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Po raz drugi oddajemy w ręce Czytelników nasz kwartalnik. Nie
towarzyszy mu pełne zadowolenie zespołu redakcyjnego z dokonanego
dzieła. Nikt z nas nie mówi „Iamque opus exegi”; oczekujemy oceny ze
strony Czytelników. Chcemy, by pismo było użyteczne; liczymy więc, że
nasz wysiłek zostanie wsparty przez tych, którym ma służyć.
Cóż przynosi drugi numer „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”?
Na pierwszym miejscu chciałbym wymienić sprawozdanie z praktycz
nej ekumenii, jaką stanowi Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Przewodnim tematem tegorocznego Tygodnia było hasło „Jezus Chrystus
życiem świata”. Tradycja Tygodnia Modlitw sięga XIX wieku, kiedy to
równolegle kilka środowisk z Kościołów protestanckich odbywało nabo
żeństwa w intencji jedności chrześcijan (za prekursora uważa się Alians
Ewangelicki założony w 1846 roku w Londynie z inicjatywy Thomasa
Chalmersa). W latach 30-tych naszego stulecia włączyły się do Tygodnia
Modlitw środowiska katolickie; pierwsze kroki w tym kierunku uczynił
o. Paul Couturier w Lyonie. Obecnie w Polsce Polska Rada Ekumeniczna
i Kościół rzymskokatolicki przygotowują oddzielne programy nabożeństw.
Zwykle są one tak pomyślane, że w kościołach katolickich kazanie głoszą
księża z Kościołów zrzeszonych w PRE, natomiast w kościołach nieka
tolickich kazania głoszą księża katoliccy lub duchowni innych wyznań
chrześcijańskich. Tak było również i w tym roku. Za optymistyczny na
leży uznać fakt, że Tydzień Modlitw odbywał się nie tylko w Warszawie,
ale coraz więcej znajduje zwolenników na terenie całego kraju. Nieraz jest
to okazja do pierwszych kontaktów między katolikami i chrześcijanami
innych wyznań na gruncie wiary. Okazuje się wtedy, jak wiele łączy
wszystkich chrześcijan. Tegoroczne hasło „Jezus Chrystus życiem świata”
jest tak samo przeżywane przez wszystkie wspólnoty chrześcijańskie.
Naturalnie, jeszcze nie wszędzie, nie w każdej diecezji i nie w każdej
parafii w drugiej połowie stycznia odbywają się wspólne modlitwy wier
nych różnych wspólnot wyznaniowych. Na stosunkach międzywyznanio
wych odcisnęło swoje piętno wiele czynników natury pozareligijnej —
zarówno w przeszłości jak i wT naszych czasach. W bieżącym numerze
publikujemy sprawozdanie z obchodów Tygodnia Modlitw w Warszawie;
w następnym przedstawimy relację z innych ośrodków kraju. Na zakoń
czenie chcemy wyrazić gorące pragnienie wielu wiernych — uczestników
tegorocznych modlitw o jedność chrześcijan, aby Powszechny Tydzień
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Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiegał nie tylko pod wspólnie usta
lonym przez Światową Radę Kościołów i Kościół rzymskokatolicki hasłem,
ale także u nas, w Polsce, według jednego, wspólnie ustalonego porządku
nabożeństw.
Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw zostało zaczerpnięte z tematu
wiodącego VI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, które
odbędzie się w tym roku na przełomie lipca i sierpnia w Vancouver.
W celu zapoznania czytelnika z rolą SRK publikujemy artykuł bpa Je
remiasza, jedynego polskiego członka Komitetu Naczelnego Światowej
Rady Kościołów, omawiający jej działalność od czasu V Zgromadzenia
Ogólnego w Nairobi w 1975 roku. Autor przedstawia działalność Rady
w sposób systematyczny — według trzech jednostek programowych Ra
dy: „Wiara i Świadectwo”, „Sprawiedliwość i Służba” i „Kształcenie
i Odnowa”. W oparciu o ten schemat autor omawia także działające w ra
mach Rady mniejsze jednostki — Komisję „Wiara i Ustrój”, Komisję do
Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji i Grupę Roboczą do Spraw Koś
cioła i Społeczeństwa, które zorganizowały w omawianym okresie doniosłe
konferencje światowe; ich uchwały miały istotne znaczenie dla społecz
ności ekumenicznej na wszystkich kontynentach.
Sprawozdanie daje obraz dorobku, wszechstronnych zainteresowań
i piętrzących się przed światowym ruchem ekumenicznym zadań i trud
ności. Jednocześnie Rada stanęła przed nierozwiązanym dotąd proble
mem. Bp Jeremiasz pisze: „Co prawda dość szybko została usunięta po
kusa uczynienia z biura Rady swoistego centrum dyspozycyjnego wobec
Kościołów członkowskich, i w związku z tym interpretacji SRK jako
swoistego super — Kościoła, pozostał jednak stary dylemat: czym ma
być Światowa Rada Kościołów? Ruchem czy organizacją Kościołów?
W odpowiedzi trzeba powiedzieć, że musi chyba łączyć oba elementy”.
Innym problemem jest, jak uważa autor pewne zmniejszenie intensyw
ności kontaktów Rady z Kościołem rzymskokatolickim. Co prawda ofi
cjalni przedstawiciele tego Kościoła uczestniczą w pracach komisji i są
obserwatorami na wszystkich ważniejszych konferencjach Rady, ale jed
nocześnie zakończył swoją działalność SODEPAX — jedyna wspólna in
stytucja Rady i Stolicy Apostolskiej — i występuje pewne „zmęczenie”
w pracach Wspólnej Grupy Roboczej Watykan — Genewa. Z tym więk
szym zainteresowaniem będziemy oczekiwać wynikówT obrad w Van
couver.
Tematem, któremu Światowa Rada Kościołów zawdzięcza zarówno
szeroki rozgłos jak i zaciekłe ataki był jej Program Zwalczania Rasizmu.
Bezpośrednią tego przyczyną było przekazanie sumy 80 tys. dolarów
Frontowi Patriotycznemu Zimbabwe w 1979 roku. Rozległy się wówczas
głosy, że Rada popiera organizacje terrorystyczne; w końcu, gdy w wy
niku wyborów popierane przez Radę organizacje przejęły rządy w tym
kraju, krytyka osłabła.
Jak ważne są kwestie społeczne dla teologów tzw. „Trzeciego Świata”
świadczy fakt powołania do życia w 1976 roku w Dar-es-Salaam Eku
menicznego Stowarzyszenia Teologów Trzeciego Świata. Jego pierwszym
prezesem został autor specjalnie napisanego dla naszej redakcji artykułu,
wybitny działacz światowego ruchu ekumenicznego, teolog indyjski, prof.
J. Russell Chandran. Stowarzyszenie to skupia teologów różnych wyznań,
którzy za swe główne zadanie uważają wiązanie teologii z walką o spra
wiedliwość i wyzwolenie. Ogólne cele Stowarzyszenia polegają na stałym
rozwijaniu teologii chrześcijańskiej w Trzecim Swiecie, które ma służyć
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misji Kościoła i świadczyć o nowym humanitaryzmie w Chrystusie, hu
manitaryzmie wyrażającym się w walce o sprawiedliwe społeczeństwo.
Autor omawia sposoby realizacji tych zadań w czasie ostatnich siedmiu
lat. Wiele z przytoczonych informacji będzie nowym doświadczeniem
dla polskiego czytelnika, wykazującego pewną obojętność wobec proble
mów Trzeciego Świata, a przy porównaniach zmusi do głębszej refleksji,
frapująca jest też relacja ze wspólnego spotkania teologów Pierwszego
i Trzeciego Świata oraz wyrażana na nim chęć poszerzenia dialogu
o uczestników z krajów socjalistycznych („Drugi Świat”), posiadających
własne, odmienne doświadczenie i poglądy na temat walki o sprawiedli
wość i wyzwolenie.
Poza artykułami czytelnik znajdzie dalszy ciąg dokumentu Komisji
„Wiara i Ustrój”, tzw. dokumentu z Limy, doniosłą instrukcję Episko
patu Polskiego w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależ
ności kościelnej oraz sprawozdania: z pielgrzymki pokoju i pojednania
w Rrzymie, z sympozjum na tematy maryjne w Olsztynie, ze spotkania
na tem at pokoju przedstawicieli religii w Wiedniu.
Ze stałych pozycji zamieszczamy kronikę i przegląd prasy o charak
terze ekumenicznym. Ponieważ zarówno praca J. Kellera o prawosławiu
jak i St. Markiewicza o protestantyzmie spotkały się z bardzo krytyczną
oceną na naszych łamach, postanowiliśmy w kolejnych numerach publi
kować szkice monograficzne o poszczególnych wyznaniach, przedstawione
przez autorów należących do tych wyznań.
Wiktor M. Leyk

