osiągnąć, wszystkie lokalne Kościoły prawosławne powinny się uakty
wnić przez popieranie, w miarę swych możliwości, programów Rady, i 
przez wysuwanie nowych osób, które odpowiedzialnie i skutecznie 
będą mogły dawać prawosławne świadectwo w Radzie.

5. Jako Patriarchat Ekumeniczny zawsze ze szczególnym zaintere
sowaniem śledzimy inicjatywy podejmowane przez ŚRK i uczestniczy
my w nich. Działania teologiczne i społeczne Rady, realizowane w ciągu 
tych czterdziestu lat, niewątpliwie stanowiły odpowiedź na palące po
trzeby świata. Uzasadniały zarazem to, co powiedziano we wspomnia
nej wyżej encyklice, mianowicie, że nawet jeżeli z przyczyn czysto ekle
zjologicznych i teologicznych nie można na razie zapewnić jedności Ko
ściołów, to powinno się uczynić możliwą wspólną służbę na rzecz współ
cześnie żyjących mężczyzn i kobiet, by im pomagać w istotnych i palących 
problemach życiowych.

6. Zastanawiając się nad przyszłością ŚRK, ze szczególną uwagą 
i wielką nadzieją spoglądamy na inicjatywę podjętą przez Komisję „Wia
ra i Ustrój” , aby interpretować wiarę apostolską tak, jak ją wyraża Nicej- 
sko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary. Jako naturalna kon



POSIEDZENIE MIĘDZYNARODOWEGO BRACTWA EKUMENICZNEGO 79

tynuacja długofalowych studiów na temat chrztu, eucharystii i urzędu 
duchownego, wysiłki te nabierają szczególnego znaczenia dla przyszło
ści ruchu ekumenicznego i samej Rady, ponieważ, jak delegaci prawo
sławni stwierdzili już na Pierwszej Światowej Konferencji do Spraw 
Wiary i Ustroju w Lozannie (1927), wszelkie z je d n o c z e n ie  m o ż e  nastą 
p ić  ty lk o  na  ba zie  w s p ó ln e j w ia ry  i w y zn a n ia  d a w n ego , n iep o d z ie lo n e g o  
K o śc io ła  s ied m iu  so b o ró w  ek u m en ic zn y ch  i p ie rw sz y c h  o śm iu  w ie k ó w .  
Jest tak, ponieważ źródłem samej egzystencji wszystkich chrześcijań
skich Kościołów i wyznań jest tradycja apostolska i ich wspólna histo
ria. Wspomniane wyżej studium, wyjaśniając, z jednej strony, podsta
wowe zasady wiary, jakie przetrwały w Kościele przez wieki, ma, z dru
giej strony, udzielić odpowiedzi na pytanie: jak można wiarę przekaza
ną przez apostołów niepodzielonemu Kościołowi interpretować dzisiaj, 
pośród problemów i niepokojów ludzi żyjących w naszych czasach?

7. W przyszłości, podobnie jak w przeszłości, ŚRK będzie powoła
na do reagowania na rozliczne potrzeby współcześnie żyjących męż
czyzn i kobiet i do udzielania odpowiedzi na problemy, przed jakimi 
stoi dziś świat. Chodzi tu o problem uchodźców!, zwalczanie dyskrymi
nacji rasowej, zapewnianie pokoju i sprawiedliwości na świecie, walkę 
z głodem i nędzą w wielu częściach świata, ochronę środowiska natura
lnego, dbałość o sprawy które Bóg nam powierzył. Odnośne programy 
Rady nie powinny jednak być celem samym w sobie ani odizolowanymi 
działaniami, lecz powinny stanowić nieodłączną część spójnej i zhar
monizowanej, wielowymiarowej działalności w ramach wspólnego da
wania świadectwa Chrystusowi na świecie.

8. Gratulując ŚRK z okazji tej szczęśliwej rocznicy, oświadczamy, 
że Patriarchat Ekumeniczny, który od początku zaangażował się w po
pieranie idei ekumenicznej i współpracy międzykościelnej na rzecz jed
ności chrześcijan, zamierza w przyszłości kontynuować swoją konsek
wentną i odpowiedzialną współpracę we wszelkich dobroczynnych 
i pożytecznych pracach Rady, dopóki nasz Pan nie w y r w ie  nas z o b e c 
n eg o  z łeg o  św ia ta , z g o d n ie  z  w o lą  B o g a  i O jc a  n a szego  (Ga 1,4 ) i nie do
prowadzi nas wszystkich do je d n o ś c i  w  w ie rz e  (Ef 4,13) .

Ła sk a  P a n a  Jezusa  C h rystusa , m iło ść  B o g a  i d a r je d n o ś c i  w  D u c h u  
Ś w ię ty m  n iech  będą  z  w a m i w szystk im i. A m e n  (2 Kor 13,13).

28 lipca 1988 r.
Z żarliwą modlitwą do Boga, 
Dimitrios z Konstantynopola

POSIEDZENIE DOROCZNE MIĘDZYNARODOWEGO 
BRACTWA EKUMENICZNEGO

Chester, Anglia, 2—9 sierpnia 1988

Międzynarodowe Bractwo Ekumeniczne (International Ecumenical 
Fellowship — IEF), jest specyficzną organizacją ekumeniczną, która roz
rasta się w pewien ruch „masowy” . W 21 posiedzeniu dorocznym w
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Chester uczestniczyło 350 członków i sympatyków tego w Polsce mniej 
znanego ekumenicznego gremium; jest to cyfra bezprecedensowa. Każ
dy, komu dane było wziąć bodaj jeden raz udział w takim spotkaniu, 
przeżywał je w atmosferze nieskrępowanego wesela i optymizmu. Moż
na powiedzieć, że IEF w ogóle jest hasłem ekumenicznego świętowania, 
jakie organizuje się w różnych krajach Europy (np. w Hiszpanii Sala
manka, Loyola i Awila; we Włoszech Asyż; w Anglii York i Canterbury 
itp.). Wszędzie w grę wchodzi fascynujące przeżywanie idei wspólnoty 
(koinonia) wedle motta: „Wiele cienkich nitek tworzy więź nierozerwa
lną” , które to słowa umieszczono pod satyrycznym rysunkiem przedsta
wiającym przylegające do siebie wieżami dwa Kościoły: prawosławny 
i katolicko-ewangelicki, a których wieżyce takimi właśnie nitkami 
oplatają i ściągają ludzie spod znaku IEF.

Organizowane corocznie i trwające osiem dni konferencje mają na 
celu ukazanie różnych typów duchowości, właściwych różnym Kościo
łom. Dominuje zatem wspólne wsłuchiwanie się w słowo Boże a także w 
głos teologii ekumenicznej, rolę pierwszoplanową odgrywają medyta
cje, modlitwa, śpiewy, a nade wszystko sprawowanie Eucharystii w ry
tach poszczególnych wyznań, które to celebracje stanowią jądro i ośro
dek wszystkich spotkań.

IEF dzieli się na regiony narodowe: Anglia, Hiszpania, Francja, 
Belgia i Stany Zjednoczone. Obowiązkiem członka Bractwa jest dziele
nie się w swoim Kościele lokalnym przeżytą wspólnie duchowością 
chrześcijańską i składanie świadectwa na rzecz ekumenii. IEF pracuje 
niejako na innym piętrze niż wyspecjalizowane interkonfesyjne komisje 
teologiczne zajmujące się szczegółowymi, nieraz kontrowersyjnymi za
gadnieniami. Tutaj chodzi o docieranie do duchowej jedności mającej 
swe korzenie w doświadczeniach chrześcijan pierwszych wieków. Eku
menizm duchowy pisany jest tu z dużej litery. U podstaw owej ducho
wej jedności tkwi natomiast gotowość do pojednania i pokuty w uzna
niu i przyznaniu się do własnych błędów, które członkowie IEF usiłują 
naprawiać i przezwyciężać wspólnie. Oto jedno ze sformułowań Statu
tu: M ię d z y n a ro d o w e  B ra c tw o  E k u m e n ic z n e  w id z i s ieb ie  ja k o  „ S to w a 
rz y s z e n ie ” ch rześc ija n , k tó rzy  g rom a d zą  się  ze  w szy s tk ich  w y zn a ń  i n a 
r o d ó w  w  d ą żen iu  d o  p rz y w ró c e n ia  je d n o ś c i  L u d u  B o ż e g o  w  s ło w ie  i sa 
k ra m en c ie , w  s łu ch a n iu  s łow a  B o ż e g o , w  p e łn ie n iu  w o li  B o g a  i s ła w ie 
n iu  Jego  im ien ia .

Charakter istnego festiwalu miała tegoroczna Konferencja w Che
ster. Gości rozlokowano w malowniczym a nowoczesnym college’u na 
skraju miasta i w hotelach w mieście, które ze swą bajecznie wiktoriań
ską architekturą wywiera wrażenie wyśnionej oazy w zgiełku naszych 
dni. Całość obrad stała pod hasłem: „Wszyscy musimy poddać się prze
mianie przez łaskę” (We must all be changed by grace). Każdy dzień 
miał oprócz tego swe własne hasło wywoławcze, na przykład: przemia
na jako biblijna droga życia; trwanie i zmiana; pokuta i nawrócenie; 
przemiany w mieście; przemiana i wspólnota; przemiana i przyszłość. 
Z wykładów ściśle teologicznych wygłoszono właściwie tylko jeden; 
prelegentem był dziekan anglikańskiej katedry w Chester, dr S. Smal
ley. Punkt ciężkości przesunięto na pracę w grupach roboczych, sied
miu do wyboru (podzielonych jeszcze na zespoły językowe). Niżej podpi
sany kierował zespołem rozważającym temat: „Tradycja i zmiana” (Tra
dition and change). Praca w teamie przebiegała niezwykle interesująco. Z 
17 uczestników pierwszego spotkania grupa powiększyła się do blisko
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50 w ostatnim spotkaniu. Z ekumenicznym taktem dotykano różnych 
prętów „gorącego żelaza” , by ostatecznie wejść na drogę rozważań o 
odnowie liturgii w Kościołach chrześcijańskich, a przede wszystkim z 
głęboką powagą i zatroskaniem wypowiadano się o trudnościach i mo
żliwościach przekazywania skarbu wiary następnemu pokoleńiu. Eku
meniczną umiejętność wczuwania się w odmienne stanowiska ludzi re
prezentujących różne Kościoły przypisać należy niewątpliwie duchowi 
modlitwy, który unosił się nad całością obrad od pierwszego ich dnia. 
Wspólnie doszliśmy do wniosku, że para pojęć: Tradycja i zmiana (w 
Kościele) jest niespójna, gdyż może mylnie zakładać rwanie się i nawet 
zerwanie ciągłości między Tradycją i zmianą i dlatego lepiej mówić o 
Tradycji i rozwoju względnie odnowie, reformie, procesie, postępie i ro- 
śnięciu Tradycji.

W całości obrad wkomponowano zwiedzanie interesujących miejsc 
i zabytków. M.in. przemysłowy Leverpool ze swymi dwoma nowoczes
nymi katedrami — anglikańską i katolicką, w których odprawiliśmy 
nabożeństwa. Przed wyjazdem do tego centrum portowego studiowali
śmy historię przemian w Liverpoolu, w czym pomocne nam były mono- 
graficane prelekcje. Wrażenie szczególnie niezapomniane pozostawiło 
zwiedzanie miejscowej katedry w Chester, cudu architektury gotyckiej. 
„Zwiedzanie” przeprowadzono z nieoczekiwaną ekumeniczną fantazją 
i smakiem. Zaproszono na nie parafię i mnichów dwu wspólnot bene
dyktyńskich: anglikańskiej i katolickiej. Obchód-procesję w olbrzymiej 
katedrze podzielono na 6 stacji. W każdej części świątyni w dwu zda
niach objaśniono, gdzie się znajdujemy, po czym miejsce miała modli
twa, wezwania przyczynne, następnie zaś ze śpiewem ruszaliśmy w 
drogę do następnej stacji. Całość zamknęła kompleta (był to późniejszy 
wieczór) śpiewana w średniowiecznych stallach wspólnie przez angli
kańskich i katolickich benedyktynów. Ten rodzaj modlitwy wynosił nas 
rzeczywiście już poza rejony ziemskie, wszyscy poczuli się jednym, jed
nością. Z ukradka spoglądałem na lud wypełniający katedrę. Wycho
dząc z kościoła — po przyjęciu błogosławieństwa z rąk dziekana kated
ry — wśród triumfalnych akordów potężnych organów, w rzęsiście 
oświetlone stare miasto, ciągle słyszało się retorycznie formułowane 
pytanie (niejednokrotnie sam je prowokowałem): „I niech pani, pan po
wie, co nas jeszcze dzieli?” Na tej refleksji zeszła nam nocna droga po
wrotna, murami miasta, do naszego college’u.

Spotkanie na rok 1989 organizuje niemiecki region IEF. Odbędzie 
się ono w Vierzehnheiligen. Temat spotkania: Obecność Boga w Jego 
stworzeniu.

Alfons Skowronek

PIĄTA KONSULTACJA NAUKOWA SOCIETAS OECUMENICA
Bossey k. Genewy, 29 sierpnia —  3 września 1988

Miejscem obrad był szeroko znany w świecie Instytut Ekumeniczny 
Światowej Rady Kościołów. W konsultacji uczestniczyło ok. 60 teolo- 
gów-ekumenistów z 14 krajów naszego kontynentu. Po raz pierwszy
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obecni byli także dwaj przedstawiciele z Polski: ks. prof, dr hab. Wa
cław Hryniewicz — zastępca kierownika Instytutu Ekumenicznego Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr Karol Karski — zastępca re
daktora naczelnego „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” .

Temat tegorocznej konsultacji brzmiał następująco: „Uniwersal
ność i kontekstualność — prolegomena do eklezjologii ekumenicznej” . 
Podstawą do dyskusji były cztery referaty. Oto nazwiska referentów i 
tematy referatów:

1) Prof, dr James Dunn (Uniwersytet w Durham, Wielka Brytania, 
metodysta) — „Instrumenty koinonii we wczesnym Kościele” .

2) Prof, dr Anton Houtepen (Międzyuniwersytecki Instytut Badań 
Misyjnych i Ekumenicznych w Utrechcie, Holandia, katolik) — „Ku 
ekumenicznej wizji Kościoła” .

3) Dr Mercy Oduyoye (metodystka z Ugandy, obecnie członkini 
sztabu ŚRK) — „Afrykańska perspektywa Kościoła i ekumenii” .

4) Prof, dr Harald Wagner (Katolickie Seminarium Teologiczne w 
Marburgu, RFN) — „Koncyliamość a kontynuacja” .

Jeden dzień obrad poświęcony był pracy w grupach roboczych, w 
których dyskutowano nad teologią feministyczną, zagadnieniem poko
ju z punktu widzenia teologii, wzajemną relacją między działalnością 
misyjną i ekumeniczną, nauczaniem ekumenicznym oraz ekumeniczną 
teologią Królestwa Bożego. Współprzewodniczącym ostatniej z wymie
nionych grup roboczych był ks. prof. W. Hryniewicz. .

Uczestnicy obrad złożyli też wizytę w Ośrodku Prawosławnym w 
Chambesy k. Genewy, gdzie byli podejmowani przez metropolitę 
Szwajcarii arcybiskupa Damaskinosa, oraz w siedzibie ŚRK w Gene
wie, gdzie przeprowadzili rozmowyJz kilku czołowymi przedstawiciela
mi tej organizacji, m.in. z prof. Todorem Sabewem — zastępcą sekreta
rza generalnego.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukształtował się nowy Za
rząd Societas Oecumenica w następującym składzie:
Przewodniczący — ks. Alan D. Falconer, dyrektor Irlandzkiej Szkoły 
Ekumenizmu w Dublinie (Republika Irlandzka, protestant);
Sekretarz — Thomas Bremer, asystent naukowy z Katolickiego Instytu
tu Ekumenicznego w Monasterze (RFN);
Członkowie — Martin Conway z Selly Oak College w Birmingham (Wiel
ka Brytania, anglikanin); prof, dr Adolfo Gonzales-Montes, kierownik Oś
rodka Studiów Orientalnych i Ekumenicznych im. Jana XXIII w Sala
mance (Hiszpania, katolik); Rudolf Schulze — kierownik Teologicznego 
Wydziału Studiów przy Związku Kościołów Ewangelickich w NRD.

Ustalono, że VI Konsultacja Naukowa odbędzie się w dniach 23— 
28 sierpnia 1990 r. w Dublinie.

Przy okazji niniejszego krótkiego sprawozdania warto powiedzieć 
trochę więcej o dotychczasowej drodze, celach i zadaniach Societas Oe
cumenica — Europejskiego Towarzystwa Studiów Ekumenicznych. 
Pierwsze próby powołania tej organizacji do życia podjęto w 1970 r. 
Wtedy właśnie, również w Bossey, zorganizowano międzynarodową 
konsultację na temat: „Zadania, zasięg działania i przyszłość instytu
tów ekumenicznych” . Śześć lat później, podczas kolejnej konsultacji w 
Leuenbergu k. Bazylei (Szwajcaria), wysunięto wniosek w sprawie 
utworzenia organizacji zrzeszającej europejskie instytuty ekumeniczne. 
Wniosek ten doczekał się realizacji podczas spotkania reprezentantów 
instytutów w Driebergen (Holandia) dnia 21 września 1978 r.



PIĄTA KONSULTACJA NAUKOWA SOCIETAS OECUMENICA 83

Aktualnie obowiązujący statut Societas Oecumenica powiada w 
paragrafie I, że jest ono w sp ó ln o tą  ro b o czą  n a u k o w o  p ra c u ją c y ch  in s ty 
tu tó w  i in d y w id u a ln y c h  osób . Celem Societas jest popieranie badań 
ekumenicznych, które swój widzialny wyraz winno znajdować w re g u 
la rn ym  z w o ły w a n iu  k o n su lta c ji m ię d z y n a ro d o w y c h  (. . . );  p r z e k a z y w a 
n iu  in fo rm a c ji n a u k o w y c h  na  tem a t w y n ik ó w  i p la n ó w  badań  (. . . );  w y 
m ia n ie  d o św ia d c z eń  i w sp ó łp ra c y  w  d z ied z in ie  badań  i n a u cza n ia  (. . . );  
u ła tw ia n iu  w s p ó łp ra c y  z  reg io n a ln y m i i m ię d z y n a ro d o w y m i o rg a n iza c 
ja m i e k u m e n ic z n y m i (par. II).

Statut rozróżnia trzy formy członkostwa:
A . C z ło n k o s tw o  in s ty tu c jo n a ln e : u zy sk u ją  je  in s ty tu ty  i k a ted ry  

ek u m e n ic z n e  na  u n iw ersy te ta ch  i w  szk o ła ch  w y ż s z y c h  ora z  p o d o b n e  
s tru k tu ry  in n y ch  g re m ió w  (n p . K o ś c io łó w  lu b  w s p ó ln o t  z a k o n n y ch ),  
p rz y c z y n ia ją c e  s ię  d o  badań  i ed u k a c ji ek u m en iczn e j.

B . C z ło n k o s tw o  in d y w id u a ln e : u zy sk u ją  je  p o je d y n c z y  n a u k o w c y  
p ra c u ją c y  w e  w s p o m n ia n e j d z ied z in ie  w ied zy .

C. In s ty tu c je  i p o je d y n c z e  o so b y  m og ą  p o za  ty m  n a leżeć  d o  S o c ie 
tas O e c u m e n ic a  ja k o  c z ło n k o w ie  stow a rzyszen i. P rz y s łu g u ją  im  w s z y s t 
k ie  p ra w a  i o b o w ią z k i p o zo s ta ły c h  c z ło n k ó w  z w y ją tk ie m  b ie rn eg o  p r a 
w a  w y b o r c z e g o  (par. III).

W chwili obecnej Societas Oecumenica zrzesza 42 instytuty i 35 in
dywidualnych członków. Nie ma właściwie liczącego się instytutu, ka
tedry lub ośrodka, zajmującego się badaniem problemów ekumenicz
nych, który nie byłby zrzeszony w Societas Oecumenica. Wymieńmy 
najważniejsze z nich: Ośrodek Prawosławny Patriarchatu Ekumenicz
nego w Chambesy k. Genewy, Ośrodek Studiów Orientalnych i Ekume
nicznych im. Jana X X III w Salamance (Hiszpania), Centro pro Unione 
w Rzymie, Instytut Ekumeniczny Uniwersytetu Papieskiego im. św. To
masza w Rzymie, Ewangelicki Ośrodek Ekumeniczny w Bernie (Szwaj
caria), Instytut Studiów Ekumenicznych Uniwersytetu we Fryburgu 
(Szwajcaria), Instytut Studiów Bizantyjskich i Ekumenicznych w N ij
megen (Holandia), Instytut Studiów Ekumenicznych w Paryżu, Lutera- 
ński Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu (Francja), Instytut 
Misjologii i Teologii Ekumenicznej w Aarhus (Dania), Instytut Teologii 
i Dialogu Ekumenicznego w Zagrzebiu (Jugosławia), Instytut Studiów 
Ekumenicznych St. Bernardino w Weronie (Włochy), Instytut Ekume
niczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Międzyuniwersytecki 
Instytut Badań Misyjnych i Ekumenicznych w Utrechcie (Holandia), Ir
landzka Szkoła Ekumenizmu w Dublinie, Instytut Ekumeniczny im. 
J.A. Móhlera w Paderbornie (RFN), Komisja „Wiara i Ustrój” Świato
wej Rady Kościołów, Instytut Badań Konfesyjnych w Bensheim (RFN), 
Nordycki Instytut Ekumeniczny w Uppsali (Szwecja), Instytut Ekumeni
czny w Bossey, Instytut Ekumeniczny Uniwersytetu w Heidelbergu 
(RFN), Instytut Ekumeniczny Opactwa w Niederaltaich (RFN), Teologicz
ny Wydział Studiów przy Związku Kościołów Ewangelickich w NRD.

Societas Oecumenica organizuje co dwa lata konsultacje naukowe. 
Pierwsza odbyła się w Monasterze (RFN), w 1980 r. (temat: „Konsens 
teologiczny a recepcja kościelna”); druga — w Sondenborg k. Aarhus 
(Dania), w 1982 r. (temat: „Duch Święty a jedność Kościoła”); trzecia — 
w Rzymie, w 1984 r. (temat: „Tworzenie wyznań wiary: kontynuacja i 
odnowa), czwarta — w Erfurcie (NRD), w 1986 r. (temat: „Czy eklezjo
logiczna neutralność w ruchu ekumenicznym?” ).
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Sprawozdania i materiały z pierwszej konsultacji ukazały się w 
wydaniu książkowym pt. „Theologischer Konsens und Kirchenspal
tung” (Stuttgart 1981), natomiast obszerną dokumentację z trzech na
stępnych konsultacji zamieściły następujące czasopisma: „Freiburger 
Zeitschrift für Philosophie und Theologie” (1983 z. 1—2), „Una Sancta” 
(1985 z.l) i „Ökumenische Rundschau” (1987 z.2).

Karol Karski

PIĄTE SPOTKANIE EKUMENICZNE
Kodeń nad Bugiem 27— 29 maja 1988

PRZEBIEG SPOTKANIA

Jak co roku parafia ojców oblatów w Kodniu nad Bugiem gościła 
uczestników spotkania ekumenicznego, którzy przybyli tutaj z różnych 
stron Polski, aby wspólnie świętować jedność: modlić się o nią, uczyć 
się jej i dzielić się już zdobytymi doświadczeniami w pracy ekumenicz
nej. Hasłem spotkania były słowa zaczerpnięte z drugiego listu św. Pa
wła do Koryntian (5, 14): M iło ś ć  C h rys tu sa  p rzy n a g la  nas.

W zjeździe wzięło udział około 500 osób wywodzących się z róż
nych nurtów chrześcijaństwa. Większość uczestników przybyła do Ko- 
dnia w piątek po południu. Po rozlokowaniu się w stodołach i domach 
prywatnych oraz po kolacji udali się oni do'kalwaryjskiego kościoła 
Sw. Ducha (dawnej cerkwi pochodzącej z ok. 1540 r., ufundowanej 
przez Pawła Sapiehę), gdzie uczestniczyli w nabożeństwie Słowa Boże
go, któremu przewodniczył bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego. Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii 
podkreślał, że Kościół ma być „Kościołem w akcji” . Miłość Chrystuso
wa: bezinteresowna, służąca innym, poświęcająca się — ma przynaglać 
nas, chrześcijan, byśmy żyli dla Jezusa Chrystusa. On chce widzieć nas 
działających między ludźmi, chce, aby chrześcijanie różnych Kościołów 
mogli tworzyć „Kościół w akcji” , tętniący życiem.

Po nabożeństwie odczytane zostały listy, które do uczestników 
zjazdu nadesłali: organizacja „Ekumeniczna Pomoc dla Polski” z Fran
kfurtu nad Menem, kierowana przez Paula Christiani; dr Ansgar Ko
schei, sekretarz generalny niemieckiego oddziału „Pax Christi” ; o. 
Marcello Zago, przełożony generalny misjonarzy oblatów. List przesłał 
również bp prof. Alfons Nossol, przewodniczący Komisji Episkopatu 
ds. Ekumenizmu, jednakże pismo to nadeszło już po zakończeniu spot
kania (tekst ten publikujemy poniżej).

Drugi dzień zjazdu rozpoczęła Msza św. celebrowana w bazylice 
kodeńskiej pod przewodnictwem bpa Jana Mazura, ordynariusza diece
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zji siedleckiej czyli podlaskiej. W kazaniu Ksiądz Biskup przypomniał 
sprawę aktualną: jedność jest równocześnie darem i zadaniem. Wezwał 
również uczestników spotkania do dziękczynienia Bogu za łaskę włą
czenia przed tysiącem lat do swej owczarni Słowian wschodnich. Po 
Eucharystii uczestnicy zjazdu wysłuchali referatu o. dra Jana Sergiusza 
Gajka poświęconego 1000-leciu chrztu Rusi, następnie dyskutowano w 
pięciu grupach tematycznych: jedność w Biblii — prowadzący ks. doc. 
Michał Czajkowski, ekumenizm na co dzień — red. Jan Tumau z „Wię
z i” , ekumenizm w duszpasterstwie — ks. Jan Hause z Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego, 1000-lecie chrztu Rusi — J.S. Gajek i o. Tade
usz Kawała. Po południu część uczestników udała się do kodeńskiej 
cerkwi, większość natomiast pojechała autokarami do męskiego klasz
toru prawosławnego w Jabłecznej, aby tu wziąć udział w Wieczemi, 
zwiedzić świątynię i zapoznać się z jej historią. Ta część grupy odwie
dziła również parafię katolicką w Jabłecznej, włączyła się do nabożeńs
twa majowego, po którym parafianie przygotowali poczęstunek dla 
pielgrzymów.

Dzień zakończono nabożeństwem ekumenicznym w kościele św. 
Ducha, podczas którego Słowem Bożym służył ks. doc. Michał Czajko
wski. Nabożeństwo — tradycyjnie już — zakończono obrzędem łamania 
chleba. Młodzi ekumeniści pozostali jeszcze do późnej nocy na modli
twie w intencji jedności.

W trzecim dniu spotkania uczestnicy przybyli do Kostomłotów, 
gdzie znajduje się jedyna w Polsce parafia obrządku bizantyjsko-sło- 
wiańskiego, aby i tu modlić się o jedność. Przed rozpoczęciem liturgii 
miejscowy proboszcz, o. Roman Piętka, wygłosił krótką pogadankę o 
dziejach tego obrządku. Kazanie wygłosił o. Tadeusz Kawała. Po Eu
charystii — podobnie jak w Jabłecznej — na pielgrzymów czekał po
siłek przygotowany przez gościnnych parafian.

Kodeń jest jednym ze świadectw na to, że polskie chrześcijaństwo 
— mimo specyfiki wyznaniowej — potrzebuje ekumenii żywej, prężnej. 
Kodeń jest również dowodem, iż ekumenizm to nie tylko sprawa ludzi 
odpowiedzialnych zań „z urzędu” — duchownych i teologów, ale jest 
też zadaniem dla każdego chrześcijanina. Orgnizatorom, którzy po
święcają swój czas i siły dla „świętej sprawy jedności” - Bóg zapłać!

Ewa Jóźwiak

SŁOWO PASTERSKIE PRZEW ODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKO
PATU DS. EKUM ENIZM U

Droga Młodzieży
żyjąca nadzieją na zjednoczenie w  jednym Chrystusowym Kościele!

Kodeń tworzy nową tradycję. Z wielką radością można to stwier
dzić. Wprawdzie czasami odnosi się wrażenie, zwłaszcza z perspektywy 
środowisk akademickich, że sprawą przywrócenia utraconej jedności 
Kościoła Chrystusowego trudzi się tylko wąskie grono teologów, to jed
nak majowe spotkania w Kodniu, które od 5 lat gromadzą tak liczne 
rzesze młodych ludzi, dają ten właśnie inny obraz ekumenicznych zain
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teresowań i napawają otuchą dla wszelkiego ekumenicznego tsudu. Ko- 
deńskie Dni świadczą, że sprawa jedności Kościoła jest w naszym kraju 
bliska wielu młodym sercom, niezależnie od wyznaniowej przynależno
ści czy tradycji. Przyznać trzeba, iż wszyscy nosimy brzemię rozbicia. 
Wszystkich ożywia jednak również ta sama nadzieja. Wszystkich pod
trzymuje ten sam Duch, w którym Jezus wypowiadał słowa swojej arcy- 
kapłańskiej modlitwy: aby w szy scy  s ta n o w ili  je d n o , ja k  Ty, O jc z e , w e  
m n ie , a ja  w  T ob ie .

Carita s C h r is t i u rge t nos. Nas, zrzeszonych w różnych Kościołach i 
wspólnotach, przynagla miłość Chrystusa do ekumenicznego otwarcia i 
wyzbycia się dawnych uprzedzeń, fałszywych wyznaniowych obrazów.

Spotykając się tego roku w ekumenicznej wspólnocie nie sposób 
nie podjąć w teologicznych rozważaniach problematyki milenium 
chrztu Rusi. Ta znacząca rocznica jest świętem całego Kościoła, stano
wi wspomnienie Kościoła bez podziałów. By uroczyście uczcić przedzi
wne dzieła Boże, dokonane w ciągu tego długiego okresu, papież Jan 
Paweł II skierował 22 marca br. list do wszystkich katolików i chrześci
jan „Euntes in mundum”, a dnia 19 kwietnia opublikowano w Watyka
nie list zatytułowany „Magnum baptismi donum” , który stanowi spec
jalne posłanie skierowane do katolickiej wspólnoty ukraińskiej. Obyd
wa listy, które historia z pewnością uzna za wielkie dokumenty prowa
dzące do przywrócenia utraconej jedności, dają przede wszystkim wy
raz najgłębszej wdzięczności dla Trójjedynego Boga za to, że słowa 
Zbawiciela Id ź c ie  na  ca ły  św ia t n a u cza jc ie  w szy s tk ie  na rod y , ch rzczą c  
j e  w  im ię  O jc a  i S yn a  i D u c h a  Ś w ię te g o  (Mt 28,19; Mk 16,15) znalazły 
swoje wypełnienie przed tysiącem lat nad brzegami Dniepru. Wielki 
dar Chrztu świętego dał początek wierze i życiu religijnemu ludów 
Rusi, dał początek ewangelizacji ludów żyjących we wschodniej Euro
pie, a nawet poza Uralem. Narody: ukraiński, rosyjski i białoruski od
najdują w tym wydarzeniu źródło nie tylko swej tożsamości chrześcija
ńskiej, ale także tożsamości kulturowej.

Ojciec św. zaznacza, że dla ludów Rusi Chrzest w 988 roku był wy
darzeniem historycznym, które wszczepiło je w Chrystusa Ukrzyżowa
nego i Uwielbionego. Naród ukraiński jest związany geograficznie i hi
storycznie z miastem Kijowem, dlatego ma szczególne powody do rado
ści z okazji tego „milenium” . Radość przyjęcia Chrztu św. była jedno
cześnie radością z fundamentalnej więzi z Chrystusem, jak i radością z 
przynależności do wielkiej rodziny narodów chrześcijańskiej Europy i 
całego świata.

Przyjęte przez Ruś duchowe dziedzictwo miało charakter bizantyj
ski. S a m  W ło d z im ie rz  i ci, k tó rzy  się n a w ra ca li, o d cz u w a li p ię k n o  litu r 
g ii i życ ia  re lig ijn e g o  K o śc io ła  w  K o n s ta n ty n o p o lu . N o w y  K o ś c ió ł  c ze r 
p a ł  z  K o n s ta n ty n o p o la  ca łe d z ied z ic tw o  ch rześc ija ń sk ieg o  W sch od u  i 
w szy s tk ie  w ła śc iw e  m u  b oga c tw a  w  d z ied z in ie  teo log ii, litu rg ii, d u ch o 
w ośc i, życ ia  k ośc ie ln eg o  i sztuk i. Nie sposób zaś z drugiej strony nie 
zauważyć, że Kościół kijowski nadał od początku swemu dziedzictwu 
nowy wymiar. Nawiązując do wielkiego dzieła świętych Cyryla i Meto
dego, język i kultura słowiańska tworzyły kontekst szczególnej „sło
wiańskiej inkulturacji” Ewangelii wśród mieszkańców Rusi, co jednak 
nie niweczyło klimatu duchowej komunii z Kościołem rzymskim i kon
stantynopolitańskim. Wówczas jeszcze nie było bolesnego podziału, je
szcze żywa była świadomość jednego Kościoła Chrystusowego. Dopiero 
później nieszczęsne spory i pogłębiające się różnice między Rzymem i
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Konstantynopolem doprowadziły również Kościół kijowski do utraty 
komunii ze Stolicą św. Piotra.

Faktem pozostaje, że oblicze Kościoła na Rusi ukształtowała trady
cja wschodnia. Zawsze była jednakże tam żywo odczuwana potrzeba 
jedności z innymi Kościołami. Warto przypomnieć słowa papieża z listu 
„Magnum baptismi donum” podkreślające polską inicjatywę unijną. 
Papież nie stosuje polityki przemilczeń, nie boi się dotykać spraw dra
żliwych, kiedy twierdzi, że U n ia  B rzesk a  — w  za m yśle  tych, k tó rzy  na  
je j  rz ec z  dzia ła li w ś ró d  n iez ro zu m ien ia  i w sze lk ieg o  ro d za ju  p r z e c iw n o 
ści (... ) — n ie  by ła  sk ie row a n a  p rz e c iw k o  n ik om u . Z m ie rza ła  ona  k u  b u 
d o w a n iu  je d n e g o  K o śc io ła , k tó ry  by  — tak na W sch od z ie , ja k  i Z a c h o 
d z ie  — c ieszy ł się  p e łn ą  i w id z ia ln ą  je d n o śc ią  m a jącą  s w o je  k o rzen ie  w  
je d n e j w ie rz e  i w  je d n y m  chrzcie . Dzisiaj szczera i otwarta postawa 
ekumeniczna nakazuje uwzględniać ówczesne spojrzenia na problem 
jedności. Próby i usiłowania zjednoczeniowe, nawet jeśli doprowadziły 
do dalszych podziałów, należy widzieć w perspektywie różnych uwa
runkowań historycznego rozwoju i z nową pogłębioną teologicznie 
świadomością.

Ożywieni gorącym pragnieniem jedności chrześcijan, do której 
przynagla nas miłość Chrystusowa i miłość braterska, szanujmy przede’ 
wszystkim u nas w Polsce prawo każdego wierzącego do własnej trady
cji, obrządku i tożsamości. Przezwyciężajmy dawne nieporozumienia i 
to co dzieli. Niech przeminie wzajemna nieufność. Obdarzonych łaską 
chrztu św. łączy przecież tak wiele. Jeśli na naszych ziemiach miały 
miejsce wydarzenia unijne, także między wyznaniami protestanckimi 
(Ugoda Sandomierska), to mocą tych zjednoczeniowych prób, niechby i 
w naszych czasach Polska stała się miejscem spotkania tradycji chrześ
cijańskiego Wschodu i Zachodu.

Tobie, ekumeniczna Młodzieży z różnych Kościołów i wspólnot, i 
organizatorom Kodeńskich Dni serdecznie dziękuję za przykład „żywej 
ekumenii” . Modlę się razem z Wami, a na podjęcie ekumenicznego tru
du upraszam błogosławieństwo Trójjedynego Boga!

Przewodniczący Komisji Episkopatu 
Opole, dnia 20 maja 1988 r. ds. Ekumenizmu

bp Alfons Nossol

APEL Z KODNIA 1988

Przyjechaliśmy tu już po raz piąty z różnych stron Polski: z Mazo
wsza i Śląska, ziem zachodnich i wschodnich, znad Wisły i Odry. Dzieli 
nas wiele: wyznanie, liczba przeżytych lat, wykształcenie i zaintereso
wania świeckie, ale łączy o wiele więcej: wiara w Chrystusa, chęć gło
szenia słowem i czynem Jego Ewangelii, a szczególnie wezwania do Je
dności — aby  by li je d n o  (J 17,1).

Przyjechaliśmy nad Bug, aby uczcić Sacrum Russiae Millennium. 
Właśnie przed tysięcem lat na ziemie ruskie przyszło chrześcijaństwo z 
Bizancjum, w obrządku innym od łacińskiego. Boga w Trójcy Jedynego 
można czcić w różny sposób i ta różnorodność na pewno Go cieszy, po
nieważ sam jest jednością w wielości. Martwią Go tylko te różnice, któ
re stają się przyczyną rozłamu. Łącząc się w radości z powodu jubileu
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szu wielkiego Kościoła, łączymy się również w modlitwie o Jedność. 
Oby wszyscy chrześcijanie: prawosławni, katolicy, ewangelicy — umie
li iść drogą, którą szli przed 1100 laty apostołowie Słowian Cyryl i Me
tody. Obyśmy umieli godzić zapał misyjny z troską o dobre współżycie 
różnych Kościołów. Łączymy się również w modlitwie o wolność reli
gijną dla wszystkich chrześcijan o to, by wszystkim im wolno było gło
sić Ewangelię.

Obchodziliśmy dzień Pięćdziesiątnicy, pamiątkę Zesłania Ducha 
Świętego na zalążek Kościoła. Modlimy się, by Trzecia Osoba Trójcy 
oświecała współczesnych apostołów Chrystusa, by uczyła ich, jak na
śladować wzajemną miłość Ojca, Syna i Ducha, jak znajdować to, co 
wspólne w różnorodności doktryn i zwyczajów, jak przezwyciężać po
działy. Oświecicielu, wskazuj nam drogę!

Większość z nas tu zgromadzonych urodziła się już po Soborze Wa
tykańskim II, który włączył Kościół Rzymskokatolicki we wspólny nurt 
dążeń ekumenicznych. Nie pamiętamy już na ogół czasów, gdy inaczej 
wierzący chrześcijanin był przezywany „schizmatykiem” , „herety
kiem” albo „papistą” , czasów wzajemnej nienawiści i pogardy. Znamy 
na tyle historię, by ^rozumieć przyczyny tych postaw, które i dziś się 
zdarzają, ale jeszcze lepiej znamy Ewangelię, która ich najwyraźniej 
zabrania. Przypominamy: Chrystus umarł po to, by  ro z p ro szo n e  d ziec i  
B o ż e  z g ro m a d z ić  w  je d n o  (J 11,52). Do zwierzchników wszystkich Koś
ciołów chrześcijańskich w Polsce zwracamy się z apelem: uczyńcie 
sprawę Jedności kwestią naczelną! Dołóżcie wszelkich starań, by 
chrześcijanin był chrześcijaninowi bratem, przypominając słowa Chry
stusa: N ik t, k to  c zyn i cuda  w  im ię  m o je , n ie  b ęd z ie  m ó g ł zaraz  ź le  m ó 
w ić  o  m n ie . K to  b o w ie m  n ie  je s t  p rz e c iw  nam , je s t  z  n a m i (Mk 9,39—40). 
Uczcie swoich wiernych chrześcijańskiej solidarności!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Którego wspólnie uważamy za Zbawiciela.

27—29 maja A.D.1988, uczestnicy V Kodeńskiego Spotkania Ekumeni
cznego.

SPOTKANIE W SPRAWIE JANA HUSA

Warszawa, 17 maja 1988

Wyrazem wspólnej troski filozofów, historyków i teologów o praw
dę i sprawiedliwość historyczną było ekumeniczne spotkanie w sprawie 
rehabilitacji Jana Husa, które odbyło się w sali katechetycznej przy ko
ściele św. Krzyża w Warszawie. Przeprowadzeniem dyskusji, na prośbę 
bpa Alfonsa Nossola, przewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw 
Ekumenizmu, zajął'się ks. prof. Alfons Skowronek, kierownik Katedry
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Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego ATK. W dyskusji 
uczestniczyli filozofowie, historycy z Uniwersytetu Warszawskiego i 
Polskiej Akademii Nauk, przedstawiciele Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu na czele z bpem Władysławem Miziołkiem, przedstawiciele 
Kościoła Metodystycznego, Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelic
ko-Reformowanego, teologowie z Katolickiego Uniwersytetu Lubels
kiego i Akademii Teologii Katolickiej oraz z pozawarszawskich ośrod
ków teologicznych, jak również przedstawiciele prasy chrześcijańskiej.

Na spotkaniu zostały wygłoszone dwa referaty, które stanowiły 
punkt wyjścia do dyskusji. Prof. Stefan Swieżawski, z KUL, w swoim 
referacie przedstawił problem rehabilitacji Husa w oparciu o pisma 
Husa i dokument procesu w Konstancji oraz literaturę poświęconą 
temu reformatorowi i husytyzmowi, z której prof. Swieżawski korzystał 
w związku z pisaniem książek o późnym Średniowieczu. Profesor roz
mawiał na temat rehabilitacji Husa z Janem Pawłem II podczas spotka
nia w Rzymie. Rozmowa z Biskupem Rzymu zainspirowała go do napi
sania artykułu „Jan Hus — heretyk czy prekursor Vaticanum II?” , który 
został zamieszczony w „Tygodniku Powszechnym” z 9.02.1986 r. W ar
tykule przełożonym na wiele języków zawarł m.in. tezę W  stop n iu , w  ja 
k im  dane m i b y ło  za p ozn a ć  się  ze  „sp ra w ą  H u s a ” i w  ja k im  zn a n a  m i  
je s t  k a to lick a  nauk a  w ia ry , m a m  g łęb o k ie  p rzek on a n ie , że  w ie lk i re fo r 
m a to r  czesk i h e re z ji  n ie  g łosił. Artykuł wywołał zróżnicowane reakcje 
wyrażone w formie artykułów oraz listów. Prelegent zaprezentował 
fragmenty tych opinii — ujętych w dwie grupy — negatywnych i pozy
tywnych. Do następstw napisania artykułu zaliczył również fakt prze
kazania sprawy Husa Konferencji Episkopatu oraz otrzymane przezeń za
proszenie na międzynarodową konferencję na temat husytyzmu, która 
odbyła się we wrześniu 1986 r. w Trewirze. Profesor odczytał również 
zestaw 16 zagadnień sporządzonych wspólnie z prof. Jerzym Korolcem 
z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, dotyczących sprawy Husa i wy
magających dokładnego opracowania. Na zakończenie swego refera
tu S. Swieżawski odczytał fragment studium Erasima Kohaka, prote
stanckiego profesora teologii i filozofii w Bostonie. Przesłał je wraz z li
stem przepraszającym za nieobecność red. Jerzy Turowicz. Studium za
tytułowane „Jan Hus — dlaczego to ważna sprawa?” zainspirował wła
śnie artykuł S. Swieżawskiego. E. Kohak podkreślił m.in., że w dzisiej
szych czasach tak wiele zależy od Kościoła Bożego, którego siła polega 
na tym, że potrafi leczyć rany, a nie je zadawać. Siła instytucji świec
kich leży w umiejętności narzucania woli innym, lecz siła Kościoła w 
miłości bliźniego. Profesor z Bostonu dziękuje dziś Bogu za katolickich 
braci, którzy dają świadectwo tego, że wiara chrześcijańska jest czymś 
więcej niż jej ludzka forma, jaką przybierała w różnych epokach, oraz 
za tych wszystkich, którzy leczą rany zadane w przeszłości i oferują w i
zję przyszłości różną od tej, jaką dać może świat — wizję pojednania.

Prof. Jerzy Kłoczowski z KUL w referacie „Fakty i legendy po 
sprawie Jana Husa” zaprezentował kontekst historyczny, w jakim żył 
Hus i dzieje jego mitu. Zarysował obraz Czech przeżywających wów
czas okres niezwykle intensywnego rozwoju, któremu towarzyszyły ró
żnego rodzaju napięcia, oraz dramatyczną sytuację Kościoła w tej epo
ce. Na tym tle przedstawił takie m.in. fakty, jak konflikt wokół Wiklefa 
oraz sprawę odpustów, która ma znaczenie szczególne. Konflikt o od
pusty zakończył się śmiercią 3 osób, które lud zaczął czcić jako męczen
ników, a Hus, podzielający poglądy ludu i skazanych na śmierć, zaczął
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uchodzić za heretyka buntującego wiernych. Badania procesu w Kon
stancji, który stanowi punkt kulminacyjny całej sprawy Husa, wskazu
ją na to, że został on tendencyjnie przygotowany. W dużym stopniu do 
jego dramatycznego zakończenia przyczynili się koledzy Husa z Pragi.

Prelegent przytoczył również poglądy historyków o Husie jako 
człowieku. Był on głęboko religijny, był maniakiem na punkcie czystoś
ci Kościoła, a przy tym głośno wypowiadał swoje zdanie m.in. na temat 
pwczesnego życia kleru.

Profesor wskazał również ważne punkty w historii mitu Husa. Hus 
patronował niezwykle potężnemu ruchowi w Europie, obejmującemu 
różne warstwy społeczne; Kościół utrakwistyczny pielęgnował pamięć 
o Husie, podobnie jak Jednota Braterska; w odrodzeniu narodowym w 
X IX  wieku Hus zajął centralne miejsce jako symbol walki narodowej. 
Również dość burzliwe były dzieje Kościoła katolickiego w Czechosło
wacji, właśnie ze względu na to, że Hus żył w pamięci narodu.

Jako pierwszy zabrał głos w dyskusji ks. prof. Czesław Bartnik z 
KUL. Wyraził obawę, by dyskusja nie poszła w kierunku historycznym, 
bowiem takie posiedzenia, na których próbowano by rozsupłać wszyst
kie problemy historii Kościoła, mogłyby trwać latami. Postulował reha
bilitację, lecz nie w sensie teologicznym, tzn. dotyczącym poglądów 
Husa, tym bardziej, że nie było w Kościele katolickim świętego teologa, 
który nie głosiłby błędów dogmatycznych. Chodziłoby raczej o jakiegoś 
rodzaju ekspiację kościelną, autorefleksję Kościoła. Nie chodziłoby o 
to, by sprawą zajęła się szczegółowo Kuria Rzymska, lecz o wypraco
wanie formuły, dzięki której autorytet Kościoła mógłby powiedzieć, że 
było to niegodne Kościoła, Ojców soborowych i Ewangelii, że był to 
błąd Kościoła. Wypowiedź ks. prof. Bartnika miała znaczenie zasadni
cze dla przebiegu dyskusji, bowiem w następujących po niej licznych 
wystąpieniach zawarta była ta sama teza.

Ks. doc. Michał (Czajkowski z ATK  uściślił, iż chodzi o to, by po
tępić potępienie, spalenie Husa i wyrazić żal z powodu tego faktu. 
Wyraził również obawę, by w staraniach o rehabilitację nie urazić 
braci ewangelików próbą przywłaszczenia sobie tego teologa w daw
ny triumf alistyczny sposób. Z kolei prof. Henryk Samsonowicz z 
Uniwersytetu Warszawskiego, uznał ten sposób podejścia za najwła
ściwszy z tego względu, że Hus jest jak gdyby reprezentantem wybit
nych jednostek, które żarliwie walczyły o prawdę. Kapłan ten stał się 
po prostu symbolem żarliwości i zaangażowania w dzieło naprawy, 
walki o idee wyższe. Ponadto prof. Samsonowicz ustosunkował się do 
jednej z cytowanych w referacie S. Swieżawskiego opinii, w której 
zarzucano autorowi artykułu patrzenie oczyma człowieka współczes
nego na wydarzenie z wieku XV. Wprawdzie inne były wówczas oby
czaje i normy, lecz po prostu nie potrafimy inaczej patrzeć na wyda
rzenia minione i nikt nas nie uwolni od patrzenia przez pryzmat na
szych wartości, najważniejsze jest to, żeby nie było stosów dla ludzi 
walczących o prawdę.

Doc. Stanisław Bylina z Instytutu Historii PAN, wysunął propozy
cję ustosunkowania się również do sprawy Hieronima, by rehabilitacja 
Husa nie została odebrana jako równoznaczna z uznaniem, że Hieronim 
jest heretykiem. Bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący Episko
patu do spraw Ekumenizmu, zaproponował natomiast ekumeniczne po
dejście do zagadnienia oraz poprowadzenie sprawy w ten sposób, żeby 
papież mógł doprowadzić ją do końca.

Zgoła odmienne spojrzenie na sposób podejścia do sprawy Husa w 
pierwszej swej wypowiedzi, zaprezentował o. Krzysztof Kasznica OP.
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W dyskusji wyróżnił dwie płaszczyzny; węższą, dotyczącą samej po
stawy Husa jako postaci, która pomimo błędów jawi się jako pozyty
wna. Zaproponował przekazanie dotychczas zebranych materiałów 
Stolicy Apostolskiej do orzeczenia. Szersza płaszczyzna, zdaniem K. 
Kasznicy, dotyczy błędów Kościoła popełnionych w ciągu wieków. 
Chodziłoby o wskazanie na błędy członków Kościoła i sobęrów, nie 
zaś samego Kościoła, bo ten prowadzony jest przez Ducha Świętego, 
który, choć dopuszcza jakiś margines błędu, prowadzi Kościół pewną 
drogą prawdy.

Cennym wkładem w dyskusję były wypowiedzi braci niekatolików, 
którzy, jako świadkowie przemian zachodzących w Kościele katolic
kim, niejako z zewnątrz dzielili się swymi poglądami na omawiane za
gadnienie. I tak ks. Bogdan Tranda, teolog reformowany, uczulił roz
mówców na niewłaściwość stosowania tak bardzo zdewaluowanego 
dziś pojęcia „rehabilitacja” . Ponadto podzielił się doświadczeniem z 
własnego Kościoła dotyczącym spalonego na stosie Michała Serweta. W 
procesie skazującym go Jan Kalwin odegrał dość istotną rolę, jednak 
nikt w Kościele Ewangelicko-Reformowanym nie rehabilituje Serweta 
i jego poglądów. Natomiast poświęcono mu głaz, na którym umieszczo
na napis głoszący, że wdzięczni potomkowie Jana Kalwina potępiają 
błąd, przez niego popełniony, aczkolwiek rozumieją, że. był on wyni
kiem panujących wówczas poglądów i praktyk. Przykład ten stanowi 
wskazówkę, w jaki sposób można nie tyle rehabilitować Husa, lecz w 
jaki sposób my powinniśmy się oczyścić z tego, co się stało, jaka może 
być forma pokuty, ekspiacji za to, co miało, miej see.

Prof. Aleksander Gieysztor z Uniwersytetu Warszawskiego nie tyl
ko zgodził się z usunięciem terminu „rehabilitacja” , lecz radził odebra
nie całej sprawie aspektu jurydycznego, bowiem należy wszystko spro
wadzić do płaszczyzny moralnej i znaleźć formułę dla wyrażenia żalu 
moralnego.

Do dyskusji włączyli'się również referenci, którzy uznali za stoso
wne dopełnienie swoich dotychczasowych wypowiedzi. Ustosunkowali 
się również do dyskutowanego problemu — czy skupiać się na historii i 
w jakim stopniu. S. Swieżawski stwierdził, że historia ma bardzo dużo 
do powiedzenia, lecz wtedy, jeżeli jest właściwie ujęta. Opierając się na 
badaniach nad eklezjologią XV wieku zgodził się z poglądem, że to Ko
ściół, instytucje kościelne i ludzie Kościoła bardziej wymagają rehabili
tacji, bo w tej epoce toczyła się walka nie tylko o to, czy będzie kilku 
papieży, ale także między absolutyzmem papieskim i tendencjami de
mokratycznymi. Skrajne postacie teokratycznego absolutyzmu i koncy- 
liaiyzmu dopiero dzisiaj ustąpiły kolegializmowi uchwalonemu na Vati
canum II. Dlatego Profesor uznał za bardzo ważne, by na tym tle umieś
cić także takie fakty jak palenie na stosach, potępienie itp. Zaś Hus na 
tle epoki, w której eklezjologia dopiero się krystalizowała, jawi się jako 
świetny teolog. Z kolei prof. J. Kłoczowski uściślił, że czym innym jest 
program badań historycznych, który dotyczy pokolenia, a czym innym 
kontekst historyczny. Wyraził także swój pogląd na przewijającą się w 
dyskusji obawę zaszkodzenia komukolwiek sposobem przeprowadzenia 
sprawy Husa. Wyjaśnił, iż delikatne przeprowadzenie jej jest niezbędne 
nie ze względu na Niemców czy Czechów, lecz Słowaków, których Czesi 
bardzo obrazili. Istnieje zatem potrzeba przygotowania opinii słowac
kiej. Profesor podsunął również pomysł zorganizowania w Rzymie ko
lokwium, w którym wzięliby udział specjaliści, do którego to grona pa
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pież mógłby przemówić, ukazując, że w sprawie Husa mamy do czynie
nia z oczywistą prawdą i że należy się tym zająć.

' Na tym etapie dyskusji J. Korolec wskazał na jeszcze niedostatecz
ne podkreślanie żarliwości Husa, jego dążenia do prawdy i czystości ży
cia. Z kolei ks. Łukasz Kamykowski, członek Komisji Episkopatu do 
spraw Ekumenizmu dostrzegł potrzebę wyrażenia żalu moralnego w ta
kiej formie, która uwzględniałaby również ewentualną reakcję zacho
wawczej części Kościoła.

Udział braci niekatolików był cenny nie tylko ze względu na możli
wość ubogacenia z racji ukazania sprawy z innej pozycji, ale także dla
tego, że w toku dyskusji, w której katolicy stanowili większość istniało 
niebezpieczeństwo zagubienia wymiaru ekumenicznego. M.in. na tę 
kwestię zwrócił uwagę ks. Adam Kleszczyński, zastępca superinten- 
denta naczelnego Kościoła Metodystycznego w Polsce. Zaproponował 
on podjęcie próby ekumenicznego spojrzenia, zwłaszcza że chodzi o 
problemy historyczne widziane już z tak bardzo odległej perspektywy. 
Byłoby to korzystne dla wzajemnej zmiany postaw chrześcijan, zwłasz
cza jeśli chodzi o podchodzenie do problemów historycznych, ocenę re
formacji, wszystkiego co ją przygotowało i co z niej wynikło. Bo prze
cież w rozważanym problemie chodzi o prawdę i sprawiedliwość, które 
to wartości hie powinny być uwaruhkowane względami politycznymi i 
wyznaniowymi.

Z kolei dr Karol Karski, teolog luterański, ustosunkował się m.in. 
do wyrażanej obawy, iż prawda na temat Husa mogłaby utrudnić sytu
ację religijną w Czechosłowacji. Otóż między Kościołem katolickim a 
wspólnotami, które uważają się za spadkobierców tradycji husyckiej, 
czyli Ewangelickim Kościołem Czeskobraterskim czy Czechosłowackim 
Kościołem Husyckim, nie ma do dziś praktycznie żadnych kontaktów. 
Sprawa Husa czasem staje się tematem rozmów, co świadczy o żywot
ności problemu, o tym, że stanowi obciążenie historyczne,.w związku z 
czym głos Watykanu w tej sprawie mógłby pozytywnie wpłynąć na po
prawę stosunków międzywyznaniowych w tym kraju. Ponadto dr Kar
ski zaproponował wydanie przez zespół ekumeniczny książki poświęco
nej Husowi, która zawierałaby wybór jego pism oraz różne przyczynki 
autorów katolickich i ewangelickich, co miałoby znaczenie dla kształ
towania opinii publicznej w naszym kraju.

Pod koniec dyskusji pojawiły się głosy podsumowujące dotychcza
sowe wypowiedzi. Taki charakter miała wypowiedź prof. Zofii Włodek 
z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, która stwierdziła, że wszyscy dy
skutujący pragną tego, by dokonał się akt ekspiacji. Chodzi więc o mo
ralny aspekt wypadku Husa i innych jemu podobnych. To jest niezależ
ne od tego, kim był Hus i jakie były jego poglądy, bo chodzi o akt Koś
cioła, który odcina się od jakiegokolwiek potępienia, osądzania i zabijania 
kogoś za to, że miał takie a nie inne poglądy. Byłoby to zasadniczym kro
kiem ze strony Kościoła, zaś dodatkowo chodziłoby o ukazanie Husa jako 
osoby wierzącej, lojalnej, uważającej Się za katolika itd.

Podsumowujący charakter miała wypowiedź red. Jana Turnaua, 
członka Zarządu Ośrodka ds. Jedności Chrześcijan przy Warszawskiej 
Kurii Metropolitalnej. Uznał on propozycję zachowania ostrożności ze 
względu na zachowawczą część Kościoła za nieuzasadnioną, ponieważ 
sprawa jest jednoznaczna pod tym względem, że to Husa spalono, a nie 
on kogoś, że to Kościół dokonał straszliwych zbrodni i dlatego nie 
ma powodu do zastanawiania się nad tym, czy ktoś się nie zgorszy
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tym, że Kościół katolicki orzeknie, iż miała miejsce zbrodnia. Jeśli lu
dzie czymś się gorszą, to właśnie zbrodnią, a nie tym, że ktoś się do niej 
przyznał. Trzeba mieć raczej na uwadze tych, którzy straszliwie gorszą 
się faktem zamordowania Husa, który był człowiekiem głęboko religij
nym, a nawet prekursorem Vaticanum II. Ponadto podsunął pomysł na 
sposób zrehabilitowania się Kościoła. Ponieważ w Konstancji jest głaz 
poświęcony Husowi, papież mógłby na przykład, tak jak to w różnych 
sytuacjach już robił, uklęknąć przed tym głazem. Zdaniem red. Tur- 
naua Jan Paweł II jest geniuszem w dokonywaniu przełomów przy po
mocy faktów w sprawach, które zazwyczaj wymagają czekania na de
cyzję teologów. Jako przykład podał jego wizytę w synagodze rzyms
kiej.

Ks. B. Tranda zauważył, iż zależy mu na tym, by Kościół był jak 
najbliższy Ewangelii i dlatego powinniśmy uczyć się rezygnowania z 
pewnej kościelnej dumy, która nie pozwala nam przyjąć postawy poko
rnej i przyznać się do błędów. Ks. redaktor zauważył w niektórych wy
powiedziach ton wskazujący na to, że robimy wielką łaskę Husowi i 
jego spadkobiercom, że go rehabilitujemy, a tego akcentu należy unik
nąć. Wyraził też pewne obawy niekatolików, mianowicie pojawiają się 
głosy, że katolicy chcą odebrać protestantom ich bohaterów.

Na koniec ks. M. Czajkowski ustosunkował się do faktów zbieżnoś
ci poglądów Husa z wypowiedziami Vaticanum II. Postulował wydoby
cie zbieżności eklezjologicznych, jednak uwzględniając wrażliwość 
braci niekatolików Hus ma prawo do tego, byśmy po badanich teologi
cznych uznali te z licznych jego poglądów, które nie były błędne, choć 
je za takie niegdyś uznano. I do tego rodzaju rehabilitacji, w sensie teo
logicznym, a nie politycznym, Hus ma prawo.

Prowadzący dyskusję ks. A. Skowronek zakończył ją optymistycz
nymi wnioskami. Przypomniał, że z powodu licznych obaw zamierzano 
przeprowadzić ją przy drzwiach zamkniętych. Jednak przyjęła ona taki 
obrót, iż wprost wymaga szerokiego opublikowania, bowiem miała cha
rakter autorefleksji Kościoła nad odpowiedzialnością za dzisiejszy Ko
ściół. Przyznano się do tego, że Hus podzielił los profety w Kościele. 
Warto podkreślić, że była to dyskusja o prawdziwie ekumenicznym 
charakterze, dająca powód do radości.

Ks. A. Skowronek w imieniu uczestników dyskusji nadał do papie
ża Jana Pawła II telegram, w którym poinformował o charakterze spot
kania i przesłał wyrazy głębokiej czci i więzi duchowej we wspólnej 
trosce o prawdę i sprawiedliwość.

Iwona Łoźna

EKUMENICZNE FORUM LAIKATU
*

Podkowa Leśna, 14— 15 października 1988

Inicjatorem spotkania był Ośrodek Badań Ekumenicznych przy 
Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym. Uczestniczyło w nim ok. 
50 przedstawicieli Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumeni
cznej, Kościoła Rzymskokatolickiego i Kościoła Adwentystów Dnia
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Siódmego. Reprezentowali oni różne środowiska społeczne i różne re
giony Polski. Spotkali się, aby zastanowić się nad rolą świeckiego w 
działalności ekumenicznej, aby przedstawić wkład poszczególnych Ko
ściołów w dorobek społeczny, tradycję i kulturę polską. W spotkaniu 
uczestniczyło również kilku księży, co umożliwiło wzajemne, bliższe 
poznanie się świeckich i duchownych różnych wyznań. Władze ChSS 
reprezentowali: prezes Stowarzyszenia, członek Rady Państwa, pos. 
Kazimierz Morawski i wiceprezes pos. Wiktor M. Leyk, redaktor nacze
lny „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” , który otwierając forum 
zarysował działalność ekumeniczną ChSS, przypominając m.in., że wg 
statutu Stowarzyszenia, jego członkami mogą być obywatele polscy ró
żnych wyznań chrześcijańskich. Wspomniał też.o działalności wydaw
niczej ChSS, zwłaszcza zaś o publikacjach o tematyce ekumenicznej i 
prezentacji Kościołów różnej tradycji na łamach prasy Stowarzyszenia. 
Wiosną ub. roku podczas uroczystości związanych z pięciolecierti kwar
talnika „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” zrodziła się myśl zorgani
zowania spotkania ludzi świeckich reprezentujących różne tradycje 
chrześcijańskie. Chodziło o umożliwienie im, jak powiedział red. W.M. 
Leyk, n ie sk ręp o w a n e j d ysk usji, w y ra żen ia  w ła sn y ch  p o g lą d ó w , p o n ie 
w a ż  ty lk o  b ezp ośred n ia  w sp ó łp ra ca , b e zp o śred n i kon tak t, p o m ó c  m o że  
na d rod ze  w z a je m n e g o  z rozu m ien ia , na  d rod ze  zb liżen ia  ek u m e n ic z n e 
go, a także na  d rod ze  p o ro zu m ie n ia  w  n a szym  p a ń stw ie .