ARTYKUŁY

BP JEREMIASZ

ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW MIĘDZY NAIROBI A VANCOUVER
(1975—1983)
WSTĘP
Ogarnięcie całokształtu działania Światowej Rady Kościołów między jej V Zgro
madzeniem Ogólnym (Nairobi, 23.11 — 10.12.1975) a VI Zgromadzeniem Ogólnym
(Vancouver, 24.07 — 10.08.1983) nie jest rzeczą łatwą. W chwili obecnej Światowa
Rada Kościołów stanowi pokaźnych rozmiarów organizację z centralą w Genewie,
gdzie pracuje ponad 300 osób. Posiada ponadto dziesiątki agend i tysiące kontak
tów w różnych częściach świata. Skala działań sięga od ściśle „gabinetowej” pra
cy teologicznej poprzez różne konsultacje i konferencje, dalej — pomoc ludziom
dotkniętym nieszczęściami aż do akcji, posiadających znaczenie polityczne oraz re
fleksji nad kierunkami rozwoju społeczeństw i nauk przyrodniczych. Ta szero
kość skali czyni ze SRK stosunkowo łatwy obiekt krytyki, także politycznej. Tak
np. dla jednych. SRK jest zbyt prozachodnia, dla innych znowu — zbyt lewicowa.
Latem 1982 roku w niektórych czasopismach na Zachodzie ukazały się arty
kuły dowodzące, iż SRK odeszła już dawno od podstawowych dogmatów chrze
ścijaństwa, od Biblii i jest wręcz organizacją komunistyczną. Powodem szczegól
nie zaciekłych ataków na SRK jest jej Program Zwalczania Rasizmu. Związane
z tym akcje, jak np. analiza działalności niektórych banków i koncernów ponad
narodowych oraz wezwanie do bojkotu tych instytucji, spowodowały zakrojoną
na szeroką skalę kampanię, wymierzoną przeciwko dobremu imieniu Światowej
Rady Kościołów.
Niniejszy szkic nie pretenduje do rangi wyczerpującej analizy działalności SRK.
Nie pozwala na to już chociażby jego objętość. Chodzi racżej o ukazanie głów
nych kierunków i niektórych osiągnięć pracy SRK.

Prezentowany niżej przegląd działalności SRK podzielony został na
trzy zasadnicze części — odpowiednio do podziału strukturalnego SRK.
Ten schemat posiada pewne braki. Głównym mankamentem jest wypły*) Bp Jerem iasz (Jan Anchimiuk) od 1975 r. jest członkiem Kom itetu Naczel
nego Światowej Rady Kościołów (red.).
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wające z tego założenia ograniczenie pola widzenia niektórych zagad
nień. W pracy SRK są tematy przecinające niejako wszystkie jej zes
poły programowe. Klasycznym przykładem może być chociażby temat:
jedność Kościoła a jedność ludzkości, lub: sprawiedliwe, umożliwiające
partycypację i zdolne do przeżycia społeczeństwo.
Zasygnalizowane tu trudności w prezentacji obrazu Światowej Rady
Kościołów dają o sobie znać szczególnie w toku organizowania i prze
biegu zgromadzeń ogólnych. Wielu uczestników Zgromadzenia Ogólnego
w Nairobi narzekało na brak przejrzystości przebiegu obrad. Delegaci,
którzy zetknęli się po raz pierwszy z pracą SRK byli często wręcz oszo
łomieni wielością zagadnień i gubili się w zawiłościach programowych.
Można chyba nawet ukuć aforyzm: SRK jest tak skomplikowana jak
samo życie.
Inną przyczyną trudności w analizie działalności SRK jest fakt, że
istnieją kłopoty z uściśleniem punktów wyjścia dla pracy poszczegól
nych zespołów programowych. Chodzi o to, że w Nairobi nie wypraco
wano dla tych Zespołów bezpośrednich zaleceń i dyrektyw. Organizato
rzy tego Zgromadzenia przyjęli nieco inną niż zwykle koncepcję. We
dług tego zamysłu uczestnicy mieli spotkać się i niejako napisać w Nai
robi dzieło o problemach egzystencji chrześcijańskiej w świecie i o dro
gach wiodących do jedności Kościoła. Po Zgromadzeniu pozostał więc
materiał z dyskusji, nieliczne stosunkowo zalecenia dołączone do doku
mentów 6 sekcji i irtnych grup dyskusyjnych. Zostały też tzw. kryteria
pracy, które często akcentowały niektóre aspekty już wcześniej prowa
dzony ch prac. W oparciu o ten materiał na posiedzeniu Komitetu Na
czelnego w 1976 roku wypracowano 4 główne cele działalności:
1. Wyznawanie i zwiastowanie naszej wiary w Trój jedynego Boga.
2. Dążenie do sprawiedliwego, umożliwiającego partycypację J zdolne
go do przeżycia społeczeństwa.
3. Jedność Kościoła i jej stosunek do jedności ludzkości.
4. Edukacja i odnowa — w poszukiwaniu autentycznej wspólnoty.
W okresie po Nairobi nastąpiło przesunięcie akcentu głównego w pra
cy SRK. O ile przedtem na pierwszym miejscu stawiano jedność Koś
cioła, to teraz dwa pierwsze punkty zdawałyby się świadczyć o przej
ściu do porządku dziennego nad faktem rozbicia chrześcijaństwa. Dała
się zauważyć tendencja do pewnego rodzaju zaakceptowania istniejące
go stanu rzeczy. Tendencja ta spotkała się z krytyką niektórych Koś
ciołów. Już wiosną 1976 roku zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawo
sławnego, patriarcha Pimen, wystosował list, w którym wskazywał, że
w programie SRK nie może być pominięta kwestia jedności w wierze,
włącznie z jednością w zasadniczych kwestiach eklezjologicznych. Na
wiązując do dwóch pierwszych celów list stwierdza, że składanie wspól
nego świadectwa nie może być pretekstem do usuwania w cień sprawy
jedności. Co więcej, zbytnie podkreślenie wspólnego, świadectwa i misji
może nawet stanowić przeszkodę na drodze do jedności. Opinię, zawarta
w liście, podzielało wielu zwierzchników Kościołów członkowskich i dzia
łaczy ekumenicznych. Spowodowało to w latach następnych pewne prze
sunięcie akcentu, zgodnie z sugestią zawartą we wspomnianym liście.
I. Zespół programowy: „Wiara i Świadectwo”
W skład tego zespołu wchodzą:
— Komisja Wiara i Ustrój Kościoła,
— Komisja dla Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji,
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— Grupa Robocza do Spraw Kościoła i Społeczeństwa,
— Grupa Robocza do Spraw Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideo
logii naszej Epoki.
Na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w 1976 roku ustalono główne
zadania tego Zespołu. Pozostawały one, oczywiście, w ścisłym związku
ze wspomnianymi już wyżej czterema celami nadrzędnymi ŚRK. Za
bezpośrednie cele działalności zespołu programowego „Wiara i Świadec
two” uznano:
1. wspólne wyznawanie i zwiastowanie wiary Kościoła,
2. jedność Kościoła,
3. zobowiązanie Kościoła do prowadzenia misji,
4. dialog we wspólnocie,
5. pracę na rzecz sprawiedliwego, umożliwiającego partycypację i zdol
nego do przeżycia społeczeństwa.
Brakiem powyższych sformułowań jest zbyt mała precyzja. Uściślenie
następowało w miarę upływu lat. Wydarzeniami najważniejszymi w dzia
łalności Zespołu były dwa posiedzenia plenarne Komisji Wiara i Ustrój
Kościoła (Bangalore, Indie, 1978; Lima, Peru, 1982), światowa konferen
cja Grupy Roboczej do Spraw Kościoła i Społeczeństwa (Cambridge,
Mass,, USA, 1979) i Światowa Konferencja Misyjna w Melbourne 1980 r.
Wielkie znaczenie też posiadała konsultacja zwołana przez Grupę Ro
boczą do Spraw Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii naszej
Epoki (Chiang Mai, Tajlandia, 1977).
1.