Na ręce organizatorów ks. superintendent Adam Kuczma, prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej przekazał uczestnikom forum najlepsze 
życzenia błogosławieństwa Bożego podczas obrad.

Mottem spotkania przejawiającym się w modlitwach, referatach i 
dyskusji było zdanie wypowiedziane przez apostoła Pawła w pierw
szym liście do Koryntian (1 Kor 1, 26) p rzy p a trz c ie  się, bracia, p o w o ła 
n iu  w a s z e m u !

Forum rozpoczęto modlitwą, w której dziękowano Bogu za możli
wość spotkania się i proszono Go o obdarzenie uczestników darem Du
cha Świętego, darem mądrości i roztropności w prowadzeniu rozmów 
będących zaczynem pojednania. Homilię wygłosił ks. superintendent 
Adam Kleszczyński z Kościoła metodystycznego. Jego rozważania sku
piły się na słowach zawartych w Liście do Hebrajczyków (Hbr3, 1—6) 
ukazujących trzy powołania: Mojżesza, Jezusa i każdego z nas. W po
wołaniach tych podstawowym elementem jest wierność. Jeśli mamy być 
wierni Bogu, wykonywać Jego podstawowe przykazanie miłości — mó
wił ks. Superintendent — winniśmy reformowät świat zaczynając od 
samych siebie, od stwierdzenia na ile  k a żd y  z  nas je s t  o tw a rty , szczery , 
bra tersk i w o b e c  s ió s tr  i b ra ci z  in n ych  K o ś c io łó w , k tó rzy  tak sa m o i w  
ty m  sa m ym  sto p n iu  s ta n ow ią  m u ry  je d y n e g o , d u c h o w e g o  K o śc io ła  J e 
zusa  C h rystu sa .

Pierwszy referat o biblijnych korzeniach ekumenizmu wygłosił ks. 
doc. Edward Bałakier z Kościoła polskokatolickiego. Wykazał on, że 
chociaż s łow a  sa m eg o  B o g a  za w a rte  w  p ie rw s z y m  p rzyk a za n iu  D e k a lo 
gu  — n ie  b ęd z iesz  m ia ł in n ych  b o g ó w  o p ró c z  M n ie  — ca łk ow ic ie  e lim i
n o w a ły  m o ż liw o ś ć  a k cep ta c ji ja k ich k o lw iek  in n ych  k u ltów , to  ju ż  w  
K s ię d z e  K a p ła ń sk ie j (K p ł  19, 18; 19,34) w y s tę p u je  nakaz m iło śc i b liź 
n iego , k tóry  m ożn a  by  uznać za je d e n  z  k orzen i w sp ó łczesn ego  ek u m e 
n izm u . N a jm o c n ie js z ą  b o w ie m  p o d s ta w ą  łączen ia  s ię  lu d z i w e  w s p ó ln o 
ty  w z a je m n e g o  sza cu n k u  i to le ra n c ji była, je s t  i za w sze  będ z ie  m iło ść  
bliźn iego. Natomiast na jm ocn ie jszą  pod sta w ą  i ź ród łem  jed n ośc i je s t  B i 
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blia, a zw ła szcza  N o w y  T esta m en t i za w a rte  w  n im  p rzy k a za n ie  m iło śc i  
B o g a , m iło śc i b liźn ieg o  ora z  p ro śb a  Jezusa  Chrystusa , a by  w szyscy , k tó 
rzy  w  N ie g o  w ie rz ą  sta li się  je d n o , ja k  O n  ze  S w o im  O jc e m , a  O jc ie c  z  
N im .

Kolejny referat o współpracy ekumenicznej między Kościołami wy
głosił ks. doc.' dr hab. Zachariasz Łyko z Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego. Przedstawił on współpracę między Kościołami na tle dzie
jów naszego narodu, podkreślając okresy tolerancji religijnej i wynika
jące z niej wartości moralne, kulturowe i cywilizacyjne. Zaproponował 
również, aby zwrócić uwagę w dziedzinie współpracy międzykościelnej 
na sprawy socjopatologii, a zwłaszcza na takie zagadnienia jak alkoho
lizm, nikotynizm, narkomania. Plagi te są bowiem g łó w n y m  ź ró d łe m  
d eg en e ra c ji n a szeg o  n a rod u  i p rz y c z y n ą  o g ro m n y ch  stra t m o ra ln y ch  i 
m a teria ln ych . Podkreślił rolę etosu pracy, podnoszenia powszechnej 
moralności, ochrony naturalnego środowiska człowieka, a także działa
lności na rzecz pokoju. O k a z ją  w reszc ie  m ięd zy k o śc ie ln y ch  i m ię d z y -  
ch rześc ija ń sk ich  w sp ó łd z ia ła ń  — stwierdził ks. doc. Z. Łyko — p o w in 
n y  być  w ie lk ie  ro c zn ic e  i św ię ta  n a szych  w sp ó ln o t  k o śc ie ln y ch  i w y z n a 
n io w y c h  oraz  n asze  w ie lk ie  ro c zn ice  i św ię ta  n a ro d o w e  (... ) K o ś c io ły  n a 
sze  m og ą  i p o w in n y  od eg ra ć  je s z c z e  w ięk szą  n iż  d o tą d  ro lę  w  r o z w o ju  
n a ro d o w e g o  d ia log u  i sp o łec zn y ch  w sp ó łd z ia ła ń  w  d z ied z in ie  n a ro d o 
w e j je d n o ś c i  o ra z  s p o łe c z n o -m o ra ln e j od n o w y , ja k  ró w n ie ż  w sp a rc ia  
dla teg o  w szystk ieg o , co  s łu ży  o g ó ln e j je g o  k o n d y c ji  d u c h o w e j o ra z  d o 
bru  i p o m y ś ln o ś c i n a szych  K o śc io łó w , n a sze j o jc zy zn y .

Po dwóch referatach wprowadzających wygłoszonych przez du
chownych, oddano głos świeckim. Zaprezentowano punkt widzenia ka
tolika, ewangelika i prawosławnego. Red. Grzegorz Polak starał się 
ukazać jak realizowane jest przesłanie ekumeniczne Vaticanum II 
przez laikat Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Stwierdził on, że 
idea  je d n o ś c i  w z b u d z iła  za in te resow a n ie  g łó w n ie  w  k ręga ch  in te lig en 
c ji k a to lick ie j. Niemniej jednak la ikat w  d zia ła ln ośc i e k u m e n ic z n e j w  
p e w n y m  sen sie  w y p rz e d z i ł  n a w e t h iera rch ię  i d u c h o w ie ń s tw o  (... ) D z i e 
dziną , w  k tó re j la ikat k a to lick i n a jb a rd z ie j za s łu ży ł się w  p ro p a g o w a 
n iu  je d n o ś c i  ch rześc ija n  i b u d o w a n iu  p rzy ja ź n i m ię d zy  K o ś c io ła m i by ła  
i je s t  p u b lic y s ty k a  ora z  d zia ła ln ość  w yd a w n icza . Świeccy angażują się 
także w inicjowanie i organizowanie różnych akcji ekumenicznych, jak 
nabożeństwa ekum'eniczne w pierwsze poniedziałki miesiąca w Koście
le Ewangelicko-Reformowanym, młodzieżowe spotkania w Kodniu, cykl 
spotkań międzyreligijnych „Droga świateł” oraz cykl spotkań według 
nie zrealizowanej koncepcji świątyni pokoju na Majdanku — w kościele 
p.w. Miłosierdzia Bożego w Warszawie, rekolekcje ekumeniczne dla ka
techetów i młodzieży studiującej organizowane przez studentów ATK. 
Wspomniał również o działalności niektórych duszpasterstw, jak np. 
przy parafii św. Andrzeja Boboli w Warszawie czy św. Franciszka z 
Asyżu, o kontaktach wielu młodych katolików ze wspólnotą ekumeni
czną w Taize, dzięki której weszli w rzeczywistość ekumeniczną. M im o  
tak p ię k n y c h  p rz y k ła d ó w  za a n ga żow a n ia  e k u m en ic zn eg o  lu d z i ś w ie c 
k ich  — podkreślił G. Polak — u d zia ł la ikatu  w  p ra ca ch  e k u m en ic zn y ch  
na n a szym  ro d z im y m  g ru n c ie  b y ł i je s t  za trw a ża ją co  n ied o s ta te czn y  w  
s to su n k u  d o  is tn ie ją cych  p o trz e b  i m o ż liw o ś c i., P rz y c z y n ą  teg o  je s t  
m .in . d y sp ro p o rc ja  w y z n a n io w a  w  kra ju , za m a ło  za ch ę ty  d o  c zy n u  j e d 
n ośc i ze  s tro n y  h iera rch ii i d u ch ow ień s tw a , b o ja ź liw o ść  i m ała  a k ty w 
n ość  la ikatu  w e  w szy s tk ich  na o g ó ł d z ied z in a ch  życia  k ośc ie ln ego . Z ę b y
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w y c h o w a ć  do  e k u m e n iz m u  p o tr z e b n y  je s t  w s p ó ln y  sy s tem a ty czn y  w y 
siłek  d u szp a ste rzy , k a te ch e tó w , d z ien n ik a rzy , w szy stk ich  lu d z i d o b re j 
w o li , k tó rzy  m a ją  ja k iś  w p ły w  na k sz ta łtow a n ie  p o s ta w  lu d z i w ie rz ą 
cych .

Dr Andrzej Kiszą z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przypom
niał uczestnikom, że K o śc io ły  p rotestanck ie  z natury  rzeczy  są bardzo lai
ckie, p on iew a ż  reform acja  była bu n tem  p rzec iw k o  struk turze  K ośc io ła  
śred n iow ieczn eg o , przeciwko systemowi autokratycznemu, monachisty- 
cznemu. Wprowadziła ona w Kościołach protestanckich organizację de
mokratyczną. Natomiast p osta w a  dem okra tyczna  laikatu p rotestanck iego  
d eterm in u je  je g o  stosunek  do ekum enii. Zwrócił on również uwagę, aby 
ek u m en ię  p row a d z ić  w łaściw ie, w  sposób  delikatny, uw zg lędn ia ją cy  
w szelk ie  inne zm ien n e  oraz, ja k  to p ow ied z ia ł w  dyskusji ks. prof. A lfon s  
S k ow ron ek , że  p ra w d ziw a  ek u m em a  m usi się rozpocząć  w  sercach ludz 
k ich  od  p o k u ty  człow ieka  (...) M u szą  się zm ien ić  serca ludzkie, stosunek  
człow iek a  do człow iek a  każdego innego  w yznania .

O teologicznych podstawach zaangażowania wiernych w ruch eku
meniczny w Kościele prawosławnym mówił red. Jerzy Andrejuk. P r a 
w o s ła w n e  p o jm o w a n ie  je d n a k o w e j o d p o w ied z ia ln o śc i za  p rz e b ieg  i w y 
n ik  ru ch u  e k u m en ic zn eg o  w y n ik a  — podkreślił on — z n o w o te s ta m e n - 
to w e j n a u k i o p o w s z e c h n y m  k a p ła ń stw ie  w  K o ś c ie le  C h ry s tu so w y m , 
g d z ie  w ie rn i są p o jm o w a n i  ja k o  lud  B o ż y . Z  p r z y ję c ie m  C h rystu sa  z o 
sta ł zn ie s io n y  p o d z ia ł na n a ród  w y b ra n y  i p oga n . Teologia prawosław
na podkreśla, że w drugim człowieku należy widzieć przede wszystkim 
dzieło Boże, świątynię Ducha Świętego. N ie  m a  ró ż n ic y  o n to lo g ic zn e j 
— powiedział J. Andrejuk — m ię d zy  b isk u p em  a k a żd ym  in n y m  w ie r 
n y m  w  K o śc ie le . N ik t  n ie  m o że  stać z n a tu ry  w y ż e j od  k ogoś  innego , 
m im o  że  m o że  p e łn ić  inną  służbę. Z  p ra w o s ła w n e g o  p u n k tu  w id zen ia  
K o ś c ió ł  je s t  je d en , n iep od z ie ln y . Jed en  lu d  tw o rz y  je d n o  cia ło  C h ry s tu 
sa. P o d z ie lo n e  je s t  n a tom ia st ch rześc ija ń stw o  (... ) R o lą  i p o w o ła n ie m  
k a żd ego  p ra w o s ła w n e g o  je s t  n ieść  św ia tu  św ia tło , w  taki sp o só b  aby  
sp e łn iły  się s ło w a  Jezusa  C h rystu sa : „ Tak n iech  św ie c i św ia tło ść  w asza  
p rz e d  lu dźm i, a by  w id z ie li  u czyn k i w a sze  i w ie lb ili  O jc a  w a szego , k tó ry  
je s t  na n ieb io sa c h *’ (M t  5,16). A n g a ż o w a ć  się  w  ru ch  ek u m e n ic z n y  zn a 
czy  w ię c  n ic  in n eg o  ja k  n a leżyc ie  w y p e łn ia ć  sw o ją  rolę, być  ch rześc ija 
n in em .

W piątek po południu uczestnicy forum udali się do kaplicy semi
naryjnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej, 
aby wziąć udział w nabożeństwie na rozpoczęcie dnia Pańskiego. Koś
ciół adwentystów zachował starotestamentowy zwyczaj święcenia so
boty, dnia sabatu, który rozpoczyna się w piątek o zachodzie słońca i 
kończy w sobotę o zachodzie słońca. Nabożeństwo prowadził ks. Julian 
Hatała, dyrektor seminarium, a homilię wygłosił ks. Władysław Kosow
ski, próbując udzielić odpowiedzi na pytanie postawione przez proroka 
Micheasza (Mi 6,8) — czego B ó g  od nas oczekuje —. Rozważania zakoń
czył stwierdzeniem, że Bóg od nas oczekuje wzajemnej miłości braters
kiej. Bardzo pięknym akcentem ekumenicznym podczas nabożeństwa 
był śpiew z akompaniamentem gitary Wiery Jelinek i Andrzeja Trandy, 
przedstawicieli Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Oni to również 
śpiewem-modlitwą zapraszali uczestników forum na każdy posiłek. O 
przemówienie podczas nabożeństwa poproszono też posła W.M. Leyka.

Drugi dzień obrad rozpoczęto modlitwą prowadzoną przez ks. prof. 
Alfonsa Skowronka. Kościół katolicki każdą sobotę poświęca Maryi,
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dlatego rozważania modlitewne skupiły się wokół słów zawartych w 
Ewangelii św. Łukasza (1,30—34) mówiących o Zwiastowaniu. Na kan
wie tych słów prowadzący postawił szereg pytań obrachunkowych, 
przed którymi staje każdy z nas.

Wiele czasu poświęcono wspólnej dyskusji, podczas której uzupeł
niano referaty informując o ekumenicznych inicjatywach świeckich w 
poszczególnych Kościołach. Poruszano także sprawy konwersji. 
Ks.prof. A. Skowronek przytoczył słowa Karola Bartha — K o n w e r s je  
n ie  m a ją  sensu . Z a ró w n o  w  ty m  K o ś c ie le  ja k  i p o z a  je g o  m u ra m i g rz e 
szy  się  tak sa m o  w e d łu g  je d n e g o  sch em atu . W szystk ie  K o ś c io ły  są  K o ś 
c io ła m i g rz eszn ik ó w . J ed yn a  k on w ers ja , to  je s t  k o n w e rs ja  w szy s tk ich  
d o Jezu sa  C h rystu sa . Mówiono również o tolerancji, o tożsamości reli
gijnej. Ks. bp Zdzisław Tranda zauważył, że ruch ekumeniczny wywo
łał zainteresowanie własną konfesją, ale i przestrzegał przed bezkryty
cznym podchodzeniem do działalności ekumenicznej, bo p ły tk i  e k u m e 
n izm  oga łaca  z  w a rtośc i, k tó re  rep rezen tu ją  p o sz cz e g ó ln e  K o śc io ły . Nie 
pominięto również kwestii maryjnej. Ks. Skowronek podkreślił, że Ma
ryja nie jest wyłączną własnością katolików, ale jest i własnością prote
stantów, ponieważ Ona jest Matką Jezusa Chrystusa. M a r y ja  je s t  naszą  
w sp ó ln ą  w ła sn ością . Jednocześnie wyjaśnił znaczenie słowa protestan
tyzm, które przez większość ludzi rozumiane jest jako protest. Otóż po 
łacinie „protestari” znaczy składać świadectwo. Ks. superintendent 
Adam Kleszczyński zwrócił uwagę, że obecnie wszędzie, we wszystkich 
tradycjach następuje przywracanie ludziom świeckim ich należnej god
ności i możliwości współdziałania i współkształtowania życia w Koś
ciele, ponieważ chodzi o to, aby ci, k tó rzy  s ta n ow ią  p o d m io t  K o śc io ła  
m ie li g ło s  tak s iln ie  b rzm ią cy  i tak d a lek o  idący, by  ich  g łos  d e c y d o w a ł  
o  ż y c iu  K o śc io ła . A  ży c ie  to  je s t  z b io re m  w szy stk ich  fu n k c ji, k tó re  K o ś 
c ió ł spełn ia . Zajmowano się również problemem ponadkonfesyjności i 
wynikającym z niego niebezpieczeństwem. Dr. Zofia Wojciechowska, 
wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
zaproponowała przeprowadzenie badań socjologicznych związanych ze 
zjawiskiem porzucania swojego Kościoła i przechodzeniem do innych 
wspólnot. Wspomniano o funkcjonowaniu Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego. Dyskutowano nad rolą kobiety w Kościele. Omawiano 
wkład Kościołów w naszą kulturę, w nasze codzienne życie społećzne. 
Poruszono również problem językowy — znaczenia słowa „Cerkiew” i 
wymiennego z nim słowa „Kościół” . Sławomir Makal użasadnił używa
nie słowa „Cerkiew” w tradycji prawosławnej dla określenia ludu Bo
żego, instytucji świętej, i podkreślił, że cerkiew pisana przez duże „C” 
jest słowem polskim. Dodał on jeszcze, że rozejście się Kościołów jest 
wielkim nieszczęściem, które nas dotyka do tej pory.

Pod koniec dyskusji zgłoszono szereg wniosków. Ks. Kleszczyński 
zaproponował, a by  na  p ła szczy źn ie  ek u m en iczn e j, w  o b rę b ie  ca łego  p o l 
sk iego  ch rześc ija ń stw a , za ch ęc ić  la ikat do  szu k a n ia ■ d róg  ek sp res ji, tego  
co m o ż e  w n ie ść  d o  ty ch  n o w y c h  dni, k tó re  n a d ch od zą , d o  n o w e j s łu żby , 
k tó ra  nas w szy s tk ic h  w  im ien iu  C h rystu sa  czeka. Szeroki program 
działania dla forum ekumenicznego, które winno funkcjonować perma
nentnie, przedstawił ks. Skowronek. Przede wszystkim należy stworzyć 
dużą bibliotekę, kluby dyskusyjne o różnej tematyce: krąg biblijny, 
krąg poświęcony studiowaniu katolickich dokumentów soborowych, 
dokumentów wydawanych przez Ekumeniczną Radę Kościołów, doku
mentów o tematyce Maryjnej. Można założyć koło teologów praktycz
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nych, zająć się zagadnieniem pracy, ekologią, wspólnym uczestnicze
niem w świętach.

Podsumowując obrady Wiktor M. Leyk stwierdził, że spotkania 
tego typu będą kontynuowane i następne proponuje zorganizować w 
drugiej połowie stycznia 1989 r. Tematyka będzie bardziej szczegółowa. 
Organizacji podejmie się ChSS, ale nie jako konkurencja dla innych, a 
jedynie jako instytucja pełniąca rolę służebną dla laikatu chrześcijańs
kiego w Polsce.

Na zakończenie forum ekumenicznego uczestnicy udali się do lute- 
rańskiego kościoła św. Trójcy w Warszawie, gdzie wysłuchali wspania
łego koncertu pieśni cerkiewnej w wykonaniu chóru pod dyrekcją Ba
zylego Kalinowskiego. Dzięki doskonałemu przygotowaniu śpiewaków 
i pięknym głosom stworzono atmosferę autentycznej modlitwy.

Maria Giedz



E K U M E N I Z M  W R Ó Ż N Y C H  K R A J A C H

WSPÓLNOTA ROBOCZA KOŚCIOŁÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH 
W RFN I BERLINIE ZACHODNIM

Celem ruchu ekumenicznego jest dążenie do jedności Kościołów w 
Chrystusie i uwidacznianie jej. Już w ubiegłym wieku powstały pierw
sze organizacje ponadwyznaniowe, ale trzeba było wiele czasu, aby w 
Niemczech przegrody między poszczególnymi Kościołami i wyznaniami 
chrześcijańskimi stały się łatwiejsze od przekroczenia, aby zlikwido
wać przestarzałe przesądy i wzajemne potępienia. Doświadczenia pły
nące ze zbratania sję Kościołów w walce i z chrześcijańskiej współpra
cy w czasie wojny, jak również z akcji ekumenicznej pomocy diakonal- 
nej i charytatywnej dla zniszczonych przez wojnę Niemiec, skłoniły Ko
ścioły do przyspieszenia tych ostrożnych kroków w procesie zbliżania 
się i do stworzenia ponadwyznaniowej platformy wspólnych obrad.

Już wiosną 1946 r. sztab pracowników Rady Ekumenicznej w Ge
newie zwrócił się do ówczesnego kierownika Kancelarii Kościelnej Ko
ścioła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) z zachętą, by doprowadził 
do ekumenicznego stowarzyszenia się Kościołów w Niemczech na wzór 
Federalnej Rady Kościołów w Stanach Zjednoczonych czy Brytyjskiej 
Rady Kościołów. Do prac przygotowawczych przystąpiła kancelaria 
Kościoła, formalnie upoważniona przez Radę EKD do podjęcia roko
wań z ewangelickimi Kościołami wolnymi w sprawie utworzenia krajo
wej rady Kościołów. Po wstępnych rozmowach przedstawicieli Kance
larii Kościoła (EKD), Kościoła Metodystów oraz Wolnokościelnej 
Wspólnoty Ewangelickiej w Stuttgarcie dnia 21 marca 1947 r. i w szer
szych, bardziej wiążących ramach we frankfurcko-ginnheimskim semi
narium metodystów latem 1947 r. za zgodą EKD doszło w Assenheim w 
Hesji 17 października 1947 r. do konferencji z niemieckimi Kościołami 
Wolnymi, które zgłosiły swój akces do Światowej Rady Kościołów. Wó
wczas jednomyślnie poparto utworzenie krajowej organizacji ekumeni
cznej. W dniu tych właściwych narodzin Wspólnoty Roboczej Kościo
łów Chrześcijańskich w Niemczech jej kierownictwo sprawował Hans 
Asmussen, ale ze strony EKD w konferencji uczestniczyli Hans Lilje i 
Martin Niemoeller. Swoich przedstawicieli przysłały następujące Koś
cioły Wolne: baptyści stowarzyszeni z darbistami (Związek Ewangelic
kich Zborów Wolnokościelnych), Kościół Metodystów, Wspólnota 
Ewangelicka, Stowarzyszenie Zborów Mennonitów, Związek Wolnych 
Zborów Ewangelickich, Biskupstwo Starokatolickie.

Wkrótce potem odbyły się kolejne posiedzenia robocze, mające na 
celu nakreślenie granic kręgu uczestników i wyjaśnienie zasad wspól
nej pracy. Na pierwszym spotkaniu przedstawiciele wyrazili zasadni
czą gotowość do zorganizowanej współpracy na bazie ekumenii z peł-
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ifym zachowaniem własnej tożsamości kościelnej i swobody działania. 
Można było zatem podjąć wkrótce dyskusję nad statutem planowanej 
organizacji, który omówiono i przyjęto z niewielkimi zmianami w grud
niu 1947 r. Jedynie Związek Ewangelickich Zbdrów Wolnokościelnych, 
wskutek swej kongregacyjnej struktury, nie podjął wiążącej uchwały o 
ratyfikacji, wyraził wszakże gotowość do praktycznej współpracy na 
podstawie opracowanego statutu. EKD uzależnił swoją aprobatę od re
zygnacji z nazwy „rada” nadanej nowej organizacji, która to nazwa 
mogłaby sugerować istnienie ściślejszej wspólnoty niż zamierzona, oraz 
od określenia statutu organizacji nie jako „statutu” , lecz „wytycz
nych” . Życzenia te zostały zaaprobowane.

Dnia 10 marca 1948 r. w niemal nietkniętym przez wojnę szpitalu 
w Kassel na wspólnym posiedzeniu obradowała Rada EKD i przedsta
wiciele Kościołów Wolnych. Jednym z punktów obrad było utworzenie 
Wspólnoty Roboczej, w skład której weszłyby Kościoły ewangelickie 
należące do EKD, Wolne Kościoły ewangelickie i Kościół Starokatolic
ki. Tak dokonało się oficjalne powołanie Wspólnoty Roboczej Kościo
łów Chrześcijańskich w Niemczech (ACK). W odróżnieniu do równole
gle powstałych w innych krajach związków w postaci „krajowych” lub 
„ekumenicznych rad Kościołów” , zrezygnowano z określenia „rada” , 
aby nadal unikać wszelkich pozorów uprawnień do kierowania Kościo
łami. Tej ekumenicznej wspólnoty roboczej życzyło sobie również mię
dzynarodowe centrum ekumeniczne w Genewie, którego łącznikiem z 
EKD był dr Hans Schönfeld, wówczas referent ds. ekumenii w Wydzia
le Zagranicznym EKD, promotor tak ważnej i dziś jeszcze Centrali 
Ekumenicznej we Frankfurcie nad Menem.

Do Wspólnoty Roboczej przyłączyła się później także Ewangelicka 
Jednota Braterska; Kościoły Staroreformowane i Armia Zbawienia 
przyłączyły się do niej w podobnej, niewiążącej formie, jak Związek 
Niezależnych Zborów Ewangelickich. Ta pełniona przez parę dziesię
cioleci służba Wspólnoty Roboczej i Kościołów Chrześcijańskich, często 
mało dostrzegana przez opinię publiczną, uzyskała po Soborze Watyka
ńskim Drugim większe znaczenie, także na zewnątrz, kiedy w 1974 r. 
przystąpiły do niej Kościół Rzymskokatolicki (Konferencja Episkopatu 
Niemieckiego) i Metropolia Grecko-Prawosławna. Od 1970 r. istnieje 
niezależna Wspólnota Robocza Kościołów Chrześcijańskich w NRD, 
zrzeszająca 15 Kościołów członkowskich i pięć Kościołów ze statusem 
obserwatora.

ACK zgodnie z § 1 swoich „wytycznych” jest zrzeszeniem wspólnot 
kościelnych, u zn a ją cych  Jezusa  C h rystu sa  za B o g a  i Z ba w ic ie la . Sfor
mułowanie to wzorowane było na tzw. bazie dogmatycznej Światowej 
Rady Kościołów; chodziło tu o możliwie jak najwyraźniejsze ukazanie 
duchowej łączności między obu organizacjami. „Baza” ta została zmo
dyfikowana w sensie trynitamym przez Zgromadzenie Ogólne w Delhi 
w 1961 r. Od tego czasu Kościoły i wspólnoty kościelne wyznają, iż P a n  
Jezus C h rystu s , z g o d n ie  z  P is m e m  Ś w ię ty m , je s t  B o g ie m  i Z b a w ic ie lem ,  
i d la teg o  dążą  w sp ó ln ie  do w y p e łn ia n ia  tego, do czego  są p o w o ła n e , ku  
ch w a le  B o g a  O jca , S yn a  i D u c h a  Ś w ię teg o .

W ACK ani się nie pomija, ani nie niweluje odmiennych stanowisk 
w kwestiach dogmatów i życia religijnego. P r z y  ty m  za ło żen iu  w szy scy  
w y ra ża ją  w o lę  w sp ó ln e g o  p e łn ien ia , w  m ia rę  m o ż liw o śc i, w sp ó ln ie  uz  
n a n ych  zadań . (§ 4,3). ACK nie jest członkiem Światowej Rady Kościo-~ 
łów i nie może nim być. Jednak poszczególne Kościoły członkowskie i
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Kościoły ze statusem obserwatora na własną odpowiedzialność regulu
ją swoje stosunki z ŚRK.

C z ło n k a m i „ W s p ó ln o ty  R o b o c z e j” są p o d p isa n e  n iż e j w s p ó ln o ty  k o 
śc ie ln e . O  p r z y ję c iu  d a lszych  c z ło n k ó w  „W sp ó ln o ta  R o b o c z a ” d e c y d u je  
w  k a żd y m  p rz y p a d k u  z  osobna . W a ru n k iem  cz ło n k o s tw a  je s t  w  k a żd y m  
w y p a d k u  u zn a n ie  zasady, o k re ś lo n e j w  § 1. Z a sa d n iczo  p o w in n o  s ię  
p rz y jm o w a ć  ty lk o  tak ie  w s p ó ln o ty  k oście lne , k tó re  p os ia d a ją  o s o b o 
w ość  p ra w n ą  (§ 2). Obecnie do ACK należy dziesięć Kościołów jako peł
noprawni członkowie i pięć ze statusem obserwatora. Są to: Kościół 
Ewangelicki, Kościół Rzymskokatolicki, Metropolia Grecko-Prawosła- 
wna, Związek Ewangelickich Zborów Wolnokościelnych, Kościół 
Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Starokatolicki, Stowarzyszenie 
Niemieckich Zborów Mennonickich, Jednota Braterska Kontynentu 
Europejskiego, Syryjsko-Prawosławne Kościoły Antiochii w RFN, Koś
ciół Ewangelicko-Staroreformowany w Dolnej Saksonii, a jako obser
watorzy: Armia Zbawienia, Związek Wspólnoty Chrześcijańskiej w 
Mühlheim nad Ruhrą, Samodzielny Kościół Ewangelicko-Luterański, 
Religme Stowarzyszenie Przyjaciół (kwakrzy) i Związek Wolnych 
Zborów^Ewangelickich.

Wśród 15 Kościołów i wspólnot kościelnych są dwa duże Kościoły 
(Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Ewangelicki), które podają liczbę 
swoich członków na około 26 min. Wiele mniejszych Kościołów do czło
nków zalicza tylko tych, którzy czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty 
lokalnej. Oba duże Kościoły oraz starokatolicy uregulowali swoje sto
sunki z państwem w konkordatach lub porozumieniach, co ma m.in. rów
nież taki skutek, że państwo w imieniu Kościołów pobiera podatek koś
cielny. Inne Kościoły, które nie przyjęły takiego rozwiązania, właśnie 
dlatego określają się jako Kościoły wolne. Są wprawdzie zorganizowa
ne zgodnie z normami prawa (jako instytucja prawa publicznego albo 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), ale same zaspokajają swoje 
potrzeby. Członkowie niektórych Kościołów płacą na ten cel coś w ro
dzaju dziesięciny. Kościoły ze statusem obserwatora uważają wpraw
dzie, że ACK stwarza możliwości kontaktowania się ze sobą i że jest 
ona znakomitą ekumeniczną platformą dialogu, ale z nader różnych 
względów nie mogą się zdecydować na pełne członkostwo. W praktyce 
ma to ten skutek, że w głosowaniach mają nieraz tylko głos doradczy, a 
nie decydujący.

Kierowniczym organem ACK jest zgromadzenie członków, składa
jące się z delegatów Kościołów członkowskich i Kościołów ze statusem 
obserwatora. Wielkie Kościoły wysyłają na te zgromadzenia po pięciu 
delegatów, Metropolia Grecko-Prawosławna, metodyści i baptyści po 
dwóch, inne Kościoły po jednym delegacie. Przedstawiciele członków 
wybierają przewodniczącego i wiceprzewodniczącego ACK. Przewod
niczącymi ACK byli: w latach 1948— 1961 prezydent kościelny Martin 
Niemoeller (EKD); 1961— 1966 dyrektor seminarium dr Hans Luckey 
(baptysta); 1966— 1970 biskup krajowy Erich Eichele (EKD); 1970— 
— 1976 biskup dr. C. Ernst Sommer (metodysta); 1976— 1979 biskup 
krajowy dr Gerhard Hćintze (EKD); 1979— 1982 biskup dr Paul-Wer- 
ner Scheele (rzymski katolik); od 1982 r. dr Heinz-Joachim Held (EKD). 
Zgromadzenie członków zbiera się cztery razy w roku, na „posiedzeniu 
roboczym” , na którytn planuje się i realizuje zamierzenia, wymienia 
wszelkiego rodzaju informacje ekumeniczne, oraz dotyczące życia po
szczególnych'Kościołów, próbuje znaleźć się sposób uniknięcia zaryso
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wujących się konfliktów lub rozwiązywać już powstałe. ACK chce 
przede wszystkim realizować następujące zadania: 1. P o p ie ra n ie  k o n 
ta k tów  ek u m e n ic z n y c h  i p ra c y  e k u m e n ic z n e j w ś ró d  c z łon k ów . 2. P o 
p ie ra n ie  d ia logu  teo lo g iczn eg o  w  ce lu  w y ja śn ia n ia  i p o ro zu m ien ia . 3. 
P o ra d n ic tw o  i p o ś re d n ic tw o  w  p rz y p a d k u  ró ż n ic y  p o g lą d ó w  m ię d zy  
p o s z c z e g ó ln y m i cz łon k a m i. 4. R e p re z e n to w a n ie  n a d zw y cza jn y ch  
sp ra w  na  w n io sek  c z łon k ów . 5. R e p re z e n to w a n ie  w sp ó ln y c h  sp ra w  na  
z ew n ą trz  i w o b e c  o p in ii p u b lic z n e j (§ 4).

ACK, stosownie do swoich wytycznych, starała się przez dialog 
ekumeniczny (częściowo na temat chrztu, eucharystii, wspólnoty lokal
nej, urzędu duchownego, wyznania wiary) pogłębić kontakty ekumeni
czne, likwidować napięcia między Kościołami i opracowywać wspólne 
zalecenia (np. w sprawie misji i ewangelizacji, podwójnego członkost
wa, procedury przechodzenia do innego Kościoła, nauczania religii 
itp.). Na zewnątrz ACK, reprezentując wspólny głos chrześcijan i Koś
ciołów w RFN i Berlinie Zachodnim, wypowiadała się również na tema
ty aktualne: o s ty lu  życ ia  w  p o c z u c iu  ch rześc ija ń sk ie j o d p o w ie d z ia ln o ś 
ci, w sprawach robotników cudzoziemskich, w sprawach azylu i w kwe
stii ochrony życia w związku ze stosowaniem par. 218 kodeksu karnego. 
W zakreślonych jej ramach ACK decydująco przyczyniła się do stałej 
poprawy stosunków między Kościołami i podtrzymywania pracy eku
menicznej.

Ponieważ jednak piętrzącej się pracy nie można wykonywać tylko 
na tych posiedzeniach, ACK utworzyła samodzielną instytucję, Centra
lę Ekumeniczną we Frankfurcie nad Menem. Pracuje tam po jednym re
ferencie z ramienia Konferencji Episkopatu Niemieckiego, EKD, Koś
ciołów Wolnych i Kościoła prawosławnego. Centrala Ekumeniczną rea
lizuje następujące zadania: wykonywanie prac, których życzy sobie 
Zgromadzenie Członków; bieżące kontakty z regionalnymi i lokalnymi 
ekumenicznymi wspólnotami roboczymi i innymi grupami uprawiają
cymi działalność ekumeniczną w RFN w celu podejmowania i przeka
zywania inicjatyw i informacji; kontakty z ŚRK w Genewie, z Sekreta
riatem ds. Jedności Chrześcijan w Rzymie, ze wspólnotami roboczymi 
Kościołów chrześcijańskich i z krajowymi radami Kościołów za grani
cą; przygotowywanie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan; przy
gotowywanie nabożeństw ekumenicznych na ewangelickich i katolic
kich kongresach kościelnych (Kirchentage, Katholikentage); organizo
wanie ekumenicznych konferencji roboczych; oddziaływanie na opinię 
publiczną (działalność propagandowa) w celu szerzenia idei ekumeni
cznej; dokumentacja i archiwizacja działalności ekumenicznej, zwłasz
cza na obszarze RFN i Berlina Zachodniego; oraz popieranie studiów 
ekumenicznych w łączności z Niemiecką Komisją ds. Studiów Ekume
nicznych (DÓST A).

Studia ekumeniczne i dialog teologiczny Kościołów stanowią pod
stawę współpracy ekumenicznej. Z tego względu ACK utworzyła Nie
miecką Komisję ds. Studiów Ekumenicznych; powołano ją do życia w 
1950 r. z inicjatywy Wydziału Studiów ŚRK, pierwszym jej kierowni
kiem żostał prof. Edmund Schlink z Heidelbergu. Centrala Ekumenicz
na stale współpracuje z Komisją ds. Studiów i służy jej zarazem jako 
biuro. Komisja ds. Studiów utrzymuje także kontakty z podobną komi
sją przy Zjednoczonym Kościele Ewangelicko-Luterańskim. Około 30 
członków DÖSTA, przedstawicieli wszystkich tradycji teologicznych 
reprezentowanych w ACK, wzięło na siebie odpowiedzialność za spra
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wy naukowo-ekumeniczne: przyczynki naukowe w związku z pracami 
poprzedzającymi wielkie zgromadzenia ekumeniczne i następującymi 
po nich, konsultacje i konferencje światowe, włączanie problemów eku
menicznych do planów nauczania w szkołach wyższych, popieranie na
rybku o zainteresowaniach ekumenicznych. Ponadto DOSTA realizuje 
własne przedsięwzięcia studyjne, obejmujące wszystkie dziedziny pro
blematyki ekumenicznej: wiara i ustrój Kościoła, Kościół a społeczeńs
two, misja, dialog z innymi religiami. Zajmowano się m.in. tematami 
takimi, jak interkomunia, idea soborowa, wiążące nauczanie Kościoła 
dziś, Kościół i ubodzy; ostatnio zakończono projekt nt. „Międzynarodo
wego ruchu duszpasterskiego i ruchu ekumenicznego” , został opubliko
wany w „^ekumenische Rundschau” , kwartalniku zawierającym arty
kuły naukowe itp., wydawanym w powiązaniu z DÖSTA. Najnowszym 
rozpoczętym projektem jest „Problematyka eklezjologii” .

Kościoły członkowskie regulują swoje stosunki z ŚRK na własną 
odpowiedzialność. Ich powiązanie z Radą znajduje wyraz nie tylko w 
jednakowym formułowaniu zasad w statucie ŚRK i wytycznych Wspól
noty Roboczej, lecz wyraża się także w bezpośredniej przynależności 
większości Kościołów członkowskich Wspólnoty Roboczej do ŚRK. Ści
słe kontakty istnieją między ACK a regionalnymi wspólnotami robo
czymi (których jest łącznie 11). Razem z referentami Centrali Ekumeni
cznej ich sekretarze co roku sporządzają bilans sytuacji ekumenicznej i 
informują się wzajemnie o bieżącej działalności i planach przyszłej pra
cy. Od 1947 r. Centrala Ekumeniczna przeprowadza regionalne konfe
rencje robocze, służące wzajemnej wymianie informacji i doświadczeń i 
dialogowi teologicznemu. Te konferencje robocze w istotny sposób 
przyczyniły się do zakładania regionalnych i lokalnych wspólnot robo
czych i ekumenicznych grup inicjatywnych. Centrala Ekumeniczna słu
ży swoją pomocą w tworzeniu lokalnych wspólnot roboczych.

ACK nie jest ani jakimś trwałym „nadrzędnym Kościołem” , ani za
mkniętym we własnym kręgu stowarzyszeniem chrześcijańskich Ko
ściołów i wspólnot o kierunku ekumenicznym, ani prywatnym klubem 
dyskusyjnym. ACK to: podtrzymywanie dialogu Kościołów przez spot
kania ich delegatów, prowadzenie pracy ekumenicznej na rzecz jedno
ści chrześcijan i Kościołów oraz dążenie do widzialnej jedności w wie
rze. Dlatego też zarówno ACK, jak i Centrala Ekumeniczna do swoich 
głównych zadań zaliczają: popieranie debaty na temat wiary i doktry
ny, życia duchowego i liturgii oraz praktycznego stosowania ich w ży
ciu. ACK nie chodzi o ujednolicenie, lecz o uświadomienie sobie wieloś
ci, o „pojednaną różnorodność” , o „wspólnotę Kościołów” , które w 
skoncentrowanej wielorakości poświęcają się dawaniu świadectwa i 
służbie dla Jezusa Chrystusa na tym świecie. Jednak ta troska o jedność 
nie jest roszczeniem wyłącznie organizacji kościelnych, ekumenicznych 
grup roboczych i wspólnot. Jest to sprawa każdego chrześcijanina. Po
wołanie ekumeniczne wymaga od każdego, by wraz z innymi chrześci
janami dążył do jedności w wierze w Jezusa Chrystusa, uczył się lepiej 
rozumieć innych i znajdował wspólne formy dawania świadectwa i słu
żenia.

J. Georg Schütz

(Przekład za „KNA” — „Ökumenische-Information”, nr 10 z 2.III.1988)

Tłum.: J. Kruczyńska
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Opactwo Niederaltaich jest pomnikiem działalności bawarskich 
benedyktynów na brzegach Dunaju od roku 741. Mieszkańcy tego kla
sztoru, założonego niegdyś dla krzewienia kultury i dla chrystianizacji 
Lasu Bawarskiego i Bawarii wschodniej, zawsze dostrzegali znaki cza
su i stale dostosowywali się do nich. I w tym właśnie miejscu — miejscu, 
od którego nie może już chyba być nic bardziej bawarskiego i katoli
ckiego — od lat trzydziestych naszego stulecia idea jedności chrześcijan 
rozwijała się w żywotny, owocny i wyjątkowy w Niemczech sposób. 
Kontakty ekumeniczne utrzymywano zarówno z Kościołami Wschodu, 
jak i Kościołami protestanckimi? Biskupi'diecezji Pasawa, na której te
renie znajduje się opactwo, Simon Konrad Landersdorfer, sam bene
dyktyn, Antonius Hofmann i obecnie Franz Xaver Eder, nie tylko tole
rowali te starania, lecz także stale je energiczne i życzliwie popierali.

W umysłowym, a przede wszystkim duchowym ukierunkowaniu 
Niederaltaich na ekumenizm wielką rolę odegrał zakonnik Emmanuel 
Heufelder, który w latach 1934— 1949 był przeorem, a w latach 1949— 
1968 opatem klasztoru, poświęconego św. Maurycemu i jego towarzy
szom. Zachętą dlań była idea papieża Piusa XI. W swoim breve „Equi
dem verba” z 21 marca 1924 r. wezwał on zakon bendyktyński do po
święcenia się pracy w służbie porozumienia z Kościołami wschodnimi, 
od roku 1054 odłączonymi od Rzymu. Inicjatywa ta zrazu nie spotkała 
się z oddźwiękiem. Przeor nie porzucał jednak myśli, że idea papieża 
mogłaby wskazać jego klasztorowi nową, obiecującą drogę w przyszłości 
i ponownie ożywić jego działanie.

Dni Kościołów Wschodnich i kontakty z „Una Sancta”

Heufelder dwukrotnie jeździł do Rumunii. Nawiązał kontakty z 
Kościołem Prawosławnym, a także z unitami, tzn. związanymi z Rzy
mem katolikami obrządku bizantyjskiego, którzy jednak od 1948 r. żyją 
w Rumunii w warunkach nielegalności i prześladowań. W 1936 r. w 
Niederaltaich obchodzono po raz pierwszy Dzień Kościołów Wschod
nich. Ówczesny duszpasterz katolików ukraińskich w Niemczech, pra
łat Peter Werhun, odprawił nabożeństwo w obrządku bizantyjskim. Pó
źniej odbyło się wiele takich dni Kościołów wschodnich; ukazały one 
bogatą i atrakcyjną liturgię Kościoła wschodniego i przybliżały Kościo
łowi łacińskiemu w Niemczech świat jego duchowej myśli i życia. Jed
nak w Niederaltaich nie poprzestano jedynie na staraniach o porozu
mienie i pojednanie z Kościołami Wschodu. Emmanuel Heufelder był 
również zwolennikiem ekumenii z chrześcijanami-ewangelikami. Wziął 
więc udział w pierwszym spotkaniu „Una Sancta” w Meitingen koło 
Augsburga. Nawiązaną w tym czasie ścisłą więź z katolickim działa
czem ekumenicznym dr. Maxem Josefem Metzgerem, któremu pojedna
nie z ewangelikami szczególnie leżało na sercu, zerwało dopiero w 1944 r. 
aresztowanie go i zgładzenie przez narodowych socjalistów.

Również opactwu Niederaltaich nie były oszczędzone wrogie po
czynania władców Trzeciej Rzeszy. Najpierw SS zarekwirowała pomie
szczenia seminarium.- Trzykrotnie próbowano, bez powodzenia, podpa
lić klasztor. Za każdym razem udało się w porę odkryć podpalenie, cho
ciaż raz płomienie buchały już z dachu. Kronika odnotowuje sucho, że
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wielokrotne wizyty gestapo wskazywały na to, iż szuka się pretekstu 
politycznego, żeby zamknąć klasztor. Jeden z ojców z opactwa, Ed
mund Pontiller, skazany na śmierć, przez tzw. Trybunał Ludowy za 
rzekome rozkładowe oddziaływanie na Wehrmacht, został stracony za
ledwie na kilka tygodni przed końcem wojny, 9 lutego 1945 r.

Po wojnie i po upadku dyktatury hitlerowskiej, w Niederaltaich 
ponownie podjęto pracę ekumeniczną. W zmienionych warunkach poli
tycznych nie dało się jsdnak urzeczywistnić pierwotnego planu przeora 
Emmanuela i założyć fifflLklasztoru w Rumunii, by w ten sposób nawią
zać bezpośredni kontakt* Kościołem Prawosławnym. Gdy jednak do 
klasztoru w Niederaltaich wstąpili w 1946 r. dwaj ludzie urodzeni w 
Rosji, ojciec Jan Chryzostom i diakon brat Bazyli, stało się to okazją, by 
ostatecznie zrealizować w klasztorze św. Maurycego plan, którego pra
gnął papież Pius XI: niemieccy benedyktyni przyjęli obrządek bizantyj
ski, aby całkowicie żyć w duchu Kościoła wschodniego i w ten sposób 
budować pomost wiodący na Wschód. W ciągu przeszło 40 lat pracy 
wytworzyła się z tego w łonie zakonnej wspólnoty w Niederaltaich 
dziekania bizantyjska. Początkowo w oddzielnej kaplicy, a później w 
przebudowanym na świątynię dawnym browarze klasztornym 
rozbrzmiewa teraz codziennie liturgia bizantyjska, chwali się Boga na 
modłę zakonów Kościoła wschodniego, w tradycji rosyjskiej.

Również z myślą o Kościele ewangelickim intensywnie kontynuowa
no pracę ekumeniczną. Na uroczystości poświęcenia Instytutu Ekumeni
cznego w Niederaltaich w 1965 r. biskup diecezji pasawskiej Simon Kon
rad Landersdorfer mógł więc z całkowitą słusznością powiedzieć, że kla
sztor ten stał się je d n y m  z  fila rów  ru ch u  ek u m en iczn ego  w  N iem czech . 
Przy pomocy Konferencji Episkopatu Niemieckiego wzniesiono dla Insty
tutu Ekumenicznego własny budynek. Już w 1953 r. mnisi z Niederaltaich 
przejęli redakcję biuletynu „Una Sancta” , założonego jeszcze przez Me
tzgera i wydawanego przez siostry od Chrystusa Króla w Meitignen, i 
przekształcili go w czasopismo miarodajne w dyskusji ekumenicznej.

Tradycja ekumeniczna biskupów Pasawy

Niewielka dziś terytorialnie, ale niegdyś największa diecezja nie
miecka Pasawa, która wywierała wielki wpływ na rozległe ziemie nad- 
dunajskie aż po Wiedeń, Węgry i Morawy, wraz ze swymi biskupami 
znajduje się w nurcie tradycji pracy ekumenicznej, jak opactwo Niede
raltaich. Nieprzypadkowo obecny kierownik diecezji, Franz Xaver 
Eder, jest przewodniczącym Grupy Roboczej „Kościoły Wschodnie” w 
Komisji Ekumenicznej Konferencji Episkopatu Niemieckiego. W tym 
charakterze towarzyszył kard. Wetterowi na pierwsze oficjalne rozmo
wy Konferencji Episkopatu Niemieckiego z Rosyjskim Kościołem Pra
wosławnym, jakie odbyły się w Związku Radzieckim w maju i czerwcu 
1986 r. Był też znowu jednym z kompetentnych partnerów rozmów, kiedy 
w lutym delegacja Patriarchatu Moskiewskiego składała rewizytę. Eder, 
urodzony w Pfarrkirchen w Dolnej Bawarii, od 1984 r. biskup Pasawy, w 
ubiegłym roku odwiedził także w oficjalnej misji ekumenicznego patriar
chę Konstantynopola, Dimitriosa I. Kontynuuje więc wytrwale wysiłki 
ekumeniczne, konieczne w służbie jedności podzielonych chrześcijan.

Winfried Röhmel
(Przekład za: „KNA-Ökumenische Information” nr 12 z 16.III. 1988)

Tłum. Joanna Kruczyńska
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KS. REKTOR W ŁA D Y SŁA W  H ŁADOW SKI 
W  75 ROCZNICĘ URODZIN

O. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski na sympozjum w Lublinie z okazji 20 rocz
nicy dekretu „O ekumenizmie” w swoim wystąpieniu pt. „Ekumeniczny wymiar myślenia 
soborowego w polskich katolickich podręcznikach teologicznych i katechizmach” ocenę 
twórczości autorów zajmujących się teologią fundamentalną zakończył następująco: 
„Najbardziej ekumeniczny okazał się nestor polskich fundamentalistów — ks. Władysław 
Hładowski, w którym ekumenista zwyciężył tradycyjnego apologetę. Poszukująca i wciąż 
młoda myśl naszego seniora poddała surowej krytyce argumentację ze znamion i radykal
nie eksmitowała ją z podręcznika (jest tu mowa o wydanym w r. 1980 dziele pt. „Analiza 
chrześcijańskiej refleksji nad wiarogodnością objawienia” — przyp. G.P.). Ostrzegła też 
przed utożsamianiem Kościoła Chrystusowego z Kościołem Rzymskokatolickim, gdyż 
tego utożsamienia nie podejmuje Vaticanum II, chociaż przyjął je Pius XII w „Mystici 
Corporis”. Brawo, czcigodna, sędziwa i ódważna młodości! ”.

Ta opinia wspaniałego ekumenisty o człowieku, który tak samo ofiarnie wypełnia 
swoje ekumeniczne powołanie jest wielce wymowna, lecz ogranicza się jedynie —  takie 
zresztą było zamierzenie autora cytowanych słów —  do jednej sfery działalności, miano
wicie do twórczości teologicznej. Spróbujmy zatem przyjrzeć się także innym dokona
niom tego zasłużonego dla ekumenii w Polsce człowieka, który w roku bieżącym obcho
dził podwójny jubileusz: 75 rocznicę urodzin i 50 rocznicę święceń kapłańskich. Najpierw 
jednak garść informacji biograficznych.

Ks. Władysław Hładowski urodził się 2 maja 1913 r. w Kuszelewie (parafia Nowogró
dek) na terenie kresowej diecezji pińskiej. Pochodził z rodziny liczącej jedenaścioro dzie
ci, z których pięcioro zmarło we wczesnym wieku. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął 
w rodzinnym Kuszelewie, a ukończył w r. 1927 w pobliskim Nowogródku. Tam też w wie
ku 14 lat wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego, które przeniesione wkrótce do 
Drohiczyna otrzymało nazwę Gimnazjum Biskupie. Po uzyskaniu tamże w r. 1932 świar 
dectwa dojrzałości, Władysław Hładowski wstąpił do Wyższego Seminarium Duchowne
go w Pińsku, po ukończeniu którego otrzymał w dn. 3 kwietnia 1938 r. święcenia kapłań
skie z rąk bpa Kazimierza Bukraby. Krótko, bo po wybuchu wojny, był prefektem w Gi
mnazjum Biskupim w Drohiczynie, potem zaś, przez blisko 20 lat pracował jako duszpa
sterz. Był kolejno wikariuszem w następujących parafiach: Dziadkowice, Hajnówka, 
Bielsk Podlaski, zaś w latach 1953— 1957 pełnił funkcję proboszcza w Strabli.

Będąc czynnym duszpasterzem poszerzał jednocześnie swoją wiedzę teologiczną. W  
latach 1946— 1950 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
gdzie też w r. 1951 otrzymał tytuł doktora teologii na podstawie pracy pt. „Początki 
chrześcijaństwa według egzystencjalnej interpretacji R. Bultmanna”. W latach 1966—
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1978 prowadził wykłady zlecone z apologe ty ki na Wydziale Teologicznym ATK w War
szawie. W tejże uczelni w r. 1970 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie 
rozprawy „Sprawdzalność empiryczna w apologetyce”. Dorobek naukowy postawił go w 
rzędzie wybitnych przedstawicieli warszawskiej szkoły apologetycznej, której twórcą był 
ks. prof. Wincenty Kwiatkowski.

Jako teolog ks. Wł. Hładowski zajmował się przez długi czas problematyką metodo
logiczną w apologetyce teoretycznej oraz analizą i krytyczną oceną egzystencjalnej inter
pretacji początków chrześcijaństwa. To drugie zagadnienie omówił on m.in. w swej roz
prawie doktorskiej nt. początków chrześcijaństwa według egzystencjalnej interpretacji 
wybitnego teologa ewangelickiego Rudolfa Bultmanna. Ks. Wł. Hładowski publikuje 
swoje artykuły m.in. na łamach takich periodyków jak: „Collectanea Theologica”, „Rocz
niki Teologiczno-Kanoniczne”, „Studia Theologica Varsaviensia”, jest także autorem i 
współautorem szeregu haseł w „Encyklopedii Katolickiej K U L”.

Osobną, piękną kartą działalności ks. Wł. Hładowskiego jest jego praca dydaktyczna 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie nad Bugiem, które kształci kadry 
duchowieństwa dla skrawka diecezji pińskiej pozostałego na terenie Polski wskutek 
zmiany granic po drugiej wojnie światowej. Ks. Wł. Hładowski posiada rozliczne tytuły i 
pełni różne funkcje w Kościele, jednakże najczęściej mówi się o nim Ksiądz Rektor. To 
chyba przypadek bez precedensu w powojennej historii Kościoła w Polsce, aby jedna oso
ba tak długo i nieprzerwanie pełniła funkcję rektora seminarium — jest nim ks. dr Wł. 
Hładowski od r. 1957, wykładając jednocześnie teologię fundamentalną i dogmatyczną, i 
od kilkunastu lat, zagadnienia ekumeniczne. Kiedy ma się tak otwartego i światłego rek
tora — jak to jest w seminarium drohiczyńskim — to można mieć całkowitą pewność, że 
są tam respektowane i sumiennie realizowane wytyczne Komisji Episkopatu ks.. Ekume
nizmu w sprawie ekumenicznej formacji w seminariach duchownych i fakultetach teolo
gicznych. Ma to ogromne znaczenie dla diecezji, na terenie której obok katolików, są duże 
skupiska prawosławnych i gdzie stosunki międzywyznaniowe w niektórych miejscowoś
ciach nie układają się dobrze.

Ważną rolę w formacji ekumenicznej przyszłych duszpasterzy spełniają, obok wykła
dów, także obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, w których klerycy aktyw
nie uczestniczą. W  tym okresie w kaplicy seminaryjnej odprawiana jest codziennie Msza 
św. w intencji jedności chrześcijan, w refektarzu czytane są teksty o tematyce ekumenicz
nej, alumni uczestniczą także w nabożeństwach ekumenicznych, które odbywają się poza 
terenem seminarium. Przykład idzie z góry, bo ks. rektor Wł. Hładowski, od ponad 20 lat 
będący referentem ekumenicznym w diecezji w Drohiczynie wnosi każdorazowo olbrzymi 
wkład w organizowanie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w tym Kościele lokal
nym i jest zawsze jego aktywnym uczestnikiem. Na uwagę zasługuje tutaj cenna inicjaty
wa sprzed dwóch lat, kiedy to ks. Wł. Hładowski prowadził katechezę dla młodzieży szkół 
średnich w parafii prawosławnej w Drohiczynie.

Jubilat nie jest ekumenistą na miarę li tylko lokalną. W r. 1967 został członkiem Komisji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu, a także wchodzi w skład Podkomisji ds. Dialogu będąc jej 
współprzewodniczącym z ramienia Kościoła Rzymskokatolickiego. Nie rozwodząc się nad tą 
stroną działalności ks. Rektora — wszak komunikaty o kolejnych posiedzeniach Podkomisji 
zamieszczamy na łamach naszego kwartalnika — nie można nie wspomnieć, że ks. Wł. Hła
dowski przyczynił się do reaktywowania tego zespołu i jest jego dobrym duchem.

To wyliczanie funkcji i zasług niewiele w zasadzie mówi o osobowości ks. Wł. Hłado
wskiego. Wspomnę może tylko o jednym rysie, tak charakterystycznym dla jego postawy. 
Mając kilkakrotnie możność słuchania ks. Wł. Hładowskiego na różnego rodzaju zjaz
dach i sympozjach ekumenicznych, urzekało mnie to, że o sprawie jedności mówił on z 
troską i powagą. Zawsze też starał się rozumieć racje drugiej strony w kwestiach kontro
wersyjnych i spornych, a o braciach w wierze wyrażał się życzliwie i przyjaźnie. Jest to 
godne podkreślenia m.in. dlatego, że ks. Wł. Hładowski formację kapłańską otrzymał na 
długo przed Vaticanum II.
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W ostatnim okresie ks. prał. dr Władysław Hładowski ze względu na ciężką chorobę 
serca zmuszony był ograniczyć swoją działalność. Z okazji podwójnego jubileuszu życzy
my więc czcigodnemu Księdzu Rektorowi przede wszystkim zdrowia i nadal młodzień
czego zapału w służbie dla macierzystej diecezji i całego Kościoła w Polsce.

Grzegorz Polak

w

JOHANN ADAM  MÖHLER —  W  150 ROCZNICĘ ŚMIERCI

Dwunastego kwietnia 1988 r. minęła 150 rocznica śmierci wielkiego teologa z Tybin
gi, Johanna Adama Möhlera. Wszedł on do historii teologii jako jeden z miarodajnych od
nowicieli eklezjologii katolickiej, a zarazem pionier ekumenizmu w Kościele katolickim. 
Mimo stosunkowo krótkiego życia, w ostatnich latach coraz bardziej znaczonego choro
bą, Möhler wpłynął na teologię katolicką w sposób do dziś odczuwalny.

Johann Adam Möhler urodził się 6 maja 1796 r. w Igersheim koło Mergentheim; jego 
ojciec był piekarzem i karczmarzem jednocześnie. Chodził do szkoły łacińskiej w Mergen
theim, a następnie do liceum w Ellwangen. W 1815 r. przeniósł się na tamtejszy wydział 
teologii katolickiej, a kiedy wydział*ten w 1817 r. przeniesiono do Tybingi, przeprowadził 
się tam i Möhler. Tu w roku 1818 ukończył studia teologiczne i po roku pobytu w semina
rium został w 1819 r. w Rottenburgu wyświęcony na księdza. Po krótkiej działalności du
szpasterskiej w dekanacie stuttgarckim powrócił w 1820. do Tybingi, aby przygotować 
się do pracy w szkolnictwie. Początkowo pracował jako nauczyciel przygotowujący ucz
niów, a następnie jako kierujący repetycjami.

Wiosną 1822 r. postanowiono powierzyć mu stanowisko prywątnego docenta w dzie
dzinie historii Kościoła; jak więc wymagał tego zwyczaj w owym czasie, udał się, dla 
przygotowania do nowej działalności, w podróż „literacką” (tzn. naukową), która w ciągu 
siedmiu miesięcy zawiodła go na uniwersytety w Würzburgu, Bambergu, Jenie, Halle, 
Getyndze i Berlinie. W  czasie tej podróży głębokie wrażenie wywarły na nim spotkania z 
profesorami ewangelickimi i możemy chyba widzieć w tym jedną z przyczyn jego później
szych zainteresowań wiedzą o innych wyznaniach i ekumenizmem. Oprócz F.D. Schleier- 
machera i Ph. Marheineckego, twórcy wiedzy porównawczej o wyznaniach na obszarze 
ewangelickim, Möhler wymienia w swoich listach przede wszystkim historyka Kościoła 
G.J. Plancka i J.A.W. Neandera, który wywarł na nim najsilniejsze wrażenie. W  latach 
1823— 1826 Möhler jako prywatny docent wykładał w Tybindze historię Kościoła, a 
oprócz tego w latach 1823— 1825 prawo kościelne, a w latach 1826— 1828 apologetykę. W  
1826 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1828 — zwyczajnym.