Komisja Wiara i Ustrój Kościoła

W ciągu pierwszych trzech lat po Zgromadzeniu w Nairobi praca tej
komisji koncentrowała się wokół 4 głównych tematów:
— „sprawozdanie z nadziei, która jest w nas”,
— jak Kościoły nauczają dziś w sposób zobowiązujący,
— Chrzest, Eucharystia, urząd duchowny,
— jedność Kościoła a jedność ludzkości.
Powyższe tematy ostały się po procesie selekcji, przeprowadzonej
w 1976 roku. Skreślono z agendy cały szereg tematów, w tym m.in. te
maty związane z antropologią i mariologią oraz ze znaczeniem autory
tetu Biolii.
Oba posiedzenia Komisji „Wiara i Ustrój” w Bangalore i w Limie, sta
ły się wielkim wydarzeniem. Na posiedzeniu w Bangalore przyjęto doku
ment pod tytułem „Sprawozdanie z nadziei, która jest w nas”. Doku
ment był wynikiem pracy rozpoczętej jeszcze w 1971 roku. Posiedzenie
poprzedziły konsultacje regionalne. Podjęto na nich próbę sformułowa
nia najistotniejszych treści wiary chrześcijańskiej w kontekście konkret
nego życia chrześcijan na różnych kontynentach; dążono również do
uwzględnienia kompleksu zagadnień związanych ze stosunkiem wiary do
nauki, specyfiki życia kobiet i młodzieży.
Ostateczny dokument otrzymał formę posłania utrzymanego w stylu
poetyckiej wypowiedzi. Został szeroko rozpowszechniony, opublikowały
go również niektóre polskie czasopisma religijne.
Na posiedzeniu w Bangalore prowadzono również intensywne prace
nad szeregiem zagadnień zgrupowanych pod jednym hasłem: „Rosnąć
razem do jedności”. Dwa spośród wielu dyskutowanych tematów uzyska
ły priorytetowe znaczenie. Jednym z nich była nie schodząca od wielu
lat z agendy Komisji Wiara i Ustrój Kościoła, sprawa uwzględnienia
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stanowisk Kościołów członkowskich w sprawie chrztu, Eucharystii i urzę
du kościelnego. Drugi temat nie był również nowy. Nabrał jednak zna
czenia specjalnego. Chodzi o temat „Jedność w sprawie wiary apostol
skiej”. Oczywiście wskazano w Bangalore na konieczność prowadzenia
prac również w innych kwestiach doktryny chrześcijańskiej, np. w za
kresie metod nauczania i podejmowania decyzji doktrynalnych.
W związku z tym zagadnieniem, Komisja „Wiara i Ustrój” przepro
wadziła szereg konsultacji poświęconych tematowi: prymat w Kościele
i rola prymatu biskupa rzymskiego.
Na posiedzeniu w Limie dokonany został znaczny postęp w pracy nad
uzgodnieniem stanowiska w kwestii chrztu, Eucharystii i urzędu kościel
nego. Postęp ten polegał przede wszystkim na tym, że dokonano grun
townej przeróbki drugiej i trzeciej części dokumentu. Decydujący wpływ
na nową redakcję wywarły głosy teologów prawosławnych, starokatolic
kich i rzymskokatolickich. W rezultacie dokonanych zmian delegaci Ko
ściołów prawosławnych i starokatolickich mogli je przyjąć. Na margi
nesie wartoby odnotować, że 12 teologów rzymskokatolickich posiada
pełnoprawne członkowstwo w Komisji. Rrzecz ciekawa, że głosy krytyki
pod adresem przyjętych w Limie dokumentów rozlegają się obecnie ra
czej z szeregów protestanckich. Tak np. dokument o chrzcie jest trudny
do przyjęcia dla baptystów, dokument o Eucharystii — dla członków
Armii Zbawienia, dokument o urzędzie kościelnym — dla zwolenników
ordynacji kobiet.
Za wydarzenie epokowe przedstawiciele Kościołów prawosławnych
uznali inną decyzję, podjętą w Limie. Chodzi o zalecenie, aby Kościo
ły członkowskie używały Niceo-konstantynopolskiego symbolu wiary bez
dodatku „... i Syna” (filioque). Jest rzeczą znamienną, że na nabożeń
stwie, podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego SRK w lipcu 1982 roku,
odśpiewano ten symbol wiary już bez filioque. Stało się to po raz pierw
szy w historii ruchu ekumenicznego. Jest rzeczą jasną, że również ta
decyzja Komisji Wiara i Ustrój Kościoła została poprzedzona wieloma
konsultacjami, w których uczestniczyli również teologowie rzymskoka
toliccy. Warto dodać, że również nie jest dziełem przypadku, iż w orę
dziu z okazji 1600-lecia II Soboru Powszechnego papież Jan Paweł II,
cytując Symbol Wiary ani razu nie użył filioque. Niestety, do przekła
du polskiego wkradł się błąd. Tłumacze umieścili filioque w miejscu
najmniej do tego pasującym, bo w cytacie z akt II Soboru Powszechne
go, Mimo, iż watykański Sekretariat Stanu zwrócił na to uwagę i na
kazał korektę, we wszystkich znanych autorowi niniejszego artykułu
wersjach polskich błąd występuje nadal. (List Ojca Świętego Jana Paw
ła II do Episkopatu Kościoła Katolickiego na 1600 rocznicę Soboru Konstantynopolskiego i na 1550 rocznicę Soboru Efeskiego w Vox Patrum,
KUL, lipiec, Lublin 1981).
W ramach Komisji Wiara i Ustrój Kościoła w latach 1977—1982 dzia
łała również powołana ad hoc grupa zajmująca się „Społecznością męż
czyzn i kobiet w Kościele”. Po kilku latach pracy i szeregu konsultacji
regionalnych i lokalnych zorganizowano w lipcu 1981 roku w Sheffield,
Wielka Brytania, międzynarodową konsultację na ten temat. Na konsul
tacji wypracowano cały szereg zaleceń, które stały się przedmiotem nie
zwykle ożywionej, momentami wręcz dramatycznej dyskusji na posie
dzeniu Komitetu Naczelnego w Dreźnie w sierpniu 1981 roku. Uczest
nicy konsultacji domagali się, aby kobiety stanowiły 50°/o delegatów
Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver i wszystkich jego gremiów. Jedno
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z zaleceń wzywało nawet do powszechnego dopuszczenia kobiet do urzę
du duchownego.
2. Grupa Robocza do Spraw Kościoła i Społeczeństwa

Jej praca w okresie między V a VI Zgromadzeniem Ogólnym kon
centrowała się wokół tematu: „Wiara, nauka, przyszłość”. Już w 1976 r.
zaczęły krystalizować się plany pracy nad zagadnieniem wkładu wiary,
nauk przyrodniczych i techniki do walki o sprawiedliwe społeczeństwo
przyszłości. Całokształt prac Grupy Roboczej był skierowany najpierw
na przygotowanie światowej konferencji na wyżej wspomniany temat,
a później na weryfikowanie jej wyników. Konferencja ta odbyła się w
lipcu 1979 roku w słynnym Massachusetts Institute of Technology
w Stanach Zjednoczonych. Działalność Grupy Roboczej zmierzała do
zbadania trzech kręgów problemowych. Chodziło, po pierwsze, ö zbada
nie znaczenia nauki jako źródła potęgi tych, którzy posiadają władzę.
Po drugie, wypływało z tego pytanie o technikę jako instrument pano
wania. Trzeci krąg zagadnień obracał się wokół pytania o tych ludzi
i te warstwy społeczne, które nauką i techniką władają. Wynikały z te
go następne pytania o stosunek potęgi nauki i techniki do ludzi, kultury
i przyrody. Przedstawiciele Kościołów z Afryki, Azji, Ameryki Łaciń
skiej, Bliskiego Wschodu, Pacyfiku wyrazili przekonanie, że wysoko
rozwinięte pod względem technicznym, zindustrializowane społeczeństwa
wykorzystują naukę i technikę dla osiągnięcia własnych celów militar
nych i gospodarczych. Postawa ta powoduje wielkie cierpienia narodów
w krajach Trzeciego Świata Wielu naukowców z Zachodu, uczestników
konferencji, zaprotestowało przeciwko tej opinii. Padło nawet oskarże
nie, że krytycy z krajów Trzeciego Świata są w ogóle przeciwnikami
nauki.
Wydaje się, że obie wspomniane postawy ilustrują dobrze problema
tykę z zakresu „Kościoła i społeczeństwa”. Konferencja w MIT poświę
ciła też wiele uwagi dwom innym zagadnieniom: problemowi eksportu
europejskiej i północno-amerykańskiej technologii i wynikającym z tego
zagrożeniom dla rodzimej kultury krajów afrykańskich, azjatyckich i la
tynoamerykańskich oraz zagrożeniu życia na ziemi przez rozwój nauki
i techniki. Chodzi tu o cały szereg takich kwestii jak militaryzacja nau
ki, poszukiwanie nowych źródeł energii, niszczenie środowiska natural
nego, które przybiera zastraszający rozmiar.
Grupa Robocza do Spraw Kościoła i Społeczeństwa poświęciła też
wiele uwagi politycznym i gospodarczym aspektom dalszego rozwoju
ludzkości.
Refleksja nad tym szerokim wachlarzem problemów współczesnego
świata wytworzyła wśród szerokiego grona współpracowników Grupy
Roboczej przekonanie, że zachodzi konieczność odkrycia biblijnej i chrze
ścijańskiej wizji znaczenia działalności człowieka w świecie przyrody.
Dla uzyskania pełni obrazu problematyki, którą zajmowała się ta Gru
pa Robocza należy wspomnieć jeszcze o kilku innych zagadnieniach,
nad którymi pracowano w ciągu ostatnich 7 lat. Wiele miejsca w ciągu
pierwszych czterech lat zajęły studia nad postawą Kościołów wobec po
szukiwań alternatywnych źródeł energii. Innym przykładem jest pozo
stająca w związku ze wspomnianym studium akcja znana pod nazwą
„Energia dla sąsiada”. Była to akcja propagująca nie tylko ideę oszczę
dzania energii, ale też poszukiwania dróg przekazu zaoszczędzonych za
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sobów energetycznych ludziom w rejonach, w których niedobór energii
jest jedną z przyczyn niedorozwoju gospodarczego.
3. Komisja do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji

Zgromadzenie Ogólne w Nairobi stanowiło w pracy tej komisji bar
dzo ważny etap. Można nawet powiedzieć, że w Nairobi nastąpił pewien
przełom. Zaczęła się tam krystalizować nowa koncepcja misji. Znalazła
ona wyraz w referacie prof. Johna Deschnera i w dyskusji, prowadzo
nej nie tylko podczas Zgromadzenia, ale podczas wielu' konsultacji i kon
ferencji organizowanych w pierwszych dwóch latach po Nairobi. Jest
rzeczą interesującą, że w pracach Komisji coraz wyraźniej zaczął za
znaczać się udział prawosławnych.
Wśród uczestników Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi znajdowali się
zaproszeni przez Radę przedstawiciele wielkich religii świata — isla
mu, buddyzmu, judaizmu i innych. Ich obecność była znakiem, iż w
pracach Komisji pojawia się nowy aspekt. Chodziło o rozstrzygnięcie
problemu, w jakim stosunku wzajemnym pozostaje chrześcijański na
kaz prowadzenia misji i ewangelizacji do dialogu z innymi religiami,
czyli do próby potraktowania wyznawców innych religii nie jako obiek
tu działania (misji), ale jako partnerów. Jeszcze w Nairobi rozległy się
głosy, iż takiemu postawieniu problemu misji grozi sprzeniewierzenie
się przykazaniu głoszenia Ewangelii.
Innym problemem stojącym w centrum uwagi Komisji w okresie
między Nairobi a Vancouver było dążenie do odnowy misji polegające
na ponownym przemyśleniu jej celów i jej ściślejszemu powiązaniu,
z odnową lokalnej wspólnoty chrześcijańskiej. Kontynuowano też prace
nad rozpoczętymi wcześniej projektami misyjnymi w społeczeństwie
zurbanizowanym i zindustrializowanym oraz na obszarach wiejskich.
W tym kontekście pojawił się problem stosunku misji chrześcijańskiej
do działalności koncernów ponadnarodowych, i to nie tylko w krajach
Trzeciego Świata, ale również w rozwiniętych społeczeństwach zachod
nich. W tym punkcie praca Komisji przebiegała w ścisłym związku
z przenikającym wszystkie Zespoły programowe pytaniem o wkład
chrześcijan do budowy sprawiedliwego, umożliwiającego partycypację
i zdolnego do przeżycia społeczeństwa.
W okresie między Nairobi a Vancouver odbyło się wiele konsultacji
i konferencji poświęconych rozpatrzeniu różnych aspektów działalności
misyjnej. Chodziło nie tylko o wypracowanie ekumenicznych modeli
działania misyjnego, ale również o zbadanie specyfiki misji uprawianej
w ramach jednej konfesji. W tym celu została zwołana np. w 1977 roku
w Pradze konsultacja na temat „Rola Biblii w prawosławnej tradycji
liturgicznej”.
Warto odnotować, że działania grup misyjnych w ośrodkach przemy
słowych krajów Trzeciego Świata inspirowane przez Komisję spotkały
się z silnym przeciwdziałaniem niektórych instytucji gospodarczych. Do
prowadziło to do zawieszenia działalności tych grup w niektórych ośrod
kach.
Największym wydarzeniem w omawianym okresie była bez wątpie
nia Światowa Konferencja Misyjna, która odbyła się w dniach od 12 do
24 maja 1980 r. w Melbourne pod hasłem: „Przyjdź Królestwo Twoje”.
Wiele mówiąca i znamienna jest kolejność i tematyka sekcji tej Kon
ferencji, w której uczestniczyło ponad 500 przedstawicieli Kościołów
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i organizacji misyjnych z całego świata. Oto tematy sekcji:
1. Dobra Nowina dla biednych;
2. Królestwo Boże a wysiłki ludzkie;
3. Kościół świadczy o Królestwie;
4. Chrystus — Ukrzyżowany i Zmartwychwstały — jako wyzwanie
rzucone potędze ludzkiej.
Konferencja w Melbourne była doskonałą ilustracją, jak bardzo zmie
niła się koncepcja misji chrześcijańskiej. Dla większości uczestników
było rzeczą nie ulegającą wątpliwości, że wiarygodne zwiastowanie
Ewangelii nie może być oddzielone od wysiłku ludzkiego w budowie
sprawiedliwego społeczeństwa tu, na tej ziemi.
4.

Grupa Robocza do Spraw Dialogu z przedstawicielami Religii i Ideologii naszej
Epoki