Na okres jego działalności w Tybindze przypadają jego najważniejsze publikacje. W  
swym pierwszym dziele, „Jedność w Kościele albo zasada katolicyzmu, przedstawiona w 
duchu Ojców Kościoła trzech pierwszych stuleci” („Die Einheit in der Kirche oder das 
Prinzip des Katholizismus, dargestellt im Geiste der Kirchenvaeter der drei ersten Jahr
hunderte” — 1825 r.), przedstawia w błyskotliwym stylu niesłychanie nowy na ówczesne 
czasy, podbudowany pneumatologicznie i chrystologicznie wizerunek Kościoła. Dzieło to 
ogromnie zafascynowało zwłaszcza młodzież, dla arcybiskupa Kolonii był to jednak po
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wód, aby storpedować zaawansowane już starania o powołanie Möhlera do Bonn. Dwie 
książki z roku 1827, „Atanazy Wielki i Kościół w jego epoce, zwłaszcza w walce z arianiz- 
mem” („Athanasius der Grosse und die Kirche seiner Zeit, besonders im Kampfe mit dem 
Arianismus”) oraz „Anzelm, arcybiskup Canterbury. Przyczynek do poznania życia reli- 
gijno-obyczajowego, publiczno-kościelnego i naukowego w XI i XII w.” („Anselm, Erzbi
schof von Canterbury. Ein Beitrag zur Kenntnis des religiös-sittlichen, öffentlich-kirchli
chen und wissenschaftlichen Lebens im 11. und 12. Jahrhundert”) pogłębiały i poszerzały 
tematykę eklezjologiczną. Najbardziej znana stała się jednak Möhlera „Symbolika albo 
opis dogmatycznych sprzeczności katolików i protestantów zgodnie z ich publicznymi 
pismami na temat wyznania wiary” („Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Ge
gensätze der Katholiken und Protestanten nach ihren öffentlichen Bekenntnisschriften”) 
z roku 1832, jego główne dzieło, które ugruntowało jego sławę jako specjalisty od symbo
liki katolickiej i do dziś miało 25 wydań. F.Chr.Baur, ewangelicki kolega Möhlera w Ty
bindze, napisał w 1833 r. replikę; Möhler odpowiedział „Nowymi badaniami nad przeci
wieństwami doktrynalnymi między katolikami a protestantami. Obrona mojej symboliki 
przed krytyką pana profesora dr. Baura z Tybingi” („Neue Untersuchungen der Lehrge
gensätze zwischen den Katholiken und Protestanten. Eine Verteidigung meiner Symbolik 
gegen die Kritik des Herrn Professors Dr. Baur in Tübingen”) w 1834 r., na które Baur 
udzielił odpowiedzi jeszcze w tym samym roku. Prawdopodobnie w czasie tego sporu lite
rackiego Möhler przyjął w 1835 r. nominację do Monachium, chociaż odrzucił wszystkie 
wcześniejsze — w 1826 r.'do Fryburga, w 1828 do Wrocławia i Monastyru. Choroba coraz 
bardziej dawała mu się we znaki, w Monachium nie była mu już pisana długa działalność. 
Krótko po nominacji na dziekana katedry w Würzburgu Möhler zmarł w Monachium 12 
kwietnia 1832 r. nie mając jeszcze 42 lat.

Niezbyt efektowne, zdawałoby się, życie Möhlera przypadło na niespokojne czasy: 
Rewolucja Francuska i panowanie Napoleona wstrząsnęły starym politycznym porząd
kiem europejskim, w sferze duchowej dokonało się przejście od oświecenia do romantyz
mu i niemieckiego idealizmu. Wszystko to dotykało również Kościoła. Stary imperialny 
Kościół rozpadł się we Francji w 1789 r. wskutek rewolucji, w Niemczech w 1803 r. w wy
niku uchwały Deputacji Rzeszy i trzeba było stosunki kościelne na nowo uporządkować. 
Podczas gdy myśliciele gallikańscy i febroniańscy skłaniali się raczej do tworzenia Ko
ściołów narodowych lub krajowych, to Rzym i kręgi wierne Rzymowi reprezentowały ra
czej papistyczny i centralistyczny obraz Kościoła. Jednak wszelkie spory o zewnętrzną 
postać Kościoła prowadzą w nieunikniony sposób do pytania o jego wewnętrzną istotę, 
według której jedynie można odpowiednio kształtować zewnętrzny ustrój Kościoła.

Ten podstawowy problem Möhler podjął już w swoim pierwszym dziele i „jedność w 
Kościele” przez całe życie była centralnym tematem jego przemyśleń. Odchodząc od my
śli oświeceniowej, a sięgając z powrotem do Ojców Kościoła Möhler nie traktuje już Ko
ścioła jako tworu głównie społecznego, lecz jako wspólnotę przepojoną działaniem Ducha 
Św., Kościół jest niejako pierwszym i najważniejszym „organem” Ducha Św. Jego „cia
łem”. Punktem wyjścia do „wcielenia” Ducha jest człowiecza natura Chrystusa. Tak więc 
jedność Kościoła to dynamiczna jedność Ducha, ale i odbicie Zbawiciela, który stał się 
Człowiekiem. Jak Chrystus, ma stronę boską, niewidzialną, i stronę ludzką, widzialną. 
Tak więc Kościół widzialny (...) to ustawiczne wcielanie się Syna Bożego, wciąż w ludz
kiej postaci ukazującego się wśród ludzi, stale się odnawiającego, wiecznie się odmładza
jącego, czytamy w „Symbolice”. I jak Syn Boży jest tylko jeden, to i Kościół, zgodnie z 
Jego wolą, może być tylko jeden. To, co widzialne, wywodzące się z inkarnacji, jest dla 
Möhlera zawsze wyrazem tego, co niewidzialne. Dlatego widzialny ustrój Kościoła, właś
nie ze swą jednolitą strukturą — jeden biskup, jeden episkopat, jeden papież — jest wyra
zem jego wewnętrznej, pochodzącej od Chrystusa jedości. Dalszy rozwój eklezjologii ka
tolickiej dowodzi, jak trwały był wpływ Möhlera: przełomowe pojmowanie’Kościoła za
warte w encyklice ^Mystici Corporis” (1943) jest bez niego niemal nie do pomyślenia, a 
nawet w nauce Soboru Watykańskiego Drugiego znaleźć można wpływy jego myśli.
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Pytanie o jedność Kościoła niemal automatycznie kieruje spojrzenie Möhlera na fak
tyczne rozbicie chrześcijan na wiele wyznań. Przez wszystkie jego dzieła przewija się za
interesowanie protestantyzmem. W swoim pierwszym dziele Möhler, kierując się pun
ktem widzenia „idei Kościoła”, przedstawił wprawdzie protestantyzm jako „herezję”, a 
Kościół katolicki jako „prawdziwy Kościół”, ale oceniając rzeczywistość doskonale wi
dzi, że również w Kościele katolickim nie brak niedoskonałości i nieprawdy, i że w prote
stantyzmie także istnieje świętość i prawda. Zatem w pewnym sensie antycypował on wi
doczne w nauce Soboru Watykańskiego Drugiego napięcie między dwoma biegunami; 
Sobór w Konstytucji dogmatycznej „O Kościele” powiada, że z jednej strony Kościół Je
zusa Chrystusa „jest urzeczywistniony” w Kościele katolickim, ale że, z drugiej, stale wy
maga odnowy, i że również w innych Kościołach chrześcijańskich istnieją elementy Ko
ścioła Jezusa Chrystusa. Dzięki takiej perspektywie Möhler mógł wspierać zbliżenie mię
dzy protestantami a katolikami. Już w listach z okresu swej „podróży literackiej” Möhler 
pisze o tym, jak obcy są sobie protestanci i katolicy, w jak niewielkim stopniu wzajemnie 
się znają i rozumieją. Pragnie zatem wyraźnie uchwycić różnice doktrynalne między wyz
naniami i ich pojmowanie w oparciu o „leżące u ich podstaw idee”.

Sprawie tej służy przede wszystkim jego główne dzieło, „Symbolika”. Jest ona pomy
ślana jako naukowy opis sprzeczności dogmatycznych między różnymi chrześcijańskimi 
stronami religijnymi, skłóconymi w wyniku rewolucji kościelnej w XVI w., na podstawie 
ich oficjalnych ksiąg wyznaniowych („Symbolika”, wstęp). W  pięciu rozdziałach omawia 
się pierwotny stan i praźródło zła, grzech pierworodny i jego skutki, usprawiedliwienie, 
sakramenty i Kościół. Möhlerowi chodzi jednak o coś więcej niż tylko dokładne przedsta
wienie sprzeczności wyznaniowych. Po raz pierwszy postawił wyraźnie na pierwszym 
planie kwestię „zasad wyznaniowych”, kwestię, która w toczącej się w ostatnich latach 
dyskusji o tzw. podstawowych różnicach wyznaniowych nabrała na nowo aktualności. 
Według Möhlera należy rozłożyć dogmat na składniki, z których powstał, i powrócić do 
zasadniczych przyczyn, które powodowały twórcami tego dogmatu; (...) zawsze jednak 
trzeba widzieć części systemu na tle całości i w odniesieniu do zasadniczej idei, dominują
cej nad wszystkim („Symbolika” I, str. 17— 18). Möhler sądził, że w odmiennym rozumie
niu antropologii chrześcijańskiej znalazł korzenie antagonizmu reformacyjno-katolickie- 
go. Uważa, że wszystko inne, co się z tym jeszcze wiąże, to tylko niezbędne wnioski wy
pływające z odpowiedzi, udzielanej na wysuniętą przez reformatorów kwestię antropolo
giczną („Symbolika”, wstęp). Tak więc duża część „Symboliki” to rozważania o antropo
logii chrześcijańskiej. Mimo wielu tonów polemicznych „Symbolika” nie jest dziełem po
lemicznym, lecz uskrzydla ją myśl, iż rzeczą ostateczną nie jest życie wyznań obok siebie, 
lecz ich przyszłe zlanie się w jedno.

Möhler szczęśliwie połączył badania historyczne i refleksję nad systemem. Będąc 
z wykształcenia historykiem Kościoła i patrologiem, czerpie swoje przemyślenia 
z wgryzania się w materię historyczną; jedynie swoje instrumentarium pojęciowe za
pożycza w dużej mierze z dialektyki Schleiermachera i Hegla lub z myśli romantycznej 
(„pojęcie życia”). Podobnie jak u początków Kościoła nie znajdowała się idea, lecz hi
storyczny akt — stanie się Chrystusa człowiekiem, którego to aktu rozwinięcie w hi
storii pod działaniem Ducha Św. nosi nazwę przekazu lub tradycji, tak również wiary 
chrześcijańskiej nie można pojmować jako „samej w sobie”, lecz tylko na podstawie 
przekazu kościelnego. Pytanie o to, co to jest nauka Chrystusowa, ma całkowicie histo
ryczny charakter; oznacza ono pytanie o to, czego zawsze uczono w Kościele począ
wszy od Apostołów? Jak brzmi powszechny, ustawiczny przekaz!? („Jedność”, par.10). 
Kiedy Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów coraz bardziej uświada
mia sobie znaczenie „wiary apostolskiej poprzez stulecia” i np. w dokumencie z Limy 
we wzmożony sposób powraca do Kościoła pierwszych wieków, to dąży, nawet jeśli 
nieświadomie, ścieżkami Möhlera, który swoje przełomowe myśli, jak na to wskazuje 
tytuł jego pierwszego dzieła, zawdzięcza duchowi Ojców Kościoła pierwszych trzech 
stuleci.
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Dzieło Möhlera, jako wyraz prądów umysłowych owej epoki, która ponownie uświa
domiła sobie wyraźniej specyfikę różnych wyznań, trwale oddziałało już na współczes
nych mu ludzi. Umocnił on samoświadomość katolików w trudnych czasach i otwarł za
razem drogę do poważnego dialogu wyznań. Zasługi Möhlera dla rozwoju ekumenizmu 
katolickiego są bezsporne, nawet jeśli niektóre z jego poszczególnych ocen wymagałyby 
krytycznego zbadania, a jego instrumentarium pojęciowego nie można dziś przejąć bez 
pewnej rewizji. Był jednak prekursorem kontrowersji teologicznych i orientacji ekumeni
cznej po stronie katolickiej oraz stworzył kryteria — które obowiązują i dziś — dotyczące 
dostrzegania i rozumienia różnic w doktrynie i życiu podzielonych Kościołów. Tylko w 
ten sposób istnieje możliwość, że kiedyś uda się je „zlikwidować” w pełnej syntezie.

Georg Hintzen

(Przekład za: „KNA — Ökumenische Information”, nr 16 z 13.IV. 1988)

Tłum.: J. Kruczyńska

H ANS URS VON BALTHASAR (1905— 1988)

Nieomal w przeddzień konsystorza (28 V I1988 r.), zmarł (26 VI) w Bazylei w 83 roku ży
cia nowo mianowany przez Jana Pawła II kardynał Hans Urs von Balthasar, jeden z najwy
bitniejszych współczesnych teologów katolickich, „najbardziej wykształcony ze współczes
nych” — jak nazwał go kard. H. de Lubac, teolog „chwały Bożej”, „egzegeta Miłości”.

Hans Urs von Balthasar urodził się 12 V III1905 r. w Lucernie w Szwajcarii, w starej 
rodzinie katolickiej pochodzenia węgierskiego. Studia wstępne odbywa w kolegium be
nedyktynów w Engelberg* oraz jezuitów w Feldkirch. Następnie studiuje literaturę nie
miecką i filozofię kolejno w Monachium, Wiedniu, Berlinie, Zurychu, gdzie w 1929 r. uzy
skuje dyplom doktora filozofii. W tym samym roku wstępuje do jezuitów i kontynuuje 
studia filozoficzne i teologiczne w Lyonie. W  czasie studiów mistrzami Urs von Balthasa- 
ra są m.in. Romano Guardini, Erich Przywara, a zwłaszcza Henri de Lubac, pod którego 
wpływem zaczyna studiować pisma Ojców Kościoła. W 1936 r. otrzymuje święcenia ka
płańskie, nawiązuje współpracę z wydawanym przez jezuitów w Monachium czasopis
mem „Stimmen der Zeit”, z tego czasu datuje się bliska przyjaźń między Urs von Baltha- 
sarem i Karlem Rahnerem oraz jego bratem Hugonem.

W roku 1940 osiedla się w Bazylei, gdzie do roku 1948 pełni funkcję kapelana studen
tów, prowadząc równocześnie niesłychanie intensywną pracę naukową, owocującą licz
nymi publikacjami, ale rezygnując całkowicie z kariery uniwersyteckiej. W 1947 r. zakła
da w Einsiedeln wydawnictwo „Johannes Verlag”. W Bazylei nawiązuje dialog ekumeni
czny z wielkim teologiem protestanckim Karlem Barthem. Ale przełomowym wydarze
niem jest spotkanie Urs von Balthasara z panią Adrienne von Speyer, które zdecydowało 
o dalszej jego drodze twórczej.

Ta niemiecka arystokratka, lekarka (zm. 1967 r. w wieku 65 lat), która w 1940 r. przesz
ła pod wpływem Urs von Balthasara z protestantyzmu na katolicyzm, okazała się wiel
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kim myślicielem religijnym, mistyczką i wizjonerką. Wraz z von Speyer Urs von Baltha
sar postanawia założyć wspólnotę złożoną z duchownych i świeckich, pragnie znaleźć dla 
niej miejsce w ramach zakonu jezuitów, a gdy to okazuje się niemożliwe, podejmuje — w 
1950 r. —  trudną i bulwersującą decyzję wystąpienia z Towarzystwa Jezusowego i zakła
da ową wspólnotę, instytut świecki pod nazwą „Johannes Gemeinschaft”, Wspólnota św. 
Jana. Instytut ów — istniejący nadal i kierowany przez Urs von Balthasara aż do jego 
śmierci — działa Xv oparciu o duchowość ignacjańską, której Urs von Balthasar pozostał 
wiemy, pragnąc nadal być jezuitą, ale poza strukturą zakonną, w świecie.

Decyzja zerwania z jezuitami izoluje Urs von Balthasara na długie lata. Zrozumienie 
przychodzi z czasem. W 1965 r. —  na 60. urodziny —  otrzymuje doktoraty „honoris cau
sa” z teologii uniwersytetów w Münster i w Edynburgu (na wydziale teologii ewangelic
kiej). Patriarcha ekumeniczny Athenagoras odznacza Urs von Balthasara Złotym Krzy
żem Świętej Góry Athos w uznaniu jego osiągnięć w dziedzinie patrystyki i ekumenizmu. 
W 1967 r. doktorat h.c. przyznaje mu uniwersytet katolicki we Fryburgu szwajcarskim, 
zaś w 1980 r. uniwersytet katolicki w Waszyngtonie. W  1969 r. Paweł VI mianuje go czło
nkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, zaś w 1984 r. otrzymuje z rąk Jana Pawła 
II —  międzynarodową nagrodę im. Pawła VI —  przyznaną wówczas po raz pierwszy, na
grodę o wielkim prestiżu, coś w rodzaju „katolickiej Nagrody Nobla”.

Według stanu z 1984 r. bibliografia prac Urs von Balthasara liczy: 74 pozycje ksią
żkowe, 365 artykułów, 80 prac w dziełach zbiorowych, 83 tomy przekładów, 12 antolo
gii, 12 wstępów, 83 recenzje... Redaguje serie wydawnicze w „Johannes Verlag”, w tym 
60 tomów pism Adrienne von Speyer, 10 tomów studiów kard. de Lubaca (tłumacze
nia), a także od 1972 miesięcznik teologiczny „Communnio”, którego jest współzałoży
cielem.

Głównym dziełem jest trzyczęściowa, po siedem tomów każda część, rozprawa teolo
giczna: „Herrlichkeit” (Wspaniałość, ęhwała). Część pierwsza trylogii teologicznej zaczę
ła ̂ się ukazywać w 1961 r. Pierwsza jej część: „Estetyka teologiczna” ma za przedmiot 
pfękno i kontemplację dzieła stworzenia; druga: „Dramat teologiczny” (Theodramatik), 
zajmuje się dobrem, a więc działaniem Boga w historii oraz problemem wolności człowie
ka i jego odpowiedzialności; wreszcie część trzecia to'„Logika teologiczna” (Theo-logi- 
ka), zajmuje się problemem prawdy, relacji między filozofią i teologią, między językiem 
ludzkim a językiem Boga.

Jeżeli zaś chodzi o najbardziej nas tutaj interesujące poglądy Urs von Balthasara na 
sprawy ekumenizmu, to trzeba od razu powiedzieć, że tego rodzaju refleksja teologiczna 
nie była dominująca w teologii tego mistrza. W  swojej tak przecież obszernej twórczości 
zawarł jednak wiele uwag i przemyśleń na tematy ekumeniczne. Były one zawsze konsek
wencją pierwszego i podstawowego wyboru: wierzyć w miłującego Boga, ćwiczyć się w 
Miłości, którą zrealizował Jezus Chrystus, czy wreszcie wyciągać ostateczne konsekwen
cje z faktu bycia chrześcijaninem.

Twierdzi Urs von Balthasar, że rozdział Kościołów jest największym publicznym 
skandalem chrześcijaństwa. I nie jest on niczym usprawiedliwiony, zarówno jeśli idzie o 
jego przyczyny, jak i skutki. Stanowi on poważne podważenie wiarygodności chrześcijań
skiego posłannictwa zewnętrznego i wewnętrznego.

Twierdzi Teolog, że wszystko, co pomaga przywróceniu dawnego stanu jedności, jest 
z góry zgodne z wyrokami zbawczej woli Boga. I co więcej, wszelkie przedsięwzięcia, któ
re na przekór wszystkiemu skutecznie topią stare zlodowacenia, są niczym innym jak tyl
ko cudem łaski Ducha Świętego, który w swej wolności wysłuchał w końcu modlitwy i 
bolesnych skarg chrześcijan „z tej” i „z tamtej” strony.

Mamy robić wszystko, co leży w naszej mocy, nie przypisując sobie niczego, lecz 
wszystko wszechmogącemu Duchowi Stworzycielowi. Dziś, kiedy wspólna nam wszyst
kim nadzieja zapoczątkowała już zjednoczenie wszystkich chrześcijan, nie możemy zapo
minać nigdy o dobrodziejstwach nadziei i mamy trwać w niej nieugięcie wbrew wszelkim 
niepowodzeniom, wbrew wszelkim tak jeszcze oczywistym niemożliwościom.
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Wszystkie dzielące mury może zburzyć jedynie Duch Chrystusa — nie my, którzy tru
dzimy się wokół spraw ekumenii, nawet przy najlepszej woli i przy użyciu zręcznej dyplo
macji teologicznej. Urs von Balthasar uważa, że dobrze się stanie, jeśli właśnie w tej spra
wie wyczulimy naszą uwagę na dwuznaczności ukryte w podejmowanych przez nas 
przedsięwzięciach i zwiększymy wobec nich naszą nieufność. Niedoskonałość naszych 
poczynań mamy nieustannie konfrontować ze Słowem Bożym.

Nie jest łatwo sprostać takim warunkom. Mamy jednak próbować wszystkich środ
ków stojących do naszej dyspozycji, by poprzeć Ducha Jedności Chrystusowej — unikając 
jednak sposobów czysto ludzkich i metod „technicznych” — dla przyspieszenia zapano
wania tej jedności.

Urs von Balthasar twierdzi, że jest czymś jak najbardziej zrozumiałym podkreślać 
usilnie to, co łączy, a to co dzieli przesuwać na dalszy plan. I twierdzi dalej, że na to ła
twiej mogą się zdobyć protestanci, u których to, co dzieli jest jakby mniejsze niż przerosty 
wytykane katolikom, jako nadmiar nie mający pokrycia w autentycznych słowach 
Ewangelii.

Urs von Balthasar twierdzi, że ta trudność polega na tym, że w wyobrażeniu prote
stantów katolicki nadmiar, to coś na podobieństwo mętnej wody, przez którą nie można 
dojrzeć dna, czyli Ewangelii. Zadaniem katolików jest więc uzyskanie takiej przejrzysto
ści tego środowiska, by można było dojrzeć w nim Ewangelię.

Nasz teolog formułuje następujący schemat relacji: W  Kościele wszystko, również 
sformułowania dogmatyczne, jest względne, to znaczy, że ma zawsze absolutny punkt od
niesienia, mianowicie: Objawienie Boże w Chrystusie. A to znaczy, że Ciało pozostaje w 
relacji do Głowy; Eucharystia pozostaje w relacji do Ostatniej Wieczerzy i krzyża; Matka 
do Syna; czyściec do sądu Chrystusa; urzędy w Kościele — szczególnie one! — pozostają 
w relacji do kapłaństwa Chrystusowego, a zasada „jednego macie Nauczyciela, a wy 
wszyscy jesteście braćmi” obowiązuje ludzi piastujących godności kościelne w nie mniej
szym stopniu niż wszystkich innych. Każdy dogmat pozostaje w relacji do prawdy obja
wionej, którą opisuje, którą zbierając z rozproszenia, podaje w sposób obowiązujący, ale 
nie wyczerpujący. Praktycznie ową relatywność najwyższego urzędu w Kościele najle
piej w sposób egzystencjalny ukazał braciom odłączonym Jan XXIII. Dowodził jej rów
nież każdy Sobór, który wykazywał prawdziwą względność jakiegoś dogmatu dzięki 
temu, że umieszczał go, nie narażając przy tym na niebezpieczeństwo, w nowym kontekś
cie, że odkrywał jego uzupełniające aspekty, by w ten sposób stłumić jego pozorną abso- 
lutność i zatopić z powrotem w wielości ludzkich myśli i komentarzy dotyczących Słowa 
Bożego. W  ten sam sposób — nie mniej interesujący — również mariologię można umieś
cić w ramach obejmujących całość nauki Kościoła.

Ale w tym kontekście rodzą się niepokojące pytania: Co oznacza wprowadzenie tu re- 
latywności? W jakim duchu, w jakim celu, z jakim podtekstem myślowym można robić z 
niej użytek. Czy przypadkiem nie chodzi o to, by niepostrzeżenie pozwolić, aby zbladły 
dogmaty maryjne tak, jak bledną i nikną czysto ludzkie koncepcje, a nawet, by je zręcznie 
ukryć, zapalając inne, ważniejsze światła? Czy Kościół ma prawo odstępować od opinii 
bronionych z uporem przez setki, przez tysiące lat?

Nie! Odpowiata Urs von Balthasar. W  dziedzinie ekumenizmu nie można pójść drogą 
dyplomatycznej gry. Należy przejść do końca drogę, która wymaga wzmożonej koncentracji 
sił duchowych. Jednak droga ta postuluje u katolików podwójną, intensywną pracą teologi
czną.

Najpierw domaga się szczerego przyjęcia tych wszystkich aspektów teologii, przepo
wiadania i form pobożności, które dla odłączonych braci mogą mieć wartość autentycz
nego, choć odmiennego wyrazu wspólnie uznanego chrześcijańskiego Objawienia. W  za
kresie nauki o usprawiedliwieniu, która niegdyś tak wyraźnie dzieliła, zapanowała już w 
dużym stopniu potrzebna tu refleksja; trzeba jeszcze logicznie doprowadzić ją do końca 
— postuluje Teolog.
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Druga strona dialogu — zdaniem Urs von Balthasara — powinna dokonać tak grun
townego przeglądu własnych pozycji, by penetrując je, móc natknąć się na pozycje in
nych. Wymaga to wysiłku umysłowego. Osiągnięte rezultaty teologów powinny zostać 
udostępnione tym wszystkim, którzy zechcą i powinni z nich skorzystać. Chodzi o to, by 
każdy zrozumiał zbieżność wysiłków i nie musiał się skarżyć na podstępne kompromisy i 
dyplomatyczne kruczki.

I jeszcze rzecz najbardziej zasadnicza: Tego rodzaju odważne przedsięwzięcie wyma
ga, by obydwaj partnerzy dialogu mieli Boga stale w perspektywie poszukiwań, nigdy zaś 
za sobą! Aby zmierzali stale do Niego jako do coraz potężniejszego i pełnego tajemnic, 
jako do Tego, który jest niezmierzony, dlatego musimy Go szukać stale od nowa i to na
wet w momentach odnajdywania Go (św. Augustyn).

Katolicy — stawia diagnozę Urs von Balthasar — w dużym stopniu zachwiani w 
swym rozumieniu życia i swej myśli religijnej, być może zaczną dziś pojmować powoli w 
sposób odkrywczy sens tego zdania. Zapewne dopiero z rzeczywistego ekumenicznego 
dialogu nauczą się tego, że Objawienie Boże nigdy nie pozwoli wlać się do butelek i prze
chowywać w piwnicach, że odpowiedzi wydobywane z takich magazynów zupełnie mija
ją się z dokładnie sprecyzowanymi pytaniami współczesności, że mimo kościelnej Trady
cji i nieomylnego Urzędu Nauczycielskiego historia świata nieubłaganie kroczy naprzód, 
a godziny doświadczeń można przetrwać jedynie dzięki osobistej decyzji, i wreszcie, że 
całą Tradycję — zadanie trudne, przyznaje Urs von Balthasar —  należy nie tylko stale od 
nowa wtapiać w dany moment historii, lecz należy ją także rozumieć w relacji do tego 
momentu oraz formować dynamicznie i wciąż na nowo. Wtedy uzyskamy pewność asysten
cji Ducha Świętego, wtedy doświadczymy Jego obecności, wtedy ukaże się nam sens tego, 
co jest prawdziwie Tradycją, a co nigdy nie przybiera kształtu bez „martyrium”, bez od
ważnego dawania pełnego świadectwa mimo ryzyka dla życia i dla śmierci.

W  takich dialogach dla Urs von Balthasara pytanie: kim jest chrześcijanin, jest trwa
łą dominantą w perspektywie wspólnego poszukiwania. Nigdy zaś nie może być porzuco
ne jako problem, na który znaleźliśmy już odpowiedź, problem nie wymagający nowych 
przemyśleń. Katolik nie może spocząć dopóty, dopóki uzbrojony w refleksję nie przedrze 
się do samego jądra Ewangelii.

Andrzej Kowzan
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Z zagranicy

— W wieku 85 lat zmarł 1 lipca kard. Herman Volk, emerytowany biskup Moguncji. 
Po stronie rzymskokatolickiej należał on do najwybitniejszych pionierów ruchu ekumeni
cznego. Od 1946 r. był profesorem dogmatyki Uniwersytetu w Monasterze. W  1962 r. 
otrzymał sakrę biskupią..W łonie Niemieckiej Konferencji Biskupów był członkiem wielu 
komisji, m.in. przez 20 lat wchodził w skład komisji ekumenicznej. Od 1946 r. był człon
kiem Ekumenicznej Grupy Roboczej Teologów Ewangelickich i Katolickich, której przez 
40 lat służył po stronie katolickiej jako kierownik naukowy, a do samej śmierci — jako 
przewodniczący. W  1973 r. otrzymał nominację na kardynała. Diecezją moguncką kiero
wał do końca 1982 r.

— W  Turku (Finlandia) odbyła się w dniach 2— 9 lipca międzynarodowa konsultacja 
teologów, której celem było przedyskutowanie najważniejszych uwag zawartych w stano
wiskach Kościołów wobec dokumentu Światowej Rady Kościołów w sprawie „Chrztu, 
Eucharystii i Urzędu duchownego”. Przede wszystkim chodziło o takie sprawy, jak: zale
żności między Pismem Świętym a Tradycją, rozumienie istoty i roli Kościoła, znaczenie 
sakramentów. W  sierpniu 1989 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komisji Wiara i 
Ustrój ŚRK, któremu przedłożony zostanie raport o aktualnym stanie recepcji dokumen
tu z Limy. Kościoły członkowskie ŚRK będą mogły zapoznać się z tym raportem podczas 
VII Zgromadzenia Ogólnego w Canberze (Australia) w 1991 r.

— Na wyspie Antigua (Karaiby) obradował w dniach 3— 16 lipca Światowy Synod 
Jednoty Braterskiej, tzw. herrnhutów. Podczas obrad omawiano zagadnienia ordynacji, 
konfirmacji, kształcenia, misji i porządku kościelnego. Ważnym tematem było też zaan
gażowanie na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia w ramach tzw. pro
cesu koncyliarnego. Ustalono, że następny synod odbędzie się w 1992 r. w Czechosłowacji 
na zaproszenie Ewangelickiego Kościoła Braci Czeskich. Synod ten żwołany zostanie w 
400 rocznicę urodzin Jana Amosa Komeńskiego, jednego z najwybitniejszych biskupów i 
pedagogów tej wspólnoty religijnej. Początek Jednoty Braterskiej sięga roku 1457, kiedy 
to z ruchu reformatorskiego Jana Husa powstała społeczność braci czeskich. Pewne gru
py tej społeczności, uchodząc przed prześladowaniami, osiedliły się na początku XVIII w. 
w Górnych Łużycach. Tam, znajdujący się pod wpływami pietyzmu, hrabia Mikołaj von 
Zinzendorf (1700— 1760) utworzył wspólnie z nimi na terenie swojej posiadłości miejsco
wość Herrnhut (=  straż Pana). Miejscowość ta do dnia dzisiejszego stanowi ośrodek du
chowy Jednoty Braterskiej. Dzisiaj składa się ona z 18 samodzielnych prowincji, które 
ogółem zrzeszają pół miliona członków. Najwięcej herrnhutów żyje do dziś na Wyspach 
Karaibskich (Antigua, Jamajka, Trynidad).
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— Synod Generalny Kościoła Anglikańskiego, .obradujący w dniach 4— 6 lipca, wy
powiedział się za dopuszczeniem kobiet do urzędu duchownego. Pierwsze święcenia ko
biet nie nastąpią jednak wcześniej niż w 1992 r. Najpierw trzeba będzie dokonać zmian w 
prawie kościelnym, które wymagać będą akceptacji ze strony Synodu Generalnego, par
lamentu i królowej. Obecnie przyjęte propozycje przewidują wysokie odszkodowania dla 
tych duchownych, którzy ze względu na swe sumienie odejdą z pracy w Kościele po dopu
szczeniu kobiet do urzędu duchownego. Przewiduje się także prawo do nie zatrudnienia 
kobiet-duchownych, o ile przeciwko nim wypowie się większość członków danej parafii 
lub synodu diecezjalnego.

— Konferencja Biskupów Kościoła Episkopalnego (anglikańskiego) w USA wypo
wiedziała się 5 lipca zdecydowaną większością głosów za dopuszczeniem kobiet do urzę
du biskupa. Pierwszą kobietę-biskupa wybrano 24 września w diecezji Massachusettia. 
Została nim 56-letnia Murzynka z Filadelfii — Barbara Harris. W  latach 60 i 70 brała ona 
aktywny udział w ruchu praw obywatelskich w USA. Duchowną została dopiero w 1980 r. 
Wybór Harris na stanowisko biskupa wywołał ostre dyskusje w innych Kościołach angli
kańskich, tak, że arcybiskup Canterbury Robert Ruńcie, który sprawuje funkcję honoro
wego prymasa Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, poczuł się zmuszony zaapelować do 
przeciwników ordynacji kobiet, aby nie składali oświadczeń, które mogłyby się przyczy
nić do rozłamu kościelnego.

— Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Austrii, bp Dieter Knall, 
wystosował 11 lipca list do papieża, w którym zawarta jest odpowiedź na pytanie, jakie 
Jan Paweł II postawił podczas kazania wygłoszonego w czerwcu w świątyni ewangelic
kiej w Salzburgu. Papież zapytał wówczas, czy Kościół ewangelicki wystarczająco roz
ważył możliwość zbliżenia się do sakramentalnej postaci urzędu duchownego, rozumianej 
jako apostolskie dziedzictwo i forma apostolskiej sukcesji; tak rozumiany jest ten urząd 
od początku w tradycji Kościoła katolickiego na Wschodzie i na Zachodzie. Bp Knall 
podkreśla w swojej odpowiedzi, że każdej ordynacji w Kościele ewangelickim towarzyszy 
zwiastowanie Słowa Bożego, przywoływanie Ducha Świętego, nakładanie rąk i modli
twa. Procedura jest więc podobna do tej, jaką stosuje się w Kościele Rzymskokatolickim. 
Zdaniem bp Knalla, ordynację można by uznać za sakrament, o ile pojęcie to obejmowa
łoby urząd kaznodziejski i Ewangelię. Specyficzne znaczenie sukcesji apostolskiej, pod
kreślane przez Kościół Rzymskokatolicki, nie znajduje jednak aprobaty ewangelików. Bp 
Knall skrytykował sakramentalno-prawne pojęcie sukcesji, reprezentowane przez stronę 
katolicką. Podkreślił, że dla strony ewangelickiej decydujące znaczenie ma nie sukcesyw
ne przekazywanie urzędu biskupiego, lecz sukcesywne przekazywanie Słowa Bożego za
wartego w Ewangelii.

—  W dniach 17 lipca — 7 sierpnia odbyło się w Canterbury (Anglia) XII Zgromadze
nie Biskupów Anglikańskich z całego świata. Uczestniczyło w nim 525 biskupów ze 164 
krajów reprezentujących 27 niezależnych prowincji Wspólnoty Kościołów Anglikańskich 
z 70 milionami wiernych. Zgromadzenia takie odbywają się co 10 lat. Są one forum dys
kusyjnym, ich uchwały nie mają wiążącego charakteru dla niezależnych prowincji angli
kańskich. Jednym z podstawowych zagadnień, dyskutowanych w Canterbury, była kwe
stia dopuszczenia kobiet do urzędu duchownego. Honorowy prymas Wspólnoty Kościo
łów Anglikańskich, arcybiskup Canterbury Robert Ruńcie stwierdził, że kwestia ta jest 
poważnym zagrożeniem dla jedności wspólnoty. Niektóre prowincje —  USA, Kanada, 
Brazylia, Hongkong — święcą już kobiety na kapłanów, natomiast inne prowincje się 
temu sprzeciwiają. Biskupi anglikańscy poświęcili też wiele uwagi zagadnieniom ekume
nicznym i społecznym. W obradach uczestniczyli w charakterze obserwatorów przedsta
wiciele wszystkich ważniejszych tradycji chrześcijańskich.

— W miejscowości Bukoba (Tanzania) zmarł 18 lipca bp Josiah Kibira, który w la
tach 1977— 1984 sprawował funkcję prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej. Był
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pierwszym nie białym, któremu w światowej rodzinie luterańskiej, zrzeszającej dziś po
nad 100 Kościołów z 70 milionami wiernych, powierzono tak wysokie stanowisko. Bp Ki- 
bira urodził się w 1925 roku. Teologię studiował w RFN i USA. W 1964 r. powierzono mu 
stanowisko biskupa. Z funkcji tej musiał zrezygnować w 1985 r. z powodu postępującej 
choroby Parkinsona i utraty wzroku.

— W Hollabrunn k. Wiednia odbyła się w dniach 20—24 lipca międzynarodowa kon
ferencja metodystów, która zgromadziła 500 uczestników z Europy, USA i Afryki. Spot
kanie odbywało się pod hasłem: „Wola Boża — nasze uświęcenie”, a jego celem było prze
życie wspólnoty chrześcijańskiej i podzielenie się osobistym doświadczeniem religijnym. 
Okazją do zorganizowania tej dużej konferencji była 250 rocznica nawrócenia Johna We
sley’a, ojca duchowego metodyzmu. Program obrad obejmował referaty, studia biblijne, 
modlitwę i wspólny śpiew. M.in. wystąpiła grupa muzyczna z Polski.

— XXII Międzynarodowe Seminarium Ekumeniczne zorganizowane w lipcu przez 
luterański Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu (Francja) poświęcone było rece
pcji dialogów ekumenicznych. Zgromadziło ono 80 teologów różnych tradycji kościelnych 
z 24 krajów- Stwierdzono, iż mimo osiągnięć w dwustronnym dialogu teologicznym, nie 
tylko w parafiach, ale i wśród teologów występuje niezadowolenie i niecierpliwość z po
wodu zbyt powolnego tempa wprowadzania większej jedności Kościołów. Uczestnicy se
minarium zastanawiali się nad różnymi modelami jedności.

— W Chester (Anglia) odbyło się w dniach 2— 9 sierpnia posiedzenie doroczne Mię
dzynarodowego Bractwa Ekumenicznego (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy w 
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— Światowy Związek Baptystów zorganizował w Sjövik (Szwecja) w dniach 3— 7 
sierpnia pierwszą w swych dziejach konferencję poświęconą sprawom pokoju. Zgroma
dziła ona 170 uczestników z 26 krajów. Obrady toczyły się pod hasłem: „Szukaj pokoju i 
dąż do niego”. W oparciu o Biblię i przekonania religijne uczestnicy obrad próbowali wy
pracować stanowisko wobec podstaw i motywów baptystycznego świadectwa pokojowe
go-

— W  Asyżu odbyło się w dniach 6— 12 sierpnia spotkanie ekumeniczne pod hasłem: 
„Sprawiedliwość, pokój i zachowanie stworzenia”. Uczestniczyło w nim ok. 600 przed
stawicieli różnych wyznań chrześcijańskich. Organizatorem spotkania były franciszkańs
kie rodziny zakonne należące do papieskiej komisji „Iustitia et Pax”, międzynarodowy 
katolicki ruch pokojowy „Pax Christi”, międzynarodowa wspólnota historycznych Ko
ściołów pacyfistycznych (kwakrzy, mennonici) i Międzynarodowy Związek Pojednania. 
Uczestnicy pochodzili z 15 krajów Europy oraz z Brazylii i USA. Na zakończenie obrad 
przyjęto „Orędzie do ludu Bożego, do Kościołów i parafii w Europie i do wszystkich ludzi 
szukających pokoju”. Powiada ono, że europejski dom stanie się szczęśliwym domem tyl
ko wówczas, gdy będzie domem z otwartymi drzwiami. Te drzwi winny być otwarte dla 
wszystkich, którzy szukają azylu. Kościoły, za pośrednictwem swoich współpracowni
ków, winny przyczyniać się do łagodzenia konfliktów. W każdym kraju winno obowiązy
wać prawo do odmawiania służby wojskowej. Chrześcijanie winni szukać sposobów roz
wiązywania nabrzmiałego problemu zadłużenia krajów biednych.

— Na wyspie Aruba (Karaiby) odbyło się w dniach 7— 12 sierpnia XI Światowe 
Zgromadzenie Chrześcijańskich Związków Młodych Mężczyzn (skrót: YMCA). Uczestni
czyło w nim 250 delegatów z 78 krajów. Obrady toczyły się pod hasłem: „Bądź wola Two
ja na ziemi”. Uchwalono, że w najbliższych trzech latach, tj. do następnego Światowego 
Zgromadzenia, przedmiotem szczególnego zainteresowania YMCA będzie: popieranie 
edukacji biblijnej i teologicznej na wszystkich poziomach, współpraca ekumeniczna w 
dziedzinie pomocy dla będących w potrzebie, kształcenie zawodowe młodych ludzi z Af
ryki płd. i państw frontowych, dalsza opieka nad uchodźcami, uwrażliwienie opinii pu
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blicznej na negatywne skutki zadłużenia krajów ubogich, solidaryzowanie się z cierpiącą 
ludnością palestyńską. YMCA, która powstała w 1855 r., należy do prekursorów ruchu 
ekumenicznego. Zrzeszając aktualnie 26 milionów członków jest YMCA największą na 
świecie pozarządową organizacją młodzieżową. Od kilkunastu lat YMCA przyjmuje też 
kobiety, które stanowią dziś 20% wszystkich członków. Nowym prezydentem YMCA wy
brany został po raz pierwszy katolik — Alejandro Vassilaqui z Peru.

— W dniach 11— 20 sierpnia obradował w Hanowerze (RFN) Komitet Naczelny 
Światowej Rady Kościołów (sprawozdanie uczestnika obrad zamieszczamy w dziale 
„Sprawozdania i dokumenty”).

— W Tokio odbyło się w dniach 19— 27 sierpnia XVII Spotkanie Światowego Komi
tetu Kwakrów. Uczestniczyły w nim 62 wspólnoty kwakrów z 30 krajów świata. Uczest
nicy obrad poświęcili szczególnie dużo uwagi problemom sprawiedliwości i pokoju na 
świecie. Podjęto uchwałę w sprawie aktywnego włączenia się do Światowego Zgroma
dzenia Chrześcijan na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia, organi
zowanego przez Światową Radę Kościołów w Seulu w 1990 r. Wspólnota kwakrów liczy 
ok. 200 tys. członków, z czego 120 tys. żyje w USA, a 20 tys. w Wielkiej Brytanii. Jest ona 
znana ze swej działalności pacyfistycznej, jej członkowie odmawiają służby wojskowej.

— W miejscowości Emmetten (Szwajcaria) spotkali się w dniach 20— 27 sierpnia po 
raz czwarty w ramach trzeciej rundy dialogu oficjalni reprezentanci Kościoła Rzymsko
katolickiego i Światowej Wspólnoty Zielonoświątkowców. Główny temat obrad brzmiał: 
„Wspólnota i chrzest”. Omówiono następujące kwestie: rozumienie chrztu w obu trady
cjach chrześcijańskich, relacja wzajemna między chrztem a wiarą oraz chrztem i Kościo
łem, co to jest „chrzest Ducha Świętego”. Piąte i ostatnie spotkanie odbędzie się w 1989 r.

*
— W Amsterdamie odbyło się 21 sierpnia nabożeństwo dziękczynne upamiętniające 

40 rocznicę powołania do życia Światowej Rady Kościołów. Przybyli na nie: królowa Ho
landii Beatrix, premier Ruud Lubbers, delegacja przedstawicieli ŚRK oraz wierni róż
nych wyznań. Okolicznościowe kazanie wygłosił sekretarz generalny ŚRK dr Emilio Ca
stro. Z okazji jubileuszu Kościoły holenderskie zorganizowały, na Wolnym Uniwersytecie 
w Amsterdamie „Dzień Światowej Rady Kościołów”. Jednym z mówców był kard. Jan 
Willebrands, przewodniczący watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. 
Uczestnicy spotkania, w liczbie ok. 500 osób, dyskutowali w grupach roboczych nad głó
wnymi tematami ŚRK: dialog z wyznawcami innych religii, kobiety w Kościele i społe
czeństwie, rasizm, poszukiwanie widzialnej jedności, Kościół a rozwój, misja, młodzież.

— W Berlinie Zachodnim odbyło się w dniach 21—24 sierpnia „ekumeniczne prze
słuchanie” w sprawie międzynarodowego systemu finansowego i odpowiedzialności Ko
ściołów za ten system. Inicjatorem przesłuchania były różne grupy kościelne i ekumenicz
ne wyspecjalizowane w dziedzinie ekonomicznego rozwoju świata. Przedsięwzięciu temu 
patronowały także Światowa Rada Kościołów i Światowa Federacja Luterańska. Prze
słuchanie objęło reprezentantów Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Wa
lutowego, przedstawicieli zadłużonych krajów rozwijających się, Kościoła i świata nauki. 
Główna uwaga koncentrowała się wokół kryzysu zadłużenia przeżywanego przez kraje 
rozwijające się i ich skutków społecznych.

— W Edynburgu'odbyło się w dniach 24 sierpnia — 2 września szóste spotkanie dru
giej rundy rozmów między oficjalnymi przedstawicielami Kościoła Rzymskokatolickiego 
i Wspólnoty Kościołów Anglikańskich. Zajęto się następującymi sprawami: ordynacja 
kobiet w niektórych Kościołach anglikańskich i wpływ tego zjawiska na zbliżenie stano
wiska katolicko-anglikańskiego dotyczącego urzędu duchownego, autorytet w Kościele, 
zagadnień etycznych. Ustalono, że następne spotkanie Międzynarodowej Komisji Angli- 
kańsko-Rzymskokatolickiej odbędzie się w Wenecji w dniach 28 sierpnia — 6 września 
1989 r.
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— W historycznym hotelu „Schloss Cecilienhof” w Poczdamie (NRD) odbyło się w 
dniach 27— 30 sierpnia międzynarodowe sympozjum historyków Kościoła na temat: „Ko
ścioły w Europie w okresie powojennym (1945— 1948)”. Organizatorem sympozjum, które 
zgromadziło ponad 50 historyków z 13 krajów Europy i USA, była rada wydawnicza cza
sopisma „Kirchliche Zeitgeschichte”. Dyskutowano nad sytuacją Kościołów w Skandy
nawii, Europie Zachodniej i Południowo-Wschodniej oraz w strefach okupacyjnych Nie
miec po obaleniu dyktatury hitlerowskiej. Dr Karol Karski, teolog luterański z Polski, i 
ks. Bernd Krebs, duchowny ewangelicki z Berlina Zachodniego, przedstawili uczestni
kom sympozjum wspólny referat na temat „Odbudowy życia kościelnego w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim w Polsce w latach 1945— 1948”. Referat ten spotkał się z du
żym zainteresowaniem, o czym świadczyła długa i ożywiona dyskusja. Wyniki sympoz
jum zostaną opublikowane wiosną 1989 r. w czasopiśmie „Kirchliche Zeitgeschichte”.

— Nowym patriarchą Etiopskiego Kościoła Prawosławnego wybrano 29 sierpnia ar
cybiskupa Markoriosa z Gondar. Jest on następcą zmarłego 5 czerwca patriarchy Abuny 
Tekle Hajmanota. Wyboru patriarchy dokonało gremium w składzie: członkowie Święte
go Synodu i Kongresu Diecezjalnego, zwierzchnicy klasztorów, duchowni i świeccy re
prezentanci 14 regionów kościelnych. Nowy patriarcha urodził się w 1930 r. w Debra Ta
bor k. Gondar (północna Etiopia). W 1971 r. został biskupem prowincji Ogadenu, zamie
szkanej w dużej mierze przez muzułmańskich Somali jeżyków. Potem objął funkcję arcy
biskupa w rodzinnej diecezji, gdzie angażował się szczególnie intensywnie w działalność 
społeczno-chary t aty wną.

— W  Instytucie Ekumenicznym w Bossey k. Genewy odbyła się w dniach 29 sierpnia 
— 3 września piąta konsultacja naukowa Europejskiego Towarzystwa Badań Ekumenicz
nych, znanego pod nazwą Societas Oecumenica (sprawozdanie uczestnika obrad zamiesz
czamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— Znany teolog i ekumenista rzymskokatolicki z PFN prof. Heinrich Fries oświad
czył w wywiadzie prasowym dla tygodnika ekumenicznego „Leben und Glauben””, który 
ukazał się 31 sierpnia, że obecna forma sprawowania urzędu papieskiego skłania niektó
rych niekatolików do postawienia  ̂pytania, czy warto dążyć do jedności z tak prezentują
cym się Kościołem. Fries ostrzegł przed nowymi tendencjami zmierzającymi do ustano
wienia „Kościoła papieskiego”. Jego zdaniem, w kontaktach ekumenicznych byłoby o 
wiele mniej trudności, gdyby papiestwo nie próbowało regulować wszystkiego w sposób 
centralistyczny i trzymało się bardziej zasady kolegialności.

—  W Johannesburgu dokonano 31 sierpnia zamachu bombowego na siedzibę Południo
woafrykańskiej Rady Kościołów, w wyniku którego 25 osób odniosło rany. Szkody są tak * 
wielkie, że odbudowa budynku stoi pod znakiem zapytania. Do zamachu przyznała się niez
nana grupa o nazwie „Białe Wilki”. Południowoafrykańska Rada Kościołów, zrzeszająca 15 
Kościołów z 12 milionami wiernych (zdecydowana większość to czarni chrześcijanie) jest ra
dykalnym przeciwnikiem; apartheidu. W  zniszczonym gmachu znajdowały się biura kilku 
organizacji antyapartheidowych. Zamach ten został potępiony przez Światową Radę Koś
ciołów. Jesteśmy wstrząśnięci i dotknięci tym aktem terroryzmu — oświadczyła ŚRK, która 
zrzesza 306 Kościołów z przeszło 400 milionami wiernych. Jej zdaniem, za pomocą tego czy
nu chciano osłabić walkę o humanitarny rozwój w Afryce południowej.

— W Budapeszcie odbyło się w dniach 31 sierpnia — 4 września doroczne posiedze
nie Zrzeszenia Ekumenicznego Akademii i Centrów Konferencyjnych w Europie. W skład 
tej organizacji wchodzi 80 ewangelickich, katolickich, anglikańskich i prawosławnych 
akademii i centrów działających w 18 krajach naszego kontynentu. Był to pierwszy przy
padek, że Zrzeszenie Ekumeniczne obradowało w kraju socjalistycznym. Wśród 100 
uczestników byli też goście z USA i Wysp Karaibskich. Przedmiotem obrad były następu
jące zagadnienia: teologia i życie duchowe, wspólne niebezpieczeństwo Europy Wschod
niej i Zachodniej, ekologia, wymiana młodzieży, pokój i sprawiedliwość.
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— W Sigtuna (Szwecja) obradowała na początku września rzymskokatolicka Rada 
Konferencji Episkopatów Europy. Przedmiotem dyskusji były wspólne inicjatywy podej
mowane z Konferencją Kościołów Europejskich, a zwłaszcza: Czwarte Europejskie Spot
kanie Ekumeniczne w Erfurcie (28 września — 2 października 1988) i Europejskie Zgro
madzenie Ekumeniczne „Pokój i sprawiedliwość” w Bazylei (16— 21 maja 1989). Obaj 
partnerzy powołali też wspólną grupę roboczą*zajmującą się problemem islamu w Euro
pie. Te inicjatywy i spotkania dowodzą — czytamy w wydanym komunikacie — że współ
praca ekumeniczna między tymi, którym powierzono odpowiedzialność za sprawy Koś
ciołów w Europie, nie jest pustym słowem. Dzięwiętnastu biskupów katolickich z 18 kra
jów Europy było gośćmi Kościoła Luterańskiego Szwecji. Po raz pierwszy od Reformacji 
XVI w. przebywało w tym kraju jednocześnie tylu biskupów katolickich.

— Prymas Polski kard. Józef Glemp p/zebywał w dniach 5— 7 września w ZSRR na 
zaproszenie prawosławnego metropolity Mińska Filareta, przewodniczącego Wydziału 
Spraw Zagranicznych Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Prymas Glemp odwiedził 5 
miejscowości (Grodno, Lida, Nowogródek, Nieśwież, Pińsk) zamieszkanych dosyć licznie 
przez ludność katolicką, oraz stolicę Republiki Białoruskiej — Mińsk. Była to pierwsza 
oficjalna wizyta biskupa polskiego na terenach, które przed rokiem 1939 należały do Pol
ski. Kard. Glemp odprawił podczas swojej wizyty szereg nabożeństw z udziałem licznych 
wiernych, odbył też osobne spotkania z młodzieżą i duchowieństwem katolickim. Serde
cznie podejmowany był także przez ludność i duchowieństwo prawosławne.

— Konstanty Charczew, przewodniczący Rady ds. Religii przy Radzie Ministrów 
ZSRR, złożył w dniach 5—9 września wizytę w Centrum Ekumenicznym w Genewie, 
gdzie przeprowadził rozmowy z sekretarzami generalnymi Światowej Rady Kościołów, 
Światowej Federacji Luterańskiej, Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i 
Konferencji Kościołów Europejskich. Charczewowi w wizycie towarzyszyli: dwaj inni 
przedstawiciele Rady ds.#Religii, metropolita Aleksy i abp Kirył z Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego, bp Nerses Bozabalian z Armeńskiego Kościoła Apostolskiego, abp Kuno 
Pajula z Estońskiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego i sekretarz generalny Aleksy 
Byczków ze Związku Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów. Charczew oświadczył przy 
tej okazji, że w Związku Radzieckim nie będzie się już więcej aresztować ludzi z powodu 
wyznawania wiary chrześcijańskiej. Kościół jest dla państwa dzisiaj sojusznikiem a nie 
przeciwnikiem. Stwierdzenie to znajduje się w nowym radzieckim prawodawstwie reli
gijnym, które jeszcze w 1988 roku wejdzie w życie. W  ocenie Charczewa, większość wie
rzących popiera politykę przebudowy i jawności i nie jest przeciwna socjalizmowi. Jed
nym z najważniejszych celów polityki przebudowy jest stworzenie trwałych gwarancji, że 
nigdy nie dojdzie już do prześladowania chrześcijan i komunistów, jak miało to miejsce w 
erze Stalina. W  opinii min. Charczewa, wolność religii może być w przyszłości rozumiana 
w taki sposób, iż wszystko, co nie jest zakazane, jest dozwolone.

— W Budapeszcie odbyło się w dniach 14— 21 września Zgromadzenie Ogólne Świa
towego Związku Towarzystw Biblijnych. Uczestniczyło w nim ponad 200 delegatów ze 
110 krajów. Obrady toczyły się pod hasłem: „Słowo Boże — nadzieją dla świata”. Pod
czas obrad zwrócono uwagę przede wszystkim na gwałtowny wzrost zapotrzebowania na 
Biblię w Europie Wschodrftej i w krajach Trzeciego Świata. W  Azji i Afryce żyje coraz 
więcej chrześcijan, którzy pragną bezpośredniego kontaktu ze Słowem Bożym. Chrześci
janie w krajach Europy Wschodniej mają coraz łatwiejszy dostęp do Pisma Św. Optymiz
mem napawa wzrastająca współpraca katolików, prawosławnych i protestantów w dzie
dzinie tłumaczenia, druku i kolportażu Biblii. W  160 projektach przekładu Biblii biorą 
udział, obok protestantów i prawosławnych, także przedstawiciele Kościoła Rzymskoka
tolickiego. Podczas obrad okazało się jednak, że niektóre środowiska fundamentalistów 
protestanckich są przeciwne ekumenicznym przekładom Pisma Św. Ostrzegali oni przed 
utratą „tożsamości protestanckiej”. Nowym prezydentem ŚZTB został znany biblis ta
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prof. Eduard Lohse, wieloletni biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Hanoweru 
(RFN). Stanowisko sekretarza generalnego powierzono Filipińczykowi —  ks. dr Cirilo Ri- 
gosowi.

— W Driebergen (Holandia) odbyła się w dniach 15— 19 września konsultacja Kon
ferencji Kościołów Europejskich poświęcona ocenie aktualnej sytuacji politycznej na na
szym kontynencie. W  przyjętej na zakończenie obrad rezolucji stwierdza się, że w stosun
kach między Wschodem a Zachodem zaczyna dominować powoli duch otwarcia i współ
pracy. Do rozwoju tego przyczynił się Układ z Helsinek z 1975 r. oraz dokonujące się obecnie 
zmiany w Związku Radzieckim. Powoli zarysowuje się tendencja odchodzenia od partykula- 
ryzmów narodowych na rzecz porozumień dotyczących dobra całego kontynentu.

— Z inicjatywy Fundacji „Pro Oriente” odbyło się w Wiedniu w dniach 18— 25 wrze
śnia V nieoficjalne spotkanie ekumeniczne teologów Kościoła Rzymskokatolickiego i Ko
ściołów przedchalcedońskich. Chodzi tu o grupę pięciu Kościołów (koptyjski, etiopski, 
syryjski, armeński, indyjski), które nie podporządkowały się uchwałom chrystologicznym 
Soboru w Chalcedonie w 451 r. Podczas obrad zajęto się następującymi sprawami: teolo
giczne znaczenie dotychczasowych konsultacji (przedstawiciele obu stron stwierdzili tu 
daleko idącą zgodność poglądów w podstawowych kwestiach dogmatycznych), reakcja 
różnych Kościołów na odbyte konsultacje, wpływ dotychczasowych porozumień na teksty 
liturgiczne, modele przyszłej jedności kościelnej. W ramach ostatniego z wymienionych 
tematów zajęto się kwestią prymatu papieża i posługi Piotrowej. Współprzewodniczący 
ze strony Kościołów przedchalcedońskich, biskup armeński Mezrob Krikorian stwierdził 
po zakończeniu obrad, że spotkanie to było ważnym krokiem w stronę jedności kościel
nej. W  przyszłości pragniemy rozmawiać na szerszej płaszczyźnie. Na następne spotkanie 
każdy z Kościołów wyśle oficjalną delegację. Dominującym tematem podczas rozmów był 
urząd Piotrowy. Zdaniem bp Krikoriana, można tu osiągnąć pozytywne rezultaty, jeśli 
urząd ten zdefiniuje się nie jako instytucję, lecz jako gwaranta prawo wierności. Kościoły 
przedchalcedońskie mogłyby uznać urząd Piotrowy jako honorowe zwierzchnictwo. Co 
się tyczy modeli kościelnych, to — w opinii Kościołów przedchalcedońskich — nie do 
przyjęcia jest stary model tworzenia unii; unie te spowodowały bowiem oderwanie się od 
Kościołów wschodnich pewnych grup, które następnie podporządkowały się Rzymowi. 
Poprzednie spotkania katolicko-przedchalcedońskie odbyły się w 1971, 1973, 1976 i 1978 r.

—  Teolog reformowany br. Roger Schutz, założyciel i przeor szeroko znanej w świę
cie ekumenicznej wspólnoty w Taizć (Francja), otrzymał 21 września doroczną nagrodę 
UNESCO za działalność na rzecz pojednania, pokoju i zaufania między ludźmi, a szcze
gólnie między młodymi na wszystkich kontynentach.

— Z inicjatywy Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów w dniach 21—  
28 września odbyła się w Benine (Afryka zachodnia) piąta międzynarodowa konsultacja 
pod hasłem: „Jedność Kościoła i odnowa wspólnoty ludzkiej w odniesieniu do wspólnoty 
kobiet i mężczyzn”. Wśród uczestników obrad panowała zgodność poglądów co do tego, 
że trzeba zwrócić baczniejszą uwagę na znaczenie kobiet dla wspólnoty chrześcijańskiej. 
Z zadowoleniem powitali oni ogłoszoną wiosną 1988 r. przez ŚRK Ekumeniczną Deklara
cję Solidarności z Kobietami. Jednakże niektóre tematy, jak np. sprawa dopuszczenia ko
biet do urzędu duchownego, były przedmiotem ostrych i kontrowersyjnych dyskusji, 
Duże zainteresowanie wywołało wystąpienie rumuńskiego teologa prawosławnego ks. dr 
Ioana Dury, który stwierdził, że już poprzednie konsultacje na temat wspólnoty mężczyzn 
i kobiet w Kościele sprawiły, że w Kościołach prawosławnych wzrosła świadomość ko
nieczności zmiany, marginalnej dotychczas, pozycji kobiet. Najwyższy czas, aby prawo
sławni wyzbyli się uprzedzeń i przemyśleli na nowo pełny udział kobiet w życiu Kościoła. 
Trzeba odróżnić argumenty teologiczne od mentalności, obyczajów i tradycji społeczno- 
politycznych, które pozostawiły niezatarte piętno na prawosławiu.
— Konferencja Kościołów Europejskich i rzymskokatolicka Rada Konferencji Episkopa
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tów Europy zorganizowały w Erfurcie (NRD) w dniach 28 września — 2 października IV 
Europejskie Spotkanie Ekumeniczne (sprawozdanie uczestnika i uchwalone dokumenty 
zamieścimy w następnym numerze).