Zgromadzenie w Nairobi postawiło tej Grupie Roboczej trzy główne
zauania
— określenie istoty i celu dialogu z przedstawicielami innych religii
i ideologii;
— kontynuowanie dialogu z wyznawcami judaizmu i islamu;
— współpraca z Grupą Roboczą do Spraw Kościołów i Społeczeństwa
w zakresie problematyki: wiary, nauki i techniki.
Dla wykonania powyższych zadań kluczowe znaczenie posiadała kon
sultacja w Chiang Mai, Tajlandia, w kwietniu 1977 roku i obrady ple
narne Grupy Roboczej, które odbyły się na Trynidadzie w dniach 17—24
maja 1978 r. Gazety, radio i telewizja powodują — stwierdzili uczest
nicy konsultacji w Chiang Mai — że człowiek współczesny jest coraz
bardziej świadomy tego, iż jego życie jest zależne również od życia lu
dzi w innych częściach świata. Znika dystans dzielący najodleglejsze
regiony. Ta sytuacja stawia przed chrześcijanami wymóg dokonania re
wizji wielu utartych poglądów. Rewizji należy poddać starą koncepcję
misji chrześcijańskiej. Zacząć zaś należy od wyeliminowania zarozumia
łości Europejczyka wyrosłego w kulturze chrześcijańskiej.
Jako chrześcijanie — głosi dokument z Chiang Mai — szukamy zna
ków władzy Boga i wierzymy z całej duszy w społeczność chrześcijan
realizującą się we wszystkich sferach życia kościelnego. Jednocześnie
fakt, że chrześcijanie, ,,ze względu. na wierność Chrystusowi trzymali
się z dala od innych grup (religijnych)”, przyczynił się do powstania
i utrwalenia podziałów wśród ludzi. Jest to więc wyznanie winy chrze
ścijan i dążenie do nowego kształtowania stosunków z innymi wielkimi
religiami.
Wielu postronnych obserwatorów posądzało konsultację z Chiang'Mai
o tendencje synkretystyczne. Jest to jednak opinia niesłuszna. Konsul
tacja wyraźnie zdystansowała się od synkretyzmu. Oświadczenie koń
cowe stwierdza wyraźnie: „Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa
nie utraciła nic ze swoich właściwości jako dar Boży”. Jednocześnie do
daje, że „dzięki mocy Ducha Świętego głoszenie Ewangelii nie może
ograniczać się do jednej kultury”. Oznacza to, że społeczność chrześci
jańska „wykracza poza granice rasy, płci, kast, klas, kultur”.
Konsultacja nie dostrzegła więc sprzeczności między dialogiem a świa
dectwem chrześcijańskim. Dialog w jej rozumieniu nie jest alternatywą
misji, ale „możliwością wyznawania Chrystusa dziś”.
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Jest rzeczą oczywistą, że konsultacja w Chiang Mai nie mogła dać
pełnej refleksji teologicznej nad znaczeniemkdialogu z przedstawiciela
mi innych religii i ideologii. Dlatego dokumenty końcowe w wielu punk
tach są mało precyzyjne. Najwięcej pytań i wątpliwości pojawia się wo
kół koncepcji eklezjologii, jaką posługiwali się uczestnicy konsultacji.
Nie ma też w dokumencie wyraźnego rozróżnienia między społecznością
chrześcijańską, tzn. Kościołem, a społecznością kulturową, gospodarczą,
polityczną. Zabrakło też jednoznacznej koncepcji dialogu.
Ten ostatni niedostatek próbowano wyeliminować podczas posiedze
nia Grupy Roboczej na Trynidadzie w maju 1978 r. W wyniku obrad
przyjęte „dyrektywy” odnośnie prowadzenia dialogu. We wstępie do te
go dokumentu czytamy: „To właśnie wiara chrześcijańska w Trójjedynego Boga, Stwórcę całego życia ludzkiego, Zbawcę w Jezusie Chry
stusie i w objawiającego i odnawiającego Ducha Świętego, jest tym, co
zobowiązuje nas jako chrześcijan do ustanawiania stosunków między
ludzkich ze wszystkimi naszymi bliźnimi. Do stosunków tych należy
dialog, który polega na składaniu świadectwa o naszych najgłębszych
przekonaniach i przysłuchiwaniu się przekonaniom naszych bliźnich.
Wiara chrześcijańska czyni nas wolnymi. Dlatego możemy być otwarci
na wiarę innych, na ryzyko i zaufanie i również na możliwość zra
nienia”.
Dialog został zdefiniowany w dokumencie jako „świadomy, uwzględ
niający bliźniego, styl życia”.
Ocena pracy pierwszego Zespołu programowego zostanie dokonana na
Zgromadzeniu Ogólnym w Vancouver. Mimo wielu perturbacji, wywo
łanych m.in. zmianami personalnymi, można miniony okres działania
SRK na płaszczyźnie teologicznej określić jako okres postępu w zakre
sie poszukiwania jedności doktrynalnej. Nie można przecież zapominać,
że właśnie ekumeniczna praca teologiczna znalazła się w okresie chyba
najtrudniejszym. Okres gromadzenia Kościołów w ramach ŚRK został
właściwie zakończony. Nowo przyjmowani członkowie nie wnoszą w za
sadzie nic nowego pod względem myśli teologicznej. 35 lat istnienia
ŚRK wydaje się wielu ekumenicznie zaangażowanym chrześcijanom
okresem wystarczająco długim, aby wręcz niezbędne stały się konkretne
osiągnięcia teologiczne. Rozlegają się głosy, iż brak jedności w pojmo
waniu urzędu duchownego, a w związku z tym brak jedności euchary
stycznej, stanowi widomy znak porażki ruchu ekumenicznego. Wydaje
się, że lepsze poznanie pracy teologicznej Zespołu programowego „Wia
ra i Świadectwo” może pomóc w zrozumieniu, iż żądania takie są przed
wczesne, a jednocześnie pomoże dostrzec, że na polu myślenia teologicz
nego są do odnotowania również sukcesy.
II. Zespół programowy „Sprawiedliwość i Służba”
W skład tego Zespołu wchodzą następujące komisje:
— Komisja Pomocy Międzykościelnej, Służby dla Uchodźców i
— Komisja do Spraw Kościelnej Służby w Rozwoju,
— Komisja Programu Zwalczania Rasizmu,
— Komisja Kościołów do Spraw Międzynarodowych,
— Chrześcijańska.Komisja Zdrowia.
Celem naczelnym pracy tego Zespołu programowego ma być
nienie Kościołów członkowskich do skutecznego zaangażowania
ce biednych i uciśnionych”. Dlatego programy i projekty —
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z zaleceniami Zgromadzenia w Nairobi — miały służyć wyczuleniu świa
domości Kościołów na przyczyny nędzy i niesprawiedliwości. Miały za
chęcić je do angażowania się w przedsięwzięcia, które byłyby korzystne
dla biednych. Oczywiście, pod pojęciem ,,programy i projekty” nie ro
zumie się jedynie konkretnych akcji pomocy materialnej lub przedsię
wzięć gospodarczych, jak np. działalność banku pod nazwą „Ekumenicz
ne Towarzystwo na Rzecz Rozwoju”, czy też finansowanie różnych in
stytucji charytatywnych. Doświadczenie, zdobywane w konkretnej pra
cy, ma także służyć refleksji teologicznej, zastanowieniu się nad stylem
życia i strukturami społeczeństwa. Istotną częścią składową tej pracy
„teoretycznej”, prowadzonej w ramach drugiego Zespołu programowego,
ma być wypracowanie propozycji modeli struktur społecznych, które
byłyby korzystne dla biednych i uciśnionych. Nic też dziwnego, że idea
sprawiedliwego, umożliwiającego partycypację i zdolnego do przeżycia
społeczeństwa stanowiła dominantę działań prowadzonych przez ten
Zespół.
Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia w Nairobi, podjęto studia nad na
stępującymi tematami: militaryzm, koncerny ponadnarodowe, nowy ład
ekonomiczny, technologia dostosowana do warunków życia danego re
gionu, nowy styl życia.
Prowadzone też były liczne i różnorodne konkretne akcje. Warto
wśród nich wymienić działalność różnych instytucji ekumenicznych zaj
mujących się zjawiskiem migracji. Istniało specjalne biuro do spraw
człowieka w Ameryce Łacińskiej. Utworzono specjalny fundusz na rzecz
odbudowy i pojednania w Indochinach. Kontynuowano lub tworzono no
we programy i akcje w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej.
Szczególne miejsce w ramach drugiego Zespołu programowego zaj
mował Wspólny Komitet Kościoła Katolickiego i Światowej Rady Koś
ciołów do Spraw Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju, zwany w skrócie:
SODEPAX. Od samego początku, tj. od 1968 r. funkcję sekretarza ge
neralnego sprawował katolik. W 1976 r. powierzono ją jezuicie z USA
— o. Johnowi Lucalowi. Od roku 1975 praca SODEPAX-u była skon
centrowana na programie szeregu akcji i studiów pod jednym tematem
głównym: „Dążenie do nowego społeczeństwa”. SODEPAX wydawał cza
sopismo „Church Alert”. Ponieważ poczynając od 1981 r. Watykan nie
przedłużył mandatu przedstawicielom katolickim w tej organizacji prze
to SODEPAX był zmuszony zaniechać swojej działalności. Niektóre z je
go zadań przejęła zwoływana ad hoc Wspólna Komisja SRK i Waty
kanu.
1. Komisja Pomocy Międzykościelnej, Służby dla Uchodźców i Świata

W myśl zaleceń Zgromadzenia Ogólnego w Nairobi praca tej komisji
polegała/ nie tylko na udzielaniu konkretnej i natychmiastowej pomocy
potrzebującym, szczególnie na obszarach dotkniętych klęskami żywioło
wymi, innymi katastrofami lub niszczycielskimi skutkami ruchów spo
łecznych i politycznych, ale także na tworzeniu warunków i modeli
współpracy międzykościelnej, pewnego usamodzielnienia się Kościołów
w tym zakresie.
Przegląd działań Komisji Pomocy prowadzi do ujrzenia obrazu rze
czywiście imponującego. Ekipy tej Komisji pracowały nieomal we wszy
stkich regionach świata, wszędzie tam, gdzie na ludzi spadły nieszczę
ścia. Komisja organizowała szeroko zakrojoną pomoc dla uchodźców w

S R K m i ę d z y N airobi a V an cou ver

17

krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. W roku budżetowym 1982
Komisja ta zamierzała wydać prawie 66 min dolarów. W 1978 roku Ko
misja zaapelowała do Kościołów członkowskich SRK o zgromadzenie
funduszu specjalnego w wysokości 5 min dolarów na rzecz pomocy dla
ofiar polityki rasistowskiej rządu Republiki Południowej Afryki i zwią
zanych z tym przemieszczeń ludności. Na marginesie warto dodać, że
właśnie ta Komisja finansuje lub organizuje pomoc finansową dla domu
wypoczynkowego „Casa Locarno’' w Szwajcarii, z gościnności którego
skorzystały już dziesiątki duchownych i pracowników kościelnych
z Polski.
W ciągu ubiegłych 7 lat uczyniono wiele, aby działalność tej Komisji,
podobnie zresztą jak wielu kościelnych organizacji charytatywnych, nie
sprowadzała się do, mówiąc obrazowo, ruchu na jednokierunkowej ulicy.
Chodziło o to, aby przezwyciężyć schemat dawca — odbiorca. Z rozmów
i przemyśleń tego aspektu działalności Komisji, w kontakcie z innymi
Komisjami, zrodził się program nazywany w skrócie „wzajemną wymia
ną zasobów”. Wśród innych problemów warto wymienić trudności zwią
zane ze skłonnością samej Komisji, jak' i wielu innych kościelnych orga
nizacji pomocy, do utrzymywania jedynie bardzo luźnego kontaktu z ży
ciem kościelnym na płaszczyźnie parafialnej. Szukano też dróg zmierza
jących do usunięcia lub złagodzenia swoistego przeciążenia małych Ko
ściołów w krajach Trzeciego Świata różnymi akcjami. Powstawały bo
wiem niekiedy sytuacje wręcz paradoksalne: Kościoły-„odbiorcy” nie by
ły w stanie rozdysponować w sposób sensowny napływającej z różnych
źródeł pomocy. W związktf z tym podjęto kroki w kierunku wykorzy
stania różnych instytucji państwowych w danym kraju jako kanałów
dla przekazywania pomocy potrzebującym. Ze względu właśnie na te
problemy opracowano wykaz najważniejszych projektów realizowanych
przez agendy SRK.
2.

Komisja do Spraw Kościelnej Służby w Rozwoju

Cechą specyficzną działania tej Komisji jest opracowywanie modeli
długofalowej działalności Kościołów członkowskich ŚRK w dziedzinie
społeczno-gospodarczej. W okresie po Zgromadzeniu Ogólnym w Nairo
bi Komisja ta koncentrowała się na następujących problemach:
— „jakość pomocy”; pod tym hasłem sformułowany został program ta
kiego wyprofilowania pomocy długofalowej, który pozwalałby na
tworzenie własnych, lokalnych koncepcji aktywności kościelnej w
dziedzinie społecznej i gospodarczej;
— alternatywne style życia; w tym wypadku chodzi o wypracowanie
propozycji takich zachowań indywidualnych i społecznych, które nie
byłyby zdominowane przez konsumpcję;
— „nędza w Trzecim Swiecie” i koncepcja rozwoju nowych modeli
struktur gospodarczych; w związku z tym tematem prowadzone były
bardzo wnikliwe studia na temat działalności koncernów ponadnaro
dowych. Badano skutki gospodarcze, społeczne i polityczne tej dzia
łalności.
Z tej Komisji wypłynął projekt utworzenia Ekumenicznego Funduszu
na Rzecz Rozwoju i przekazania na ten Fundusz 2°/o budżetów Kościo
łów członkowskich. W 1977 roku postanowiono utworzyć w tym celu
bank, który otrzymał nazwę Ekumeniczne Towarzystwo na Rzecz Roz
woju. Fundusz zakładowy banku miał pierwotnie wynosić 5 min dola
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rów, później zdecydowano rozpocząć działalność z 1 milionem dolarów.
Bank działa już kilka lat i finansuje niewielkie modelowe projekty go
spodarcze w krajach Trzeciego Świata.
3. Komisja Programu Zwalczania Rasizmu

Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że Programowi Zwalczania Ra
sizmu zawdzięcza SRK zarówno szeroki rozgłos jak też zaciekłe ataki
przeciwko niej skierowane. Dwa Kościoły członkowskie: Kościół Prezbiteriański Irlandii Północnej i Armia Zbawienia wystąpiły z SRK na
znak protestu przeciwko działalności Programu. Bezpośrednim powodem
było przekazanie sumy 80 tys. dolarów Frontowi Patriotycznemu Zim
babwe w 1979 roku. Rozległy się liczne głosy, że SRK popiera organi
zacje terrorystyczne. Krytyka zmalała po tym, kiedy w Rodezji, w wy
niku wyborów, odbytych pod nadzorem obserwatorów z Wielkiej Bry
tanii, popierane przez SRK organizacje polityczne ludności afrykańskiej
przejęły rządy i kraj powrócił do starej afrykańskiej nazwy Zimbabwe.
Najogólniej rzecz ujmując, Program Zwalczania Rasizmu kontynuo
wał rozpoczętą już wcześniej działalność. Znalazły w niej miejsce róż
norodne akcje i studia, m.in. analiza działalności wielkich banków euro
pejskich i północnoamerykańskich w Republice Południowej Afryki, ba
dania stanu prawnego własności ziemskiej ludów tubylczych w Austra
lii, Nowej Zelandii, Ameryce Łacińskiej, wreszcie niezwykle szeroki za
kres biblijnego i teologicznego uzasadnienia racji bytu takiego progra
mu jakim jest Program Zwalczania Rasizmu.
Krytyka wobec Światowej Rady Kościołów ze względu na działal
ność Programu Zwalczania Rasizmu przybrała w 1979 roku takie roz
miary, że rzeczą konieczną stało się przeprowadzenie konsultacji na ten
temat. Odbyło się kilka konsultacji regionalnych i jedna światowa.
Konsultacja światowa odbyła się w dniach od 16 do 21 czerwca 1980 r.
w Holandii. Zarówno ta konsultacja jak i konsultacje regionalne wyka
zały, że większość Kościołów członkowskich popiera dotychczasową po
litykę SRK w tym zakresie. Dotyczy to również bardzo kontrowersyjnej
sprawy poparcia organizacji zaangażowanych bezpośrednio w walkę z ra
sizmem w jego konkretnych przejawach.
✓
4. Komisja Kościołów do Spraw Międzynarodowych

Zgodnie z zaleceniem, sformułowanym na podstawie dyskusji w Nai
robi, Komisja ta ma „służyć SRK, Kościołom członkowskim, narodowym
i regionalnym radom ekumenicznym informacją i radami w sprawach
międzynarodowych; dawać świadectwo chrześcijańskie w tych sprawach;
zwracac uwagę Kościołów na problemy, na które sumienie chrześcijań
skie powinno reagować szczególnie aktywnie”.
Przedmiotem szczególnej uwagi Komisji do Spraw Międzynarodo
wych, poczynając od 1975 roku, była sytuacja na Bliskim Wschodzie, na
Cyprze, w Zimbabwe i Namibii.
Wśród problemów, wokół których koncentrowała się praca Komisji,
do najważniejszych zaliczyć można:
— prawa człowieka i wolności religijnej,
— wyścig zbrojeń i militaryzm.
Problem praw człowieka i wolności religijnej został postawiony nie
zwykle ostro podczas słynnej już debaty nad znaczeniem Aktu Końco-
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wego z Helsinek. Na mocy decyzji Zgromadzenia Ogólnego sprawa ta
stanęła w centrum uwagi obrad Komitetu Naczelnego SRK w 1977 roku.
Utworzona została specjalna grupa robocza, w skład której, oprócz przed
stawicieli różnych podzespołów SRK, weszli również przedstawiciele Kon
ferencji Kościołów Europejskich. Odbyło się cały szereg konsultacji z
Kościołami członkowskimi; jedna konsultacja centralna; przeprowadzo
no studia sytuacji w poszczególnych regionach świata. Komitet Wyko
nawczy SRK wydał we wrześniu 1979 roku oświadczenie na temat wol
ności religijnej. W 1980 r. Komisji przedłożyła Komitetowi Naczelne
mu dokument roboczy w tej sprawie. W dokumencie znalazło się m.in.
stwierdzenie, że „walka o wolność religijną jest niepodzielnie związana
z walką o prawa człowieka w ogóle”. „Kościoły mają prawo i obowiązek
bronić swojego prawa do wolności tam, gdzie przysługujące im prawa
są zagrożone...”. Jednocześnie dokument zawiera przestrogę przed wy
korzystywaniem sprawy wolności religijnej do celów politycznych i na
dużywania tej sprawy do celów propagandowych.
Problemy zaangażowania chrześcijan i Kościołów w walce o pokój
znajdowały się w programie SRK od początku jej istnienia. W Nairobi
stwierdzono, że Kościół powinien wychodzić z istotnymi inicjatywami
i domagać się rzeczywistego rozbrojenia. W okresie od 1976 r. odbyło
sig cały szereg konsultacji poświęconych problemowi militaryzmu i roz
brojenia. Miejsce szczególne wśród nich zajęła konsultacja w Glion
(Szwajcaria) w listopadzie 1977 roku. W oświadczeniu końcowym tej
konsultacji stwierdzono: „Musimy dążyć do przyszłości, w której bezpie
czeństwo narodowe będzie rozumiane nie jako obrona przywilejów
mniejszości, lecz jako sprawiedliwy podział bogactwa i władzy wew
nątrz społeczeństwa”. W nawiązaniu do tej konsultacji sekretarz gene
ralny ŚRK, dr Philip Potter powiedział na posiedzeniu Komitetu Na
czelnego w 1978 roku: „Rozbrojenie nie jest sprawą jedynie mężów sta
nu i ekspertów. Jest sprawą każdego człowieka w każdym kraju. Zagro
żone jest życie ludzkości”.
Wydarzeniem niewątpliwie najważniejszym w zakresie tej problema
tyki było Międzynarodowe Sympozjum na temat broni atomowej i roz
brojenia, które odbyło się w Amsterdamie w dniach 23—27 listopada
1981 r. W spotkaniu tym udział wzięli wybitni specjaliści od spraw roz
brojenia ze Wschodu i Zachodu oraz krajów Trzeciego Świata.
Oprócz tego Komisja Kościołów do Spraw Międzynarodowych zajmo
wała się problemami życia Kościołów we wszystkich krajach, w których
zaistniały kryzysy.
5. Chrześcijańska Komisja Zdrowia

Działalność Komisji koncentrowała się na trzech płaszczyznach. By
ły to:
— różne projekty ochrony zdrowia we wszystkich częściach świata,
— różne koncepcje ochrony zdrowia,
— wkład chrześcijan w budowę takich struktur społecznych, które słu
żą całościowemu zdrowiu człowieka; chodzi tu więc nie tylko o zdro
wie fizyczne i psychiczne, lecz także o zdrowie układów społecznych.
III. Zespół Programowy: „Kształcenie i Odnowa”
W skład tego Zespołu wchodzą następujące podzespoły:
1. Program Edukacji Teologicznej;
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2.
3.
4.
5.

Kształcenie;
Odnowa i Życie Parafialne;
Kobieta w Kościele i Społeczeństwie;
Młodzież.
Dokument Komitetu do spraw wytycznych Zgromadzenia w Nairobi
podkreślał, że wszystkie programy SRK winny służyć wychowaniu człon
ków wszystkich Kościołów do prawdziwie ekumenicznej, koncyliamej
wspólnoty. Stwierdzenie to dość wiernie precyzuje zadania trzeciego Ze
społu programowego. Nieco inaczej ujmując treść dokumentu z Nairobi
można powiedzieć, że zadaniem tego Zespołu jest wypracowanie projek
tów działań wychowawczych, które uwzględniają doświadczenie pierw
szych dwóch Zespołów programowych SRK.
1. Program Edukacji Teologicznej

Program Edukacji Teologicznej powstał z Funduszu Edukacji Teolo
gicznej w 1977 roku. Fundusz ten istniał uprzednio w ramach Komisji
do Spraw Misji Światowej i Ewangelizacji. W 1977 roku został włączo
ny do pierwszego Zespołu programowego, zaś w 1981 roku — przeniesio
ny do trzeciego.
Głównym celem pracy Programu Edukacji Teologicznej jest ekume
niczne ukształtowanie wykształcenia kandydatów do różnych służb w
Kościele, w tym przede wszystkim duchownych. W ciągu ostatnich 7 lat
zorganizowano cały szereg konsultacji poświęconych problemom studiów
teologicznych. Oto najważniejsze z nich:
— konsultacja na temat problemów prawosławnej edukacji teologicznej
(Bazylea, Szwajcaria, lipiec 1978);
— konsultacja na temat problemów studiów teologicznych na terenie
Azji (Manila, Filipiny, lipiec 1979);
— konsultacja na temat studiów teologicznych w Europie (Hermhut,
NRD, październik 1980);
— konsultacja poświęcona ogólnym problemom studiów teologicznych
(Toronto, Kanada, lipiec 1981).
W toku konsultacji i prac im towarzyszących badano możliwości uni
wersalnego i ekumenicznego programu studiów teologicznych. Wśród
wniosków podkreślić należy: konieczność włączenia do programów stu
diów teologicznych informacji o stanie nauk przyrodniczych, zagadnień
z zakresu problematyki walki o sprawiedliwość i pokój. Zwrócono uwa
gę na konieczność uwzględnienia specyficznego kontekstu kulturowego.
Oprócz pracy badawczej Program Edukacji Teologicznej popierał fi
nansowo i organizacyjnie wiele szkół teologicznych w krajach Trze
ciego Świata.
2. K ształceni

Zgromadzenie Ogólne w Nairobi sformułowało pod adresem tego pod
zespołu bardzo konkretne żądanie, mianowicie prowadzenia prac w kie
runku udostępnienia wykształcenia teologicznego dla całego Ludu Bo
żego. W celu skoncentrowania wysiłków w tym kierunku w 1976 roku
przeniesiono do tego zespołu grupę studiów biblijnych, która do tej pory
była podporządkowana bezpośrednio sekretarzowi generalnemu SRK.
Podzespół ten patronuje też programowi kształcenia rodziny.
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3. Odnowa i Życie Parafialne

Wśród głosów krytyki kierowanej pod adresem SRK nieraz dało się
słyszeć zarzut, iż działalność SRK ogranicza się prawie wyłącznie do
sfery kierownictw Kościołów i działaczy ekumenicznych. Zdaniem kry
tyków, właśnie ta grupa osób, która w przemożny sposób decyduje
o kształcie ruchu ekumenicznego, przyczyniła się do powstania specy
ficznego żargonu ekumenicznego, w jakim formułowane są dokumenty.
Są one niezrozumiałe dla większości szeregowych członków Kościołów
należących do SRK, jak też traktują o sprawach, które niewiele tych
członków obchodzą.
Zarzut powyższy jest przynajmniej po części słuszny. Rzeczywiście jest
tak, że ekumenizm na płaszczyźnie lokalnej, tzn. parafialnej nie wykazuje
większych postępów i studia opracowywane przez SRK niewiele tu pomagają. Dotarcie do sfery życia parafialnego jest chyba rzeczywiście
sprawą w ruchu ekumenicznym najtrudniejszą.
Podzespół Odnowa i Życie Parafialne postawił sobie bardzo ambitne
zadanie ustalenia łączności między działaniami na płaszczyźnie wielkich
spotkań ekumenicznych a lokalnymi społecznościami chrześcijańskimi.
W tym celu zorganizowano cały szereg spotkań i konsultacji we wszy
stkich chyba częściach świata.
4. Kobieta w Kościele i Społeczeństwie

Powstanie tego podzespołu pozostaje w ścisłym związku z ruchami
emancypacyjnymi kobiet w latach 60-tych i na początku lat 70-tych.
W Nairobi nastąpiło zdecydowane przełamanie monopolu mężczyzn w ru
chu ekumenicznym. Jak już wyżej wspomniano, w związku z przygoto
waniami do Vancouver wysunięte zostały żądania, aby 50% uczestników
VI Zgromadzenia Ogólnego stanowiły kobiety. Stale powraca też pod
czas obrad różnych grup ekumenicznych kwestia dopuszczenia kobiet do
urzędu duchownego.
Podzespół przeprowadził w ciągu ostatnich siedmiu lat studia nad sy
tuacją kobiet w różnych regionach świata z uwzględnieniem specyfiki
lokalnej, a więc obszarów rolniczych, miejskich, pasterskich itp. Odbyło
się też kilka konsultacji na temat sytuacji kobiet w Kościele prawo
sławnym.
Zgromadzenie Ogólne w Vancouver zostanie poprzedzone „przedzgromadzeniowym spotkaniem kobiet”.
5. Młodz‘eż

Losy podzespołu zajmującego się sprawami młodzieży w Kościele są
dość zawiłe. W okresie przed Zgromadzeniem w Nairobi istniała wyraźna
tendencja do wyeliminowania tego podzespołu ze struktury SRK. Po
Nairobi uznano, iż przekazanie spraw młodzieży do kompetencji regio
nalnych rad młodzieżowych posiada wiele braków. Czas do 1979 r. można
uznać za okres przygotowawczy do szerszej aktywności. Za wydarzenie
przełomowe uważa się posiedzenie przedstawicieli młodzieży w Bejrucie
w 1979 roku. Od tej daty można mówić o wyraźnej obecności podzespołu
młodzieżowego w strukturze SRK. Nawiązał on bliskie kontakty ze Świa
tową Federacją Prawosławnych Organizacji Młodzieżowych „Syndesmos”,
współpracuje też z wieloma innymi organizacjami młodzieży chrzęści-
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jańskiej. Na rok 1981 planowano zwołanie Światowej Konferencji Mło
dzieżowej. Plan ten nie został zrealizowany. Zamiast tej konferencji, na
kilka dni przed Zgromadzeńiem Ogólnym w Vancouver odbędzie się mło
dzieżowe spotkanie przedzgromadzeniowe.
IV. Przygotowania do Zgromadzenia Ogólnego w Vancouver

Prace przygotowawcze do Zgromadzenia były w chwili pisania niniej
szego szkicu, tj. w marcu 1983, już dość daleko zaawansowane. Dotyczyło
to zarówno strony technicznej Zgromadzenia jak też zakresu pracy teolo
gicznej oraz analizy działalności Kościołów w zakresie diakonii (służby).
Opublikowano cały szereg materiałów przygotowawczych, m.in. nie
oficjalny raport z działalności poszczególnych zespołów, tematy pracy
biblijnej, przewodnik do ośmiu zakresów problemowych, który ma służyć
pomocą w przeglądzie dotychczasowej działalności SRK.
Istotną część składową przygotowań stanowią wizyty przedzgroma
dzeniowe. 70 ekumenicznych grup złoży wizytę w 90 krajach. Ogółem
weźmie w tych wizytach udział ponad 300 osób, które zapoznają się
z życiem Kościołów różnych krajów*). Większość z nich stanowią dele
gaci na Zgromadzenie Ogólne. Chodzi o to, aby Zgromadzenie w Van
couver nie było jakimś jednostkowym wyizolowanym wydarzeniem, lecz
stanowiło raczej akt końcowy wielkiej ilości zgromadzeń regionalnych,
lokalnych i międzykonfesyjnych.
Przewiduje się, że wśród delegatów, reprezentujących Kościoły człon
kowskie, ok. 50% będą stanowiły kobiety i młodzież.
Zgromadzenie Ogólne rozpocznie się w niedzielę, 24 lipca 1983 r. uro
czystym nabożeństwem. Zakończone zostanie w dniu 10 sierpnia. Praca
będzie przebiegała na posiedzeniach plenarnych, obradach komisji grup
regionalnych, grup roboczych, grup tematycznych i specjalistycznych.
Całokształt prac Zgromadzenia będzie koncentrować się wokół tematu
głównego: „Jezus Chrystus — życiem świata”. Zostały sformułowane już
podtematy:
1.
Życie darem Boga, 2. Życie pośród śmierci, 3. Życie w całej jego
pełni, 4. Życie w jedności.
Na podstawie ośmiu zakresów problemowych zostanie dokonany prze
gląd dotychczasowej pracy SRK. Są to następujące zakresy:
— Składanie świadectwa w podzielonym świecie,
— Kroki w kierunku jedności,
— O szerszy współudział w podejmowaniu decyzji,
— Uzdrowienie życia i dzielenie się nim w społeczności,
— Przeciwko zagrożeniu pokoju i przetrwania,
— Walka o sprawiedliwość i godność człowieka,
— Wspólnota ośrodkiem, w którym się uczymy,
— Wiarygodna komunikacja międzyludzka.
Wydrukowane zostały już tematy studiów biblijnych. Dotyczą one na
stępujących problemów:
— droga życia,
— narodziny,
*) Taka grupa czteroosobowa, złożyła w styczniu br. wizytę w Polsce (szersza
informacja na ten temat znajduje się w „Kronice” — Redakcja).
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dcm z żywych kamieni,
— .hieb życia,
— skarbiec życia,
— worana życia,
— woda życia.
V. Uwagi końcowe
W okresie między Nairobi a Vancouver nastąpiły dość istotne zmiany
w strukturze organizacyjnej biura SRK w Genewie. Nastąpiło znaczne
wzmocnienie roli Sekretariatu Generalnego. Wyrazem tego jest ustano
wienie stanowiska trzech zastępców sekretarza generalnego. Każdy z nich
jest właściwie dyrektorem jednego Zespołu programowego. Oznacza to,
że prawie całkowicie została zlikwidowana autonomia niektórych komisji,
jak np. Komisji ,,Wiara i Ustrój” czy Komisji do Spraw Misji Światowej
i Ewangelizacji. W celu usprawnienia administrowania poszczególnych
programów i uczynienia działalności SRK bardziej „przejrzystą”, podjęte
zostały kroki, w wyniku których dokonano połączenia niektórych pod
zespołów i zmniejszenia wachlarza zagadnień, którymi niektóre podze
społy się zajmowały. Podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego w 1982 r.
dały się słyszeć głosy o konieczności dalszych fuzji podzespołów.
Przy ocenie pracy SRK za ubiegłe 7 lat należy uwzględnić również
fakt, że w 1979 roku zostało przyjęte założenie, zgodnie z którym — ze
względów oszczędnościowych — ŚRK nie podejmie nowych programów.
Decyzja ta spowodowała odczuwalne zmniejszenie aktywności znacznej
liczby komisji i podzespołów.
Od pewnego czasu dostrzec można również pewne zmniejszenie inten
sywności kontaktów z Kościołem rzymskokatolickim. Oficjalni przedsta
wiciele Kościoła rzymskokatolickiego uczestniczą w pracach Komisji
„Wiara i Ustrój” i są obserwatorami na wszystkich ważniejszych konfe
rencjach Światowej Rady Kościołów. Jednocześnie jednak, jak już wspo
mnieliśmy, zakończył swoją działalność SODEPAX i występują oznaki
pewnego „zmęczenia” w pracy Wspólnej Grupy Roboczej Watykan —
Genewa. W połączeniu ze zmniejszeniem entuzjazmu ekumenicznego
w wielu rejonach świata jest to zjawisko niezbyt pomyślne.
Podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego w 1980 r. w Genewie uro
czyście świętowano 80-lecie urodzin długoletniego sekretarza generalne
go Willema A. Visser t ’ Hooft’a. Jubileusz ten stał się okazją do refleksji
nad nierozwiązanymi dotąd problemami ruchu ekumenicznego. Dość
szybko została usunięta pokusa uczynienia z biura SRK swoistego cen
trum dyspozycyjnego wobec Kościołów członkowskich i w związku z tym
interpretacji SRK jako swoistego super-Kościoła. Pozostał jednak stary
dylemat. Czym ma być Światowa Rada Kościołów? Ruchem czy organi
zacją Kościołów? W odpowiedzi trzeba powiedzieć, że musi chyba łączyć
oba elementy. Musi zachować dobre kontakty z żywymi i aktywnymi
grupami chrześcijan, które egzystują często omalże na marginesie wi
dzialnej organizacji kościelnej. Z drugiej jednak strony rękojmią prze
trwania i skuteczności oddziaływania jest zachowanie zasady, iż Świato
wa Rada Kościołów jest organizacją i dziełem Kościoła. Albowiem bez
konkretnych Kościołów nie może istnieć zdrowy ruch ekumeniczny.
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Bp Jeremiasz
THE WORLD COUNCIL OF CHURCHES BETWEEN
NAIROBI AND VANCOUVER
( 1975—

1983)

(Sum m ary)
In his publication the author makes an attempt at synthetically outlining the
road covered by the World Council of Churches between the 5th and 6th
General Assembly (1975—1983). In introductory remarks he presents general trends
in the activity of the Council and points of gravity in its work. Than he expounds
on his ideas on the basis of a systematic presentation of activity carried out within
three programme units of the Council: Faith and Witness, Justice and Service,
and Education and Renewal. He devotes particular attention to the activity of the
first programme unit. This is justified by the fact that sub-units operating within
it — Commission on Faith and Order, Commission on World Mission and Evangelism
and the Working Group on Church and Society — organized during the period un
der discussion three important world conferences, the resolutions of which bore major
significance for the ecumenical community on all continents. The publication ends
with a presentation of preparatory work for the 6th General Assembly and final
remarks, which point to certain weak points — in the author's opinion — in the
activity of the World Council of Churches.
The rank of the publication is raised by the fact that its author, who is a priest —
since March 13, 1983 a bishop — of the Polish Autocephalous Orthodox Church,,
since 1975 has been a member of the Central Committee of WCC, thanks to which
he is familiary with the activities of the Council not only from numerous publi
cations but also from-personal experience.

S R K m i ę d z y N airobi a V a n c o u v er

25

Bischof Jeremiasz
WELTKIRCHENRAT ZWISCHEN NAIROBI UND VANCOUVER
( 1975—

1983)

(Kurzfassung)
Der Autor unternimmt in seiner Publikation den Versuch einer synthetischen
Darstellung des Wegs, den der Weltkirchenrat zwischen der 5. und der 6. Allge
meinen Versammlung zurücklegte (1975—1983). In den Vorbemerkungen zeigt er
allegemeine Tendenzen in der Tätigkeit des Rates und Schwerpunkte seiner
Arbeit. Dann entwickelt er seine Gedanken anhand einer systhematischen Dar
stellung der Tätigkeit, die im Rahmen von drei verschiedenen Programmeinheiten
des Rates geführt wird: „Glauben und Zeugnis”, „Gerechtigkeit und Dienst” und
„Bildung und Erneuerung”. Besonders viel Platz widmet er der Tätigkeit der ersten
Programmeinheit. Begründet ist dies, da die in ihren Rahmen tätigen Unterein
heiten — „Kommission für Glauben und Kirchenverfassung”, „Kommission für
Weltmission und Evangelisation”, „Arbeitsgruppe für Kirche und Gesellschaft” —
in der besprochenen Periode wichtige Welt-Konferenzen organisiert haben. Ihre
Beschlüsse sind von besonderem Wert für die ökumenische Gesellschaft auf allen
Kontinenten. Die Publikation endet mit der Darstellung der Vorbereitungsarbei
ten zur 6. Allgemeinen Versammlung und mit den Endbemerkungen, die auf die
schwächeren — der Meinung des Autors nach — Punkte der Tätigkeit des WKR-s
aufmerksam machen.
Den Wert dieser Publikation vergrössert die Tatsache, dass ihr Autor, Geistli
cher — seit dem 13. März 1983 Bischof — der Polnischen Autokefalen Ortho
doxen Kirche, schon seit dem Jahr 1975 Mitglied des Zentralkommitees des WKR-s
ist. Dank dem kennt er die Tätigkeit des Rates nicht nur aus den mehreren Pu
blikationen sondern auch von Innen.

J. RUSSELL CHANDRAN

STOWARZYSZENIE