Z kraju

— Dnia 15 sierpnia wręczono po raz trzeci wyróżnienie „Serce dla serc” ustanowio
ne przez zarząd Oddziału Lubelskiego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików i 
Radę Parafii Polskokatolickiej w Lublinie. To honorowe wyróżnienie przyznaje się lu
dziom okazującym wielkie serce w różnych dziedzinach służby bliźnim: ekumenizmu, 
służby zdrowia, ratowania życia, pracy społecznej, postawy służebnej wobec dzieci i roz
sławiania imienia Polski w świecie. Nagrodę ekumeniczną za rok 1988 otrzymali: ks.doc. 
dr hab. Michał Czajkowski z Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i diakonisa 
s. Regina Witt z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

— Dnia 4 września został odczytany na ambonach list polskich biskupów rzymsko
katolickich z okazji Tysiąclecia Chrztu Rusi. List ten, podzielony na trzy części, mówi o 
więzach wiary, więzach narodowego sąsiedztwa i więzach kultury. Ruś prawosławna — 
czytamy w części pierwszej — posiada z Kościołem katolickiem wiele wspólnych pun
któw w wierze. O wiele więcej jest prawd, które nas łączą ze sobą, niż tych, które dzielą. 
Wierzymy w tego samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w Jezusa Chrystusa, który jest 
prawdziwym Bogiem i człowiekiem Ducha Świętego Pana i Oźywiciela, i w jeden, święty, 
powszechny i apostolski Kościół. Czcimy razem Maryję, Bogarodzicę Dziewicę. Posiada
my te same sakramenty święte, zwłaszcza Eucharystię. Zachowujemy ciągłość sukcesji 
apostolskiej. List nie przemilcza faktu, że Sąsiedztwo nasze nie było łatwe. Jest ono jed
nak rzeczywiste i faktu tego nie mogą przesłonić żadne trudności. Może nie zawsze byliś
my dla siebie przyjaciółmi, ale zawsze pozostawaliśmy braćmi: jako Słowianie i chrześci
janie. W tym sąsiedztwie kształtowały się: nasza świadomość narodowa i byt państwowy. 
Razem uczyliśmy się bronić tego, co własne, i szanować to, co cudze. Mamy wspólne do
świadczenia, które składają się na drogie nam wszystkim d z ied z ic tw oW zakończeniu 
czytamy: Dziękujemy Bogu za owo wielkie zbąp>cze wydarzenie znad Dniepru i za jego 
tysiącletnie dzieje. Naszym Braciom i Siostrom w wierze — wraz z Ojcem Świętym — ży
czymy, ażeby milenijne dziedzictwo Ewangelii, Krzyża, Zmartwychwstania i Pięćdziesią
tnicy nie przestało być drogą, prawdą i życiem (J 14,6) dla przyszłych pokoleń.

— Na zaproszenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w dniach 9— 19 września 
przebywała w Polsce pięcioosobowa delegacja Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Da
nii pod przewodnictwem bp. Thorkhilda Graesholta. Goście odwiedzili parafie w różnych 
rejonach kraju, zakład diakonacki w Dzięgielowie, spotkali się z przedstawicielami Pol
skiej Rady Ekumenicznej, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Towarzystwa Biblij
nego. Delegacja została też przyjęta przez prymasa Kościoła Rzymskokatolickiego kard. 
Józefa Glempa i ministra-kierownika Urzędu ds. Wyznań Władysława Loranca. Była to 
pierwsza oficjalna wizyta Duńczyków w Polsce. W 1987 r. przebywała w Danii delegacja 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Polski.

— Pod hasłem: „Odpowiedzialność chrześcijan za losy państwa” odbyło się w dniach 
26—29 września w Giżycku sympozjum polsko-zachodnioniemieckie, którego organiza
torem była Polska Rada Ekumeniczna. Brali w nim udział przedstawiciele Kościołów 
członkowskich PRE oraz Kościołów ewangelickich Nadrenii i Westfalii z RFN. W trakcie 
Obrad obie strony poinformowały się wzajemnie o roli wierzących w życiu społeczno-po
litycznym. Przedmiotem obrad była również sytuacja społeczno-gospodarcza Polski, jej 
dwustronne stosunki z RFN. Przedstawiciele Kościołów ewangelickich RFN złożyli infor
mację o położeniu najnowszej emigracji polskiej w tym kraju.

Opr.: Karo! Karski
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EK UM ENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Zgodnie z oczekiwaniami również drugi i trzeci kwartał 1988 roku przyniósł w prasie 
wyznaniowej i laickiej wprost istną lawinę publikacji związanych tematycznie z obcho
dami 1000-lecia chrztu Rusi. Właściwie tylko pisma protestanckie niemal nie zauważyły 
tej rocznicy, co przeczyłoby formułowanej i na łamach naszego kwartalnika tezie, że Sa
crum Russiae Millennium jest świętem całego chrześcijaństwa.

W  maju i czerwcu ub. roku zaroiło się w prasie od sprawozdań z uroczystości jubileu
szowych jakie miały miejsce w Związku Radzieckim. Refleksja po lekturze tych tekstów 
jest następująca: bardzo dobrze się stało, że obchody 1000-lecia chrztu Rusi przypadły w 
okresie sprzyjającym Cerkwi, kiedy ludziom wierzącym przywracane są należne im pra
wa. Mając na uwadze sprawę jedności chrześcijan wydaje się natomiast, że uroczystości 
jubileuszowe w Związku Radzieckim wniosą nową jakość do dialogu między Kościołami 
nie tylko na terenie Kraju Rad, ale także na płaszczyźnie światowej.

Obok sprawozdań i relacji pojawiło się w prasie także szereg ważnych i interesują
cych tekstów historycznych i teologicznych nie tylko o początkach chrześcijaństwa na 
Rusi, ale także o dziejach prawosławia w Polsce i dialogu katolicko-prawosławnym. Ten 
ostatni temat jest przedmiotem artykułu Tadeusza Wyszomirskiego zamieszczonego w 
miesięczniku „Życie Chrześcijańskie w Polsce” (nr 4, 1988). Autor wyraża opinię, że oba 
Kościoły — Rzymskokatolicki i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny stanęły wo
bec perspektywy dialogu ekumenicznego zupełnie doń nieprzygotowane. Przyczyny tego 
stanu rzeczy, jakie wylicza T. Wyszomirski, są powszechnie znane i nie ma potrzeby ich 
po raz kolejny powtarzać. Na uwagę w tej publikacji zasługują przede wszystkim propo
zycje konkretnych przedsięwzięć mogących przyczynić się do rozwoju dialogu między 
oboma Kościołami. Autor przypomina np., że Instytut Ekumeniczny KUL wysunął suge
stię, aby utworzona została w Polsce lokalna Komisja ds. dialogu katolicko-prawosław- 
nego. Niestety, strona prawosławna odmówiła zgody, a przecież, zauważa T. Wyszomir
ski, byłaby to najlepsza płaszczyzna do rozpatrywania kwestii spornych, wynikających 
niekiedy z braku zbliżenia i współpracy pomiędzy Kościołami.

Aby idea dialogu mogła w sposób głębszy docierać do świadomości zwykłych wier
nych potrzebny jest periodyk poświęcony wyłącznie dialogowi katolicko-prawosławne- 
mu, na łamach którego pisaliby autorzy obu wyznań. Nie jest to postulat nowy, jako że 
swego czasu zgłaszał go duchowny rzymskokatolicki, ks. Jan Zieją. Autor zaproponował 
również założenie ekumenicznego bractwa św. Cyryla i Metodego, mającego za zadanie 
skupiać wszystkich, którym bliska jest idea jedności dwóch siostrzanych Kościołów.

T. Wyszomirski słusznie przypomina, że Kościół katolicki w Polsce reprezentowany 
jest nie tylko przez obrządek rzymski, ale także przez greko-katolików, którzy nie mogą 
— a tak to się, niestety, dzieje dotychczas — być pozostawieni poza nawiasem ruchu eku
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menicznego. Autor w swoim artykule wylicza wydarzenia na gruncie polskim będące po
ważnymi krokami w stronę jedności. Od siebie chciałbym dodać, że nie było ich wiele, a 
kontakty między dwoma Kościołami na wszystkich szczeblach nigdy nie miały charakte
ru stałego. Widać tu najwyraźniej, że w Polsce chrześcijanie obu wielkich tradycji nie na
dążają za tempem i kierunkiem jakie wyznaczają dialogowi ekumenicznemu papieże i pa
triarchowie ekumeniczni Konstantynopola ostatnich dziesięcioleci. To wszystko upoważ
nia do stwierdzenia — a czynię to z pełną odpowiedzialnością za słowo — że faktyczny 
dialog katolicko-prawosławny w Polsce jeszcze się nie zaczął.

W  jezuickim „Przeglądzie Powszechnym” (nr 6, 1988) wydrukowano ciekawy artykuł 
Macieja Mroza pt. „Kościół rzymskokatolicki a prawosławny w Polsce w latach 1918—  
1925”, który rzuca snop światła na skomplikowany charakter zagadnień wyznaniowych 
w odrodzonej Polsce, czego konsekwencje odczuwamy po dziś dzień w stosunkach między 
oboma Kościołami. W niepodległym kraju Kościół Prawosławny ze statutu religii pań
stwowej, którym cieszył się w imperium rosyjskim, znalazł się na pozycji mniejszości wy
znaniowej. Kościół Rzymskokatolicki zmierzał natomiast do odzyskania utraconego nie
gdyś stanowiska, przygotowując grunt do planowanej ekspansji na Wschód.

Na kształcie stosunków pomiędzy oboma Kościołami zaciążyły w istotny sposób dwie 
sprawy: rewindykacja przez Kościół Rzymskokatolicki świątyń oraz majątku łacińskiego 
i unickiego, które po r. 1864 znalazły się w użytkowaniu Cerkwi Prawosławnej oraz 
wprowadzenie neounii w kresowych diecezjach polskich. Przy maksimum dobrej woli 
trudno byłoby w przebiegu tych obydwu procesów doszukać się bodaj niewielkiej dozy 
chrześcijańskiej miłości. Kościół Rzymskokatolicki w niepodległej Polsce, wykorzystując 
nieuregulowaną sytuację organizacyjno-prawną, chaos i konflikty wewnętrzne w łonie 
polskiego prawosławia wszelkimi możliwymi sposobami dążył do osłabienia jego wpły
wów na kresach, które uważał za tereny misyjne. Autor w zakończeniu artykułu wyraża 
dość ostrożną, nieco eufemistyczną konkluzję: Inicjatywy podejmowane przez biskupów 
polskich wobec prawosławia na kresach wschodnich w latach 1918—25 przyczyniły się 
niewątpliwie do zaostrzenia miejscowych separatyzmów. Konflikty na tle wyznaniowym, 
zwłaszcza w sporach o świątynie pounickie, stały się poważną przeszkodą w ułoże
niu wzajemnych stosunków. Neounia, wbrew jej twórcom, wykazała małą zdolność asy- 
milacyjną, stając się nową płaszczyzną wyodrębnienia kościelnego Ukraińców i Białoru
sinów.

Te oraz inne historyczne przyczyny tłumaczą jakoś powściągliwość prawosławnych 
w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z katolikami. Podobnie ci ostatni powołują się 
też na historyczne racje, które miałyby być wystarczającym uzasadnieniem dotychczaso
wej postawy nacechowanej niechęcią, a nawet wrogością. Koło się więc zamyka. Wyjś
ciem z sytuacji mogłoby być powołanie wspólnej komisji katolicko-prawosławnej, o któ
rej była już mowa powyżej, a która zajęłaby się wnikliwym i obiektywnym badaniem 
wszelkich kwestii spornych, jakie pojawiły się w dziejach obydwu wyznań na ziemiach 
pol
skich. Ze strony katolickiej dodatkową inspirację daje tutaj soborowy „Dekret o ekume
nizmie”, który przynagla do usunięcia słów, opinii i czynów, które by w świetle sprawie
dliwości i prawdy nie odpowiadały rzeczywistemu stanowi braci odłączonych, a stąd 
utrudniały wzajemne stosunki z nimi.

Jak wiadomo jednym z najbardziej drażliwych tematów w dialogu katolicko-prawo- 
sławnym jest unia. Wiadomo również, że unionizm jako model jedności przestał obowią
zywać w Kościele Rzymskokatolickim. Pozostała jednak rzeczywistość eklezjalna z istnie
niem której należy się liczyć. Bardzo interesujące jest, jak sami unici pojmują swoją rolę 
w dialogu chrześcijaństwa zachodniego ze wschodnim. Mówił o tym m.in. w wywiadzie 
dla tygodnika „Ład” (nr 27 z 3 VII 1988) o. Roman Piętka MIC, proboszcz jedynej w Pols
ce parafii neounickiej w Kostomłotach na Podlasiu. Tutaj wypada dodać, że tamtejsza 
parafia rokrocznie przyjmuje gościnnie młodych pielgrzymów uczestniczących w spotka
niu ekumenicznym w Kodniu, a sam O. Proboszcz uczynił wiele pożytecznego dla poprawy
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klimatu między chrześcijanami różnych wyznań na tym trudnym terenie, gdze nie zabliź
niły się jeszcze rany po konfliktach na tle wyznaniowym.

Na pytanie Marka Ziółkowskiego: Jakie jest powołanie, misji unitów? — o. R. Piętka 
odpowiedział: Ogólnie mówiąc trudna, ale i miła. Mają stanowić syntezą katolicyzmu i 
prawosławia, nawiązując kontakt między Wschodem i Zachodem. Mają otworzyć prawo
sławie i katolicyzm na uniwersalizm Kościoła. Niektórzy wschodni katolicy częściowo 
zmieniają swój obrządek, by się odróżnić od prawosławnych tego samego obrządku. Za
pominają, że przez to stają się niepożyteczni dla Kościoła, bo dla Zachodu nie są Wscho
dem, a dla Wschodu Zachodem. Katolicy, którzy zawzięcie latynizują instytucje unickie 
powinni zrozumieć, że zbliżając je ku latynizmowi nie powiększą wcale w odczuwalny 
sposób liczby łacinników, podczas gdy odbierają Kościołowi unickiemu i tak małą liczbę 
wiernych. Unici są zainteresowani szczerze dobrem Kościoła, jeśli zostają głęboko kato
liccy i jednocześnie głęboko wschodni.

Trzeba podkreślić, że niemal w każdym ubiegłorocznym numerze tygodnik „Ład” za
mieszczał jakiś tekst poświęcony historii lub współczesności Kościoła wschodniego, przy 
czym na szczególne wyróżnienie zasługuje cykl artykułów historycznych dr Jana Jarco nt. 
chrztu Rusi.

„Bariery ekumenizmu” — to temat dyskusji zorganizowanej przez redakcję „Tygod
nika Polskiego” i „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”, w której udział wzięli 
dziennikarze zajmujący się zawodowo problematyką ekumeniczną, duszpasterze oraz 
świeccy zaangażowani w służbę na rzecz jedności. Zapis tej dyskusji opublikowano w 
29 numerze „Tygodnika Polskiego”. Z poruszonych w niej wielu problemów wybierzmy 
niektóre.

Dr Karol Karski, zastępca redaktora naczelnego „Studiów i Dokumentów Ekumeni
cznych” we wprowadzeniu do dyskusji podkreślił, że jest tylko jeden ruch ekumeniczny, 
który musi obejmować wszystkich i z którego nikogo nie można nam wyłączać. Analizu
jąc sytuację ekumeniczną w Polsce zwrócił on uwagę, że sytuację konfesyjną należy roz
patrywać jak gdyby w dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to płaszczyzna Kościo
łów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, a z drugiej strony płaszczyzna relacji 
między tymi Kościołami a Kościołem Rzymskokatolickim. Jeśli idzie o ekumenizm Ko
ściołów zrzeszonych w PRE, to, zdaniem dr K. Karskiego, entuzjazm z lat pięćdziesiątych 
i sześćdziesiątych uległ zahamowaniu i obserwujemy dość poważny zastój i regres. W  cią
gu 40 lat istnienia PRE nie zanotowano zbyt wielu osiągnięć w konkretnym zbliżeniu 
między Kościołami, a w tych, które się dokonały, jak np. wspólnota ambony i ołtarza mię
dzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim i Kościołem Ewangelicko-Reformowanym, 
Rada nie pełniła roli stymulatora. Świadectwem kryzysu jest także rozpad jednego z Koś
ciołów członkowskich PRE — Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

Mówiąc o sytuacji ekumenicznej w odniesieniu do Kościoła Rzymskokatolickiego 
dr K. Karski powiedział, m.in., że probierzem tego, na ile największy z Kościołów pragnie 
wyjść naprzeciw problemom i troskom małych Kościołów, jest jego stosunek do mał
żeństw mieszanych. W  tym miejscu dr K. Karski dał wyraz swemu rozczarowaniu przy
pominając, że ostatnia instrukcja Episkopatu dotycząca małżeństw o różnej przynależno
ści kościelnej jest jeszcze bardziej oszczędna od poprzedniej, gdyż wprowadza dodatkowe 
utrudnienia dla osób pragnących zawrzeć małżeństwo mieszane. W  zakończeniu swego 
wystąpienia dr K. Karski stwierdził, że w naszych rodzimych działaniach na rzecz jedno
ści widać utratę pewnej dynamiki i oznaki zmęczenia.

Z dwiema ostatnimi tezami polemizowali ks. Adam Kleszczyński, zastępca superin- 
tendenta naczelnego Kościoła metodystycznego w PRL oraz ks. Bogdan Tranda, redaktor 
naczelny „Jednoty”. Ks. A. Kleszczyński na stwierdzenie o „zmęczeniu ekumenizmu” za
reagował repliką: Pytam cośmy takiego zrobili, że zdążyliśmy się już zmęczyć? Aby się 
zmęczyć, trzeba pracować, trzeba zrobić coś konkretnego. Niewielu chyba w Polsce może 
czuć się zmęczonym ekumenizmem.
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Mówca zauważył, że u nas do ekumenizmu nie podchodzi się ani z troską ani z powa
gą. W różnych środowiskach ekumenizm jest modnym hasłem, ale mówi się co ślina na ję
zyk przyniesie i traktuje się go z przymrużeniem oka. Ks. A. Kleszczyński polemizował 
także z poglądem mówiącym o tym, że w Kościołach mniejszych zaangażowanie ekume
niczne jest proporcjonalnie większe niż w Kościele Rzymskokatolickim. Skierował rów
nież słowa krytyki pod adresem organizacji powołanych do szerzenia ekumenizmu stwier
dzając, że mamy zespół funkcjonariuszy ekumenicznych, którzy są li tylko funkcjonariu
szami, a nie ekumenistami z prawdziwego zdarzenia.

ks. B. Tranda bardziej pozytywnie ocenił instrukcję Episkopatu dotyczącą mał
żeństw mieszanych dostrzegając w niej passusy, pod którymi mogą się także podpisać 
ewangelicy, a więc chęć wychodzenia naprzeciw, wyraźny zakaz kaptowania przy okazji 
rozmów przedślubnych, namawiania do zmiany wyznania, co było dotąd bardzo częstym 
zjawiskiem. Dalej rada, żeby zapoznać się z i wyznaniem współmałżonka, żeby wiedzieć ja
kie tam obowiązują wymagania itp. Jest tam także instrukcja, aby wzajemnie informować 
się, aby prowadzić wspólne przygotowania do małżeństwa. Takie elementy, stwierdził 
ks. B, Tranda, odbieram osobiście dość pozytywnie.

Mówca, podobnie jak dwaj wspomniani uczestnicy dyskusji, nie szczędził słów kryty
ki pod adresem PRE. Wytknął jej m.in. niezrozumienie dla dogłębnych akcji teologicz
nych, a także nie podejmowanie działań w sferze diakonii. Odnoszę wrażenie — mówił 
ks. B. Tranda — że Polska Rada Ekumeniczna istnieje sama dla siebie. Z drugiej jednak 
strony również działalność zasłużonych placówek ekumenicznych Kościoła Rzymskoka
tolickiego, takich jak Ośrodek ds. Jedności Chrześcijan w Warszawie i Instytut Ekumeni
czny KUL, bardzo często trafia w próżnię i nie znajduje należytego zrozumienia w społe
czności rzymskokatolickiej.

Ks. B. Tranda krytycznie odniósł się również do postaw, o których mówili w dyskusji 
K. Karski i pos. Wiktor Marek Leyk, redaktor naczelny „SiDE” , charakterystycznych dla 
Kościołów mniejszościowych a wyrażających się obawą i zamknięciem, kompleksami 
mniejszości. Mówca stwierdził, że wynika to m.in. w dużej mierze z braku poczucia włas
nej wartości, z niepewności tego, kim się naprawdę jest. Nie trzeba — dowodził ks. 
B, Tranda — bać się większości, tylko trzeba wiedzieć w co się wierzy, jak się wierzy, dla
czego się wierzy.

Kolejny uczestnik dyskusji, Grzegorz Polak, zauważył, że słabością polskiej ekumenii 
jest również i to, że przytłaczająca większość chrześcijan w naszym kraju nie ma poczucia 
przynależności do jednej rodziny, a wszystko, co znajduje się poza macierzystym Kościo
łem, uważa się za obce. Kościoły nie wychowywały i nie wychowują do jedności, a w sto
sunkach między nimi i w postawach wielu wiernych za dużo jest taktyki, a za mało ewan
gelicznego ducha. Jesteśmy specjalistami — mówił G. Polak — od wynajdowania sobie 
powodów usprawiedliwiających nasze małe zainteresowanie i obojętność wobec wielkiej 
sprawy jedności. Każdy powód może być dobry i nie zauważamy, że nie ma on żadnego 
uzasadnienia w Ewangelii. Taka postawa jest wynikiem „niedochrześcijanienia” i jest ty
powa dla chrześcijan wszystkich konfesji.

Ewa Jóźwiak, studentka ATK, od kilku lat czynnie zaangażowana w działalność eku
meniczną zauważyła, że najlepszym sposobem na niewiedzę i zamykanie się we własnym 
kręgu wyznaniowym byłoby szeroko pojęte wychowanie ekumeniczne praktykowane we 
wszystkich Kościołach. Powinno ono być przede wszystkim obecne w duszpasterstwie na 
co dzień. Pomocne byłyby tu także tygodnie kultury chrześcijańskiej, do uczestnictwa 
których należałoby zapraszać Kościoły mniejszościowe, także organizowanie spotkań w 
międzywyznaniowym gronie, godzin biblijnych, które mogłyby być organizowane na 
przemian przez różne Kościoły, ponadto sympozja i zjazdy. „Sądzę — powiedziała E. Jóź
wiak — że gdyby wychowanie ekumeniczne było potraktowane serio, nie byłoby proble
mu braku studentów w Instytucie Ekumenicznym na KUL czy na A TK ” .

Zamykając dyskusję dr K. Karski podkreślił, że jej celem nie było uzdrowienie pol
skiej ekumenii, lecz postawienie pewnej diagnozy, zwrócenie uwagi na niedostatki wystę
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pujące w naszym kraju. Dyskusja wykazała, że mamy w Polsce do czynienia z dużym nie
dowładem struktur odpowiedzialnych za ekumenizm w Polsce, poczynając od szczebla 
centralnego poprzez szczeble regionalne. Występuje również niedostatek informacji eku
menicznej.

Literatura teologiczna dotycząca problemu interkomunii jest na świecie bardzo bo
gata. Także i w Polsce ukazało się sporo prac poświęconych temu tematowi. Ostatnio za
jął się nim franciszkanin o. Bronisław Wenanty Zubert, który opublikował na łamach 
kwartalnika „Prawo Kanoniczne” (nr 1/2, 1988) artykuł pt. „Interkomunia w świetle no
wego kodeksu”.

Autor na samym wstępie przypomniał z naciskiem, że doświadczenie podziału Ko
ścioła Chrystusowego staje się szczególnie bolesne wobec niemożliwości wspólnego 
uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Uczestnictwo w sakramencie Ciała i Krwi Chrystusa 
a jedność Kościoła pozostają w stosunku do siebie w ścisłej zależności, tak więc zerwanie 
wspólnoty Wieczerzy Pańskiej jest tożsame z brakiem jedności w Kościele. Stąd też wyją
tkowej wagi wśród podzielonych chrześcijan nabiera dzisiaj pytanie o interkomunię, o 
wspólnotę eucharystyczną.

Ojciec Zubert w swojej publikacji starał się ukazać ten problem w świetle nowego 
„Kodeksu Prawa Kanonicznego”. Zwrócił uwagę, że interkomunia jest problemem inter- 
konfesyjnym i interdyscyplinarnym. Dyspozycje prawa kanonicznego odnoszące się do 
tego zagadnienia są jakby wtórne, zależą bowiem od konsensu teologów co do istoty Eu
charystii oraz od jego akceptaoji przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Niemniej — stwier
dził o.B.W. Zubert —  są one nie tylko praktycznie wiążące, ale również ważne (...) Norma 
kanoniczna wyrasta z wiary, jest jej realizacją, manifestacją i przekazem. Stąd też wszel
kie samowolne, nielegalne rozwiązywanie problemu interkomunii dotyka samej wiary w 
Eucharystię, będącej „najbardziej czcigodnym sakramentem” (kan. 897). Eucharystii nie 
wolno nadużywać jako środka protestu czy wręcz „walki” o przywrócenie jedności Ko
ścioła.

W zasadniczej części swego artykułu autor dał wykładnię norm kodeksowych odno
szących się do interkomunii. Katolikom wolno przyjmować Eucharystię z rąk szafarza 
należącego do któregoś z Kościołów Wschodnich odłączonych bądź Kościoła starokatoli
ckiego tylko w pewnych określonych okolicznościach, jak: nagląca konieczność, gdy nie 
zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu albo istnieje fizyczna tudzież mo
ralna niemożliwość udania się do szafarza katolickiego.

Natomiast jeśli idzie o przyjmowanie Eucharystii przez członków Kościołów Wscho
dnich odłączonych w Kościele Rzymskokatolickim, to szafarze katoliccy mogą jej godzi
wie udzielić, wówczas gdy ci pierwsi sami o nią poproszą i są odpowiednio przygotowani. 
Inaczej wygląda natomiast sytuacja w przypadku Kościołów Reformacji. Ewangelik może 
przyjąć Eucharystię z rąk szafarza katolickiego tylko wówczas, gdy istnieje niebezpieczeń
stwo śmierci lub zachodzi poważna konieczność. Już samo to krótkie streszczenie dys
pozycji kodeksowych odnośnie interkomunii pokazuje, że niemożliwa jest obecnie pełna 
wspólnota eucharystyczna chrześcijan katolików z ich braćmi w wierze. Niemniej, jak 
zauważył o.B.W. Zubert, normy obecnego kodeksu są milowym krokiem naprzód w stosun
ku do „Kodeksu Prawa Kanonicznego” z 1917 r. Zakończył on swój artykuł optymistycz
nym, pełnym nadziei akcentem, iż dialog ekumeniczny pozwoli w przyszłości na recepcję 
przyjętych ustaleń doktrynalnych i postępujący konsens wiary, a co za tym idzie na kolej
ne pozytywne zmiany normatywne. Autor wyraża również wiarę, a nie jest w tym odosob
niony, że Duch Święty, Sprawca Jedności, doprowadzi wszystkich chrześcijan do całko
witego współzjednoczenia (communio), a w konsekwencji do pełnej wspólnoty euchary
stycznej.

Metody styczny „Pielgrzym Polski”, pismo zamieszczające systematycznie aktualne 
wiadomości ekumeniczne z kraju i ze świata publikuje w numerze wrześniowym artykuł 
poświęcony ważnej inicjatywie ekumenicznej jaka miała niedawno miejsce na terenie
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RFN. Tą inicjatywą było zawarcie w dn. 29 września 1987 r. w kościele św. Wawrzyńca w 
Norymberdze wspólnoty kazalnicy i Stołu Pańskiego między metodystami a luteranami. 
Owego dnia odbyło się pierwsze wspólne nabożeństwo połączone ze wspólną celebracją 
Wieczerzy Pańskiej przez biskupów różnych tradycji protestanckich: Kościoła Ewangeli- 
cko-Metodystycznego, Zjednoczonego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Niem
czech oraz Kościołów będących członkami Konferencji w Arnoldshein, które to Kościoły 
zrzeszają wiernych wyznania ewangelickiego z terenu RFN oraz Berlina Zachodniego.

W,artykule podkreślono, że wydarzenie to świadczy o ogromnym postępie we wzaje
mnych stosunkach Kościołów ewangelickich różnych konfesji w Niemczech Zachodnich. 
Przed 140 laty zaczęły się rodzić wzajemne animozje wobec wejścia na obszar niemiecko
języczny nowego wyznania typu wolnokościelnego pod nazwą Biskupiego Kościoła Me
tody stycznego. Dochodziło do licznych nieporozumień a nawet napaści, z czasem jednak 
osiągnięto zbliżenie, m.in. dzięki dostrzeżeniu przez luteran ewangelickiej proweniencji 
metodyzmu, mimo iż zrodził się on ponad 200 lat po Wielkiej Reformacji.

Biskupi obu wyznań uczestniczący w tym historycznym wydarzeniu oświadczyli, że 
wspólny udział w nabożeństwie Słowa Bożego i wspólna celebracja Komunii Świętej nie 
stanowią o połączeniu Kościołów, lecz są znakiem wspólnoty samodzielnych Kościołów, 
zachowujących i szanujących nawzajem swoją odrębność.

Po lekturze tego artykułu wprost narzuca się pytanie o możliwość nawiązania wspól
noty kazalnicy i Stołu Pańskiego między luteranami i metodystami w Polsce. Wydaje się, 
że nie ma jakichś istotnych powodów natury teologicznej i historycznej, które mogłyby 
stanowić przeszkodę w podjęciu rzeczowych rozmów w tej kwestii pomiędzy przedstawi
cielami obu Kościołów.

Znakomity biblista i ekumenista, ks. doc. Michał Czajkowski z ATK pomieścił w pół- 
roczniku „Studia Theologica Varsaviensia” (nr 1, 1988) ważny artykuł pt. „Pismo Święte 
a ekumenizm”. Na wstępie autor napisał: Pisma Boże są tym tekstem idealnym, do które
go uciekamy się wszyscy chrześcijanie podzieleni, tak serdecznie pragnąc naprawić zgor
szenie podziału. Pisma te mówią o genezie, bolesnej historii i spełnieniu naszej jedności. 
A zostały napisane także i dla nas! Abyśmy „wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do 
siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga” (Rz 15, 5-6). Słowo Boże godzi i jednoczy li 
tylko tych, którzy są gotowi przyjąć jego wyzwanie. Ekumenizm to odpowiedź wiernych i 
Kościołów na wezwanie Słowa. Jedność jest bowiem nie tylko darem Boga: jest także 
Jego wolą wobec Kościoła, wobec nas.

Ks. M. Czajkowski zwraca uwagę na fakt, że podziały w chrześcijaństwie istniały od 
początku — dzieliły judeochrześcijan od poganochrześcijan. Jedności zagrażali oświeceni 
gnostycy, późniejsze pisma Nowego Testamentu świadczą o istnieniu tendencji heretyc
kich. ... Nowy Testament — podkreśla ks. M. Czajkowski — walczy o jedność młodego Ko
ścioła. O tę jedność, która dla Pism Nowego Przymierza stanowi nie tylko skarb bezcen
ny, ale także składnik nieodzowny samej natury Kościoła. Kto z niej rezygnuje, opuszcza 
Kościół. Kościół jest jeden albo nie ma go wcale. Tylko Kościół jeden może skutecznie urze
czywistniać biblijną wizję jedności całej ludzkości, w której rozłamy są owocem grzechu.

W  rozdziale poświęconym tematowi: Biblia w służbie jedności, autor akcentuje na 
wstępie, że mimo wspólnych inicjatyw biblijnych, sprawie jedności służy przede wszyst
kim samo Słowo Boże, którym siebie i innych obdarowujemy. Jak uczy historia jest to je
dnak dar niebezpieczny. Niejeden podział zrodził się bowiem dzięki Słowu Bożemu, pow
stał z wierności Ewangelii. Dzisiaj natomiast poddajemy się wszyscy pod jego moc oczy
szczającą i uzdrawiającą. I tak Słowo, które dzieliło, zaczyna łączyć.

Sprawie jedności służy też współczesna biblistyka (o ile opiera się pokusie posługi
wania się Słowem dla własnych celów konfesyjnych i dogmatycznych), służą wspólne 
ekumeniczne przekłady Pisma Świętego (tutaj autor wytyka dotkliwy brak takiego prze
kładu w Polsce), służy także szeroko rozumiany apostolat biblijny. Podane przez ks. 
M. Czajkowskiego liczne przykłady współpracy międzywyznaniowej dowodzą, że Księga
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Słowa w podzielonym Kościele daje świadectwo miłosiernej i powszechnej inicjatywy 
Boga, który pragnie wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: to, co w nie
biosach i to, co na ziemi (Ef 1, 10). Ta Księga Pojednania przypomina nam nieustannie, że 
co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga (Łk 18, 27). Albowiem świadectwo Biblii 
to nie tylko pouczenie czy napomnienie, ale także moc Boża: Słowo sprawia to, co głosi 
(dabar — słowoczyn). I tu jest źródło naszej nadziei ekumenicznej. Uwadze czytelników 
tej publikacji nie ujdzie fakt, że przytoczone przez autora przykłady międzywy
znaniowej współpracy biblijnej dotyczą zagranicy — ekumeniczna współpraca na gruncie 
biblijnym jest w Polsce pojęciem niemal nieznanym.

W zakończeniu artykułu ks. doc. Michał Czajkowski przytoczył słowa papieża Jana 
Pawła II wypowiedziane podczas pierwszej pielgrzymki do RFN: Kiedy żyjemy Pismem 
Świętym, zbliżamy się też — mimo wszelkich różnic, które mogą się utrzymywać — do 
oddzielonych od nas braci.

Dwumiesięcznik „Communio”, po wydanym niedawno znakomitym zeszycie poświę
conym w całości zagadnieniu jedności Kościoła (omawianym na naszych łamach) w 
czwartym numerze z br. opublikował zestaw artykułów na temat: religie świata a chrze
ścijaństwo. Nie podejmując się omówienia tego zeszytu podam przynajmniej tytuły arty
kułów: „O właściwy kierunek i model badań religioznawczych” (ks. Roman Forycki), 
„Religia w człowieku” (Juan Martin-Velasco), „Dialog chrześcijaństwa z judaizmem” 
(Thomas Forsyth Torrance), „Piekło wilka stepowego. Uwagi na temat przemocy we 
współczesnym islamie” (Harald Vocke), „Buddyzm i cherześcijaństwo w dialogu” (Hans 
Waldenfels), „Nadzieja w innych religiach” (Horst Bürkle), „Kościół wobec religijności 
niechrześcijańskiej” (bp Karl Lehmann), „Czy kulty destruktywne mogą szerzyć religij
ność?” (Wanda von Baeyer — Katte), „Religioznawstwo w szkolnym wymiarze” (Andrzej 
Potocki), „W trosce o autentyczny dialog chrześcijaństwa z wielkimi religiami świata” 
(ks. Lucjan Balter).

i

W prasie wyznaniowej nie słabnie zainteresowanie dialogiem chrzęścijańsko-żydow- 
skim. Oprócz sygnalizowanego powyżej artykułu T.F. Torrance’a chciałbym zwrócić 
uwagę na dwa znakomite, uzupełniające się niejako teksty. Pierwszy, opublikowany w 
„Przeglądzie Powszechnym” (nr 9, 1988) wyszedł spod pióra jednego z najbardziej obie
cujących biblistów katolickich, ks. Waldemara Chrostowskiego i nosi tytuł: „Nowe spoj
rzenie chrześcijaństwa na Żydów i judaizm — nowa teologia”. Autor opisuje okoliczności 
w jakich dokonała się radykalna reorganizacja katolickiej doktryny i praktyki wobec Ży
dów i judaizmu oraz stara się uwypuklić najważniejsze aspekty nowego spojrzenia na Ży
dów i ich religię. Zmiany te stawiają nas wobec pytania, w jakim stopniu teologiczna reo
rientacja znalazła wyraz w powszechnej świadomości chrześcijan oraz w popularnym 
nauczaniu i duszpasterskiej działalności Kościoła. Wniosek końcowy autora w tej kwestii 
jest następujący: Nie można przeoczyć faktu, że pewne grupy chrześcijan żywią trwające 
od wieków uprzedzenia, których wykorzenienie nie jest sprawą argumentacji lub perswa
zji, leęz ma uwarunkowania poza ludzką świadomością, zaś tam oddziaływanie teologii 
może być znikome. Mimo to recepcja teologicznej reorientacji wobec Żydów jest wśród 
chrześcijan na ogół pozytywna. Tę ocenę można odnieść także do sytuacji w Polsce.

<

Natomiast w „Znaku” (nr 396—:397) poświęconym w całości problematyce.żydow
skiej Stanisław Krajewski pisze o dialogu chrześcijańsko-judaistycznym z perspektywy 
żydowskiej. W  artykule są też zawarte sugestie i propozycje pod adresem kościoła katoli
ckiego w Polsce, a konkretnie pod adresem Podkomisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaiz
mem. S. Krajewski formułuje je następująco: W Polsce myślenie o Żydach i judaizmie 
musi odbywać się w cieniu historii. Z perspektywy Żydów zagranicznych jest Jo już tylko 
historia —  w Polsce Żydów prawie już nie ma. Pozostaje możliwość inicjatywy jedno
stronnej. Powstanie przy Episkopacie Polski Komisji do Spraw stosunków z Judaizmem 
stwarza taką możliwość. Oświadczenie Episkopatu analogiczne dp wydanych już w la
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tach 70-tych przez biskupów USA, Francji i niektórych innych krajów, spotkałoby się na 
pewno z powszechnym zainteresowaniem. Mogłyby się w nim znaleźć nie tylko ogólne 
tezy o judaizmie, holokauście i państwie Izrael, ale również rozważania uwzględniające 
polską specyfikę i historię, w tym próba — której nikt właściwie w Polsce nie podejmował 
— zrozumienia żydowskich doświadczeń w naszym kraju. Wreszcie, biskupi mogliby za
apelować do wiernych o troskę o ślady pozostałe po polskich Żydach, a więc przede wszy
stkim —  opuszczone cmentarze.

Czasop i s ma  wykorzys tane :

„Communio” —  międzynarodowy przegląd teologiczny, dwumiesięcznik wydawany 
przez „Pallotinum”, Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego;

„Ład” — katolicki tygodnik społeczny wydawany przez Ośrodek Dokumentacji i 
Studiów Społecznych;

„Pielgrzym Polski” — miesięcznik religijno-kulturalny wydawany nakładem Wyda
wnictwa Kościoła Metodystycznego w Warszawie;

„Prawo Kanoniczne” — kwartalnik prawno-historyczny wydawany przez Wydział 
Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie;

„Przegląd Powszechny” — miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kultural
nym i społecznym wydawany przez Prowincję Wielkopolsko-Mazowiecką Towarzystwa 
Jezusowego;

„Studia Theologica Varsaviensia” — półrocznik wydawany przez Wydział Teologicz
ny Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie;

„Tygodnik Polski” — chrześcijańskie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez 
Instytut Prasy i Wydawnictw „NOVUM”;

„Znak” — miesięcznik wydawany przez Społeczny Instytut Wydawniczy ,,Znak}’;
„Życie Chrześcijańskie w Polsce” *— miesięcznik Ośrodka Chrześcijańskiej Myśli 

Społecznej „Augustinum” wydawany przez Instytut Wydawniczy PAX

Oprać.: Antoni Grześkowiak
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SITEK ALOJZY ks.: P r z e jm o w a n ie  k o śc io łó w  ew a n g e lick ich  
na Ś lą sk u  O p o ls k im  p o  I I  w o jn ie  św ia to w e j. Opole: Wydaw
nictwo Św. Krzyża, 1985, 104 s., 5250 egz.

W pierwszych latach powojennych na Ziemiach Odzyskanych wskutek migracji lud
ności, które powodowały radykalne przeobrażenie w strukturach wyznaniowych, często 
dochodziło do konfliktów między katolikami a ewangelikami zwłaszcza na tle przejmo
wania przez tych pierwszych świątyń protestanckich. Areną tego rodzaju sporów, ciągną
cych się nieraz latami, był także teren Śląska Opolskiego, skąd w wyniku działań wojen
nych oraz powojennych przesiedleń ludności niemieckiej wyjechało ok. 90 proc. prote
stantów. Opuszczone przez nich, w wielu przypadkach zdewastowane kościoły, przejmo
wane były przez napływającą tu ludność katolicką. Nie zawsze odbywało się to w maje
stacie prawa, nieraz brakło także dobrej woli po obu stronach, dlatego też problem ten je
szcze po dziś dzień wzbudza emocje i stanowi nie zagojoną ranę we wzajemnych stosun
kach między katolikami a ewangelikami na Opolszczyźnie.

Proces przejmowania świątyń ewangelickich przez katolików jest przedmiotem nie
zwykle interesującej pracy ks. Alojzego Sitka, kanclerza kurii biskupiej w Opolu. Autor 
oparł się głównie na źródłach znajdujących się w archiwum kurii opolskiej, jako że próba 
uzyskania przezeń archiwaliów ewangelickich nie dała zadowalających rezultatów. 
W pierwszym rozdziale naszkicował on sytuację wyznaniową na Śląsku Opolskim przed i 
po drugiej wojnie światowej. Następną część swojej pracy poświęcił ks. A. Sitek omówie
niu prawnych i etycznych racji przejmowania kościołów ewangelickich, zaś w rozdziale 
ostatnim starał się ukazać ten proces na tle nowego kształtowania się stosunków między 
katolikami a ewangelikami na Śląsku Opolskim. Wyodrębnił tutaj trzy okresy: 1. Okres 
względnego spokoju i prawie bezkonfliktowego przejmowania opuszczonych i nieczyn
nych świątyń ewangelickich; 2. Okres wzmożonych konfliktów i wzajemnych oskarżeń 
(od 1947, a zwłaszcza od 1949 i 1952 do 1972 r.), kiedy polski Kościół ewangelickoaugsbur- 
ski wchłonął Kościół ewangelickounijny na tych ziemiach na mocy zarządzeń pań
stwowych władz polskich, co dało podstawę oficjalnego organizowania się Kościoła 
ewangelickiego na tych ziemiach; 3. Okres prób wzajemnego zrozumienia, gdy stare 
spory i wzajemne pretensje wygasły, stały się coraz bardziej bezprzedmiotowe, także 
na skutek ostatecznego uregulowania spraw majątkowych kościelnych przez państwo 
w r. 1971 r., wreszcie na skutek wystarczającej już dziś ilości świątyń dla wyznawców 
ewangelickich.

Omawiając okres drugi, autor poddał szczegółowsźej analizie fakty przejęcia kościo
łów w Wołczynie, Bytomiu i Gliwicach, o których swego czasu było najgłośniej i które 
wpłynęły hamująco na rozwój stosunków między katolikami a ewangelikami na 
Opolszczyźnie. Należy tutaj dodać, że w rękach katolików pozostało ostatecznie 29 świą
tyń i kaplic, co stanowi mniej niż czwartą część wszystkich w ogóle świątyń ewangelic
kich na Śląsku Opolskim.
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Okres trzeci cechuje już, jak zauważa autor, pewne wyciszenie konfliktów międzywy
znaniowych oraz podejmowanie, zwłaszcza od czasów objęcia posługi biskupiej przez 
drugiego z kolei ordynariusza diecezji opolskiej, Alfonsa Nossola, prób chrześcijańskiego 
ułożenia stosunków między Kościołem Rrzymskokatolickim a Kościołem Ewangelicko- 
- Augsburskim. Signum temporis jest tutaj dekret bpa A. Nossola z r. 1981 dotyczący 
udostępnienia wszystkich świątyń katolickich naszej diecezji ewangelikom, na zasadzie 
zupełnej bezinteresowności, dla spełniania ich religijnych obrzędów, zwłaszcza zaś na 
stałe nabożeństwa tam, gdzie świątyń ewangelickich brak. Natomiast przejmowanie 
przez katolików nie używanych czy opuszczonych świątyń ewangelickich odbywa się 
obecnie na zasadzie kupna-sprzedaży, bez uciekania się do wzajemnych oskarżeń i bez 
rozgłosu, a także bez szukania interwencji władz świeckich, co w przeszłości miało wielo
krotnie miejsce.

Świadectwem zmieniającego się klimatu jest cytowany w książce list bpa Janusza 
Narzyńskiego, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do bpa A. Nossola, w 
którym zfialazło się m.in. takie oto stwierdzenie: Bardzo jestem rad z tego, że na obszarze, 
który znajduje się pod jurysdykcją Dostojnego Księdza Biskupa nie ma konfliktów na tle 
wyznaniowym i wszystkie poczynania międzykonfesyjne ożywia duch chrześcijańskiego 
irenizmu.

Zamierzeniem autora było — jak zaznaczył on w zakończeniu książki — przedsta
wienie tego skomplikowanego i bolesnego problemu nie tylko in veritate, ale też in carita
te. Ks. A. Sitek w sposób krytyczny ocenia niektóre posunięcia Kościoła katolickiego, 
próbując także wczuć się i zrozumieć racje strony ewangelickiej. Twierdzi on np., że u 
źródeł najpoważniejszych konfliktów powojennych na tle wyznaniowym legła sztywna 
postawa Kościoła katolickiego, nie zezwalająca na tzw. „condominium” (wspólne użyt
kowanie — przyp. AG) przejętych świątyń w tych miejscowościach, gdzie była jeszcze li
czna społeczność ewangelicka. Autor zaznacza przy tym lojalnie, że ewangelicy, w przeci
wieństwie do katolików gotowi byli wspólnie użytkować tam świątynie wraz z nimi.

Analizując zaś okoliczności i przebieg konfliktu o kościoły poewangelickie w Gliwi
cach ks. A. Sitek doszedł do następującego wniosku: ...fakt przejęcia aż dwóch świątyń 
poewangelickich w samym mieście Gliwice nie powinien był mieć miejsca, gdyż niewąt
pliwie utrudniał w znacznym stopniu spełnianie praktyk religijnych pozostałym i napły
wającym jeszcze ewangelikom.

Mimo obiektywizmu i rzetelności autora w dociekaniu prawdy, byłoby rzeczą intere
sującą, gdyby problem stanowiący przedmiot jego pracy został także przedstawiony z po
zycji ewangelickiej. Wypada jeszcze dodać, że książka obfituje w cenne dane statystyczne 
obrazujące sytuację wyznaniową na Śląsku Opolskim przed i po drugiej wojnie światowej 
oraz wyposażona jest w 140 przypisów, które aczkolwiek wypełniają połowę jej objętości, 
to jednak same w sobie — rzecz to rzadka w przypadku prac naukowych — stanowią 
niezmiernie ciekawą lekturę.

Grzegorz Polak

JACZYNOWSKA MARIA: R e lig ie  św ia ta  rzym sk iego . War
szawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1987, s. 320, 
10 000 egz.

W  dziedzinie historii religii imperium rzymskiego istniała w polskiej literaturze 
naukowej dotkliwa luka. Jej uzupełnienie stanowi najnowsza książka prof. Marii Jäczy-
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nowskiej, kierującej od 1966 r. Zakładem Historii Starożytnej Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. M. Jaczynowska znana jest przede wszystkim jako autorka popu
larnego podręcznika „Historia starożytnego Rzymu”, który od pierwszego wydania w 
1974 r. miał do 1986 r. aż pięć wznowień.

Monografia „Religie świata rzymskiego” obejmuje czasy od III w. przed Chrystusem 
do IV w. po Chrystusie. Ukazuje najpierw pierwotne wierzenia rzymskie, przemiany reli
gijne (np. wpływ kultów etruskich oraz greckich) w okresie wczesnej republiki, organiza
cję kultu, religię rzymską w dobie wielkich podbojów, kryzysu republiki, epoce Augusta. 
Kolejne części poświęcone są wierzeniom ludów prowincji, celtyckim podstawom wierzeń 
Galii rzymskiej, wielkim religiom Wschodu. Ostatni rozdział dotyczy ewolucji w starej 
religii rzymskiej oraz jej konfrontacji z chrystianizmem. Książka zawiera bogatą biblio
grafię, indeksy: osób, geograficzny, bóstw, postaci mitologicznych, terminów religijnych 
oraz 149 czarno-białych ilustracji.

Wydaje się, że prezentowana monografia stanowi cenną, potrzebną, pożyteczną nau
kową pozycję, przystępnie informującą o religiach rzymskiego imperium, o których wie
dza przeważnie sprowadza się do pobieżnych wiadomości o mitologii oraz chrystianiz- 
mie.

G.Ł.

KAWECKI ZENON, TYLOCH WITOLD: W y b ra n e  p ro b le m y  
re lig io zn a w stw a . Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Peda
gogiczne 1987, cz. 1 — s. 128, cz. II — s. 248, 100 000 egz.

Książka ta jest materiałem pomocniczym dla uczniów IV klas liceów ogólnokształcą
cych i średnich szkół zawodowych do przedmiotu religioznawstwa. Jest to podręcznik na
prawdę dobry. Co prawda, ludzie wierzący mogą mieć obiekcje, czy przyjęty układ chro
nologiczny w prezentowaniu poszczególnych religii jest najszczęśliwszy. Wydaje się jed
nak, że umieszczenie chrześcijaństwa dopiero w III rozdziale drugiej części, pomiędzy 
buddyzmem, a islamem, jest raczej wynikiem naukowej konsekwencji, aniżeli ignorancji 
autorów. Autorzy spełnili wobec polskiej szkoły pożyteczną pracę i oddali sprawie wy
chowania młodych pokoleń Polaków dużą przysługę. Po raz pierwszy uczący się uzyskują 
niezbędne minimum, niejako kompendium wiedzy o religiach, zwłaszcza monoteistycz
nych. A jest to wiedza podana rzetelnie, na chłodno, z dobrze rozumianym umiarem i bra
kiem preferencji dla jakiejkolwiek z omawianych religii.

Podręcznik ten nie doczekał się wielu recenzji. Chyba dlatego, że potencjalni adwer
sarze zostali zaskoczeni faktem powstania pracy bez wątpienia wartościowej i wyważo
nej. Sądzę jednak, że aby książka ta spełniła swoją misją należy zadbać, by nauczyciele 
przedmiotu odważyli się zachować należyte, proponowane przez autorów proporcje, 
tj. 2/3 zajęć poświęcili prezentowanym doktrynom i zarysom historycznym poszczegól
nych religii (cz. II), a tylko pozostały czas 1/3 zajęć przeznaczyli na zagadnienia części I 
(teoretyczne ujęcie przedmiotu i dziedzin religioznawstwa, poglądów na istotę religii, jej 
pochodzenia i rozwoju, przegląd źródeł, struktur i funkcji religii, także w ujęciu marksi
stowskim etc.)

Autorów stać na obiektywizm: dobrze się dzieje, że po każdym rozdziale znaleźć mo
żna wybór tzw. podstawowej literatury, w którym często goszczą tytuły wydane przez ko
ścielne wydawnictwa lub kręgi z nimi związane. To czyni podręcznik wiarygodnym w du
żym stopniu. Minusem podręcznika jest jego niski poziom edytorski.

Andrzej Dębski
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GRIMAL PIERRE: S ło w n ik  m ito lo g ii  g re ck ie j i rzy m sk ie j 
(tłumaczenie zbiorowe), Wrocław-Warszawa: Zakład Naro
dowy im Ossolińskich 1987, s. 486, 40 000 egz.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że wydanie w Polsce „Słownika mitolo
gii greckiej i rzymskiej” P. Grimala nie jest potrzebne. W naszej literaturze znajdują się 
bowiem monografie dotyczące tego zagadnienia. Wymieńmy np. „Mitologię” J. Parando- 
wskiego, „Starożytność bajeczną” T. Zielińskiego, „Mity Greków i Rzymian” W. Marko
wskiej, „Mitologię starożytnej Grecji” M. Pietrzykowskiego, „Mitologię starożytnej Ita
lii”. A. Krawczuka. Na język polski przetłumaczono opracowania autorów obcych: „He- 
roje” C. Kingsleya, „Mity greckie” R. Gravesa, „Mity rzymskie” M. Granta, „Mitologię” I. 
Trensceny i-Waldapf la.

Mimo tak obfitej bibliografii pozycji dotyczących mitologii greckiej oraz rzymskiej 
„Słownik...” Grimala jawi się jako publikacja wyjątkowa. Nie interpretuje wprawdzie 
mitów, lecz prezentuje wszystkie ich warianty dając bogaty wybór opowieści mitycznych. 
Zawiera więc więcej wiadomości o mitologii, niż wszystkie wydane o niej dotąd u nas 
książki. Hasła, uporządkowane alfabetycznie według imion postaci występujących w mi
tach, opatrzone są bibliografią wymieniającą źródła i najważniejsze opracowania. Po
nadto „Słownik...” uzupełniony jest tablicami genealogicznymi, indeksami imion i nazw 
mitologicznych, geograficznych, historycznych, motywów mitycznych. Na zakończenie 
dopowiedzmy jeszcze to, że autor „Słownika...” — Pierre Grimal, profesor Sorbony, wy
bitny francuski filolog, latynista, historyk kultury antycznej, znany już jest polskiemu 
czytelnikowi z wydanej w Warszawie w 1970 r. książki pt. „Miasta rzymskie”.

Szczegółowy, rzetelnie informujący „Słownik...” Grimala niewątpliwie przybliża do
kładne poznanie duchowości antycznej, która obok idei biblijnych, chrześcijańskich, sta
nowi podstawowy korzeń kształtujący współczesną kulturę oraz cywilizację europejską.

G.Ł.

BENDZA MARIAN. T en d en c je  u n ijn e  w z g lę d e m  C e rk w i P r a 
w o s ła w n e j w  R z e c z y p o s p o lite j w  latach  1674— 1686. Warsza
wa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna. 1987, 242 s., 1000 
egz.

Rozprawa habilitacyjna młodego historyka prawosławnego o liczącym się już dorob
ku naukowym, obejmuje okres panowania zwycięzcy pod Wiedniem, króla Jana III Sobie
skiego. Sytuację wyznaniową w Rzeczypospolitej w owym czasie komplikował stały anta
gonizm między prawosławnymi a unitami. Rzym dążył, przy pomocy różnych dyplomaty
cznych nacisków na króla, do lansowania w Polsce idei unijnej, wbrew polskiej racji sta
nu. Prawosławni w Polsce, pozbawieni opieki i oparcia we własnym kraju, zmuszeni byli 
do szukania pomocy u prawosławnej Rosji, która umiała wykorzystać nadarzającą się oka
zję, aby odgrywać rolę gwaranta swobód wyznaniowych u swego sąsiada. Polska nie 
umiała pójść po linii politycznej nakreślonej przez kanclerza Jana Zamoyskiego a potem 
króla Władysława IV, a polegającej na roztoczeniu opieki nad rodzimą formą prawosła
wia. Przegrana w sferze polityki wyznaniowej okazała się wkrótce przegraną na całej li
nii. Przyłączenie Kijowa do Rosji, na mocy traktatu andruszowskiego, oznaczało likwida
cję niezależności prawosławnej metropolii kijowskiej, dotychczas tylko formalnie podle
głej patriarchom Konstantynopola. Metropolia kijowska została włączona do patriarchatu
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moskiewskiego, co oznaczało koniec autonomii etnicznie ukraińsko-białoruskiego pra
wosławia na ziemiach Rzeczypospolitej. Ważność tej publikacji polega między innymi na 
ukazaniu ścisłej zależności pomiędzy losami ówczesnej Rzeczypospolitej a prowadzoną 
przez nią polityką wyznaniową.

Tadeusz Wyszomirski

K a le n d a rz  Ż y d o w s k i  1987— 1988 (5748 ), Warszawa: Związek 
Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce 1987, s. 175 + 
XXXII, 7000 egz.

Od początku lat osiemdziesiątych daje się zauważyć wciąż rosnące zainteresowanie 
dziejami, w tym także dziejami najnowszymi, Żydów polskich. Poczynając od roku 1983 
odbyło się na świecie szereg konferencji naukowych poświęconych temu zagadnieniu. W  
marcu 1983 na Uniwersytecie Kolumbia w Nowym Yorku miała miejsce sesja naukowa* 
„Polacy — Żydzi —  mity i rzeczywistość w historycznym kontekście”. Nowo utworzony 
Instytut Stosunków Polsko-Żydowskich w Oxfordzie zorganizował dwa spotkania (1984, 
1985), których plan wypełnił dwa wydane dotychczas tomy rocznika „Polin” (Polska). 
Wreszcie dwa ważne sympozja w roku 1986: w Bostonie na Uniwersytecie Brandeis 
(„Żydzi polscy między dwiema wojnami światowymi”) i na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie („Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”). W roku 1987 odbyły 
się trzy polskie spotkania w międzynarodowej obsadzie, w Lublinie, Warszawie i Białym
stoku. Wspomnijmy jeszcze o konferencji jerozolimskiej z przełomu stycznia i lutego b.r., 
która zgromadziła rekordową liczbę uczestników z Polski, Izraela, Europy Zachodniej i 
Stanów Zjednoczonych, a będziemy mieli naszkicowany obraz międzynarodowych doko
nań w dziedzinie badania trudnych związków narodu polskiego i żydowskiego.

W kraju także, po latach oficjalnego milczenia, wzrosło zainteresowanie problematy
ką żydowską. Każda publikacja na temat Żydów polskich znika natychmiast z półek 
księgarskich. Wśród resztek ludności żydowskiej zauważyć możn^ spontaniczne próby 
powrotu do tradycji żydowskiej. Ukazują się numery „Więzi”, „Znaku” i innych czaso
pism poświęcone w całości lub w części sprawom historii i kultury Żydów polskich. Przez 
prasę przetoczyła się, o bardzo wysokiej temperaturze, dyskusja po filmie „Shoah” Clau
de Lanzmanna. W  warszawskich kościołach obejrzeć można film-video Marcelego Łoziń
skiego pt. „Świadkowie” będący spojrzeniem na pogrom kielecki z perspektywy czter
dziestu lat, film, dodajmy, który dla* wielu widzów wychowanych w duchu „tradycyjnej 
polskiej tolerancji” jest szokiem. Wreszcie „Tygodnik Powszechny” publikuje esej Jana 
Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto”, o którym Jerzy Turowicz powie: Od 1945 
roku jestem redaktorem Tygodnika Powszechnego, ale nie pamiętam, by jakikolwiek inny 
artykuł wywołał taki oddźwięk i polemiki, co szkic Błońskiego.

Jest rzeczą zdumiewającą, że tego nadzwyczajnego zainteresowania żydostwem pol
skim i sprawą stosunków polsko-żydowskich nie dostrzeżono w żadnym z pięciu dotych
czas wydanych roczników „Kalendarza żydowskiego” (ukazuje się od 1983 r.), który jak 
gdyby ex definitione powołany jest do obrazowania dziejów tego żydostwa i który sam w 
pierwszym roczniku deklarował chęć przybliżania spraw żydowskich szerszym kręgom 
społeczeństwa zarówno żydowskiego jak i polskiego. Tymczasem ostatni rocznik „Kalen
darza” (1987— 1988) skomponowany w duchu tradycyjnego upiększania przeszłości, w 
dziale „Czasy współczesne i najnowsze” odnotowuje liczne jubileusze: „Jubileusz 60-le- 
cia”, „Czterdzieści lat działalności”, „Piękny jubileusz”, „Czterdzieści lat” etc., nato-
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miast w dziale „Problemy żydowskie w literaturze polskiej” rozpoczął druk „Meira Ezo- 
f o wieża” Elizy Orzeszkowej, co może w sposób interesujący wypełnić łamy „Kalendarza” 
do roku 2000. Oczywiście, można o dziejach Żydów polskich pisać jedynie w ten sposób, 
tyle tylko, że traci się wówczas szansę uczestniczenia w trudzie odsłaniania dramatycz
nych powikłań i gorzkiej nieraz prawdy o współbytowaniu dwu narodów, prawdy, od 
której za sprawą wysiłku wielu ludzi dobrej woli, jesteśmy dziś może bliżej niż kiedykol
wiek.

Adam Sochaczewski

STRZELECKA KINGA OSU: S za lom . Warszawa: Verbinum 
1987, 214 s., 10 000 egz.

Autorka książki „Szalom”, urszulanka, siostra Kinga Strzelecka należy do tych 
chrześcijan, którym dane jest przeżywać jedność Kościoła Powszechnego już teraz, gdy 
trwa jeszcze podział organizacyjny. Cel swój osiąga ona poprzez praktykowanie społecz
ności z braćmi i siostrami spoza rzymskiego katolicyzmu oraz przez szukanie ważnych 
dla tożsamości chrześcijańskiej wiary judaistycznych korzeni.

Obszerne fragmenty „Szalom” były już drukowane w ewangelicko-reformowanej 
„Jednocie” w latach 1984— 86. Stanowią one dziś drugą część omawianej książki, nabie
rając jednak nowych treści, a to dzięki zaistnieniu obok nich, w części pierwszej pt. „Li
sty z Tantur”, niezwykle osobistej korespondencji, pisanej z Izraela do matki i siostry w 
Polsce.

Czymże zatem jest „Szalom”, autorstwa s. Kingi Strzeleckiej, osoby bardzo zaanga
żowanej i zatopionej w idei ekumenicznej, realizującej nakaz „aby wszyscy byli jedno” 
przede wszystkim przez modlitwę, poznanie oraz studium, wolnej od spektakularnych 
działań i zbędnych słów? Chyba przede wszystkim niezwykłym zapisem przeżyć kogoś, 
kto będąc świadomym chrześcijaninem wkracza odważnie i z rozmysłem w świat ideo
wych prapoczątków chrześcijaństwa, poddaje się odkryciu, by je całkowicie sobie przy
swoić, słucha, by prawdy usłyszane bez komentarzy przekazać dalej nam, czytelnikom, 
gwoli poczynienia własnej refleksji. I dobrze się dzieje, że listy s. Kingi są tak przepełnio
ne fascynacją cichą, niemalże modlitewną. I dobrze, że ludzie z którymi rozmawia mogą 
otwierać się przed nią bez obawy, że zmąci ich szczere wyznanie, zakłóci myśl. A jej par
tnerami w konwersacji są zarówno osoby kompetentne w dziedzinie badań naukowych z 
zakresu teologii Izraela, jak i zaangażowani merytorycznie w dialog chrześcijaństwa z ju
daizmem. Nie brak także osobistego świadectwa, czy też spojrzenia na Izrael przez pryz
mat własnych doświadczeń życiowych rozmówców. W  sumie otrzymujemy wartościowe i 
niekonwencjonalne odzwierciedlenie słowa „szalom” w jego właściwym, biblijnym zna
czeniu: pokoju z samym sobą, ludźmi i z Bogiem.

S. Kinga Strzelecka OSU wydała także pokrewną „Szalom” co do formy i częściowo 
tematyki książkę „Miasto‘świateł” (1987), będącą zapisem rozmów o modlitwie z przed
stawicielami różnych wyznań chrześcijańskich oraz z Żydami.

Andrzej Dębski
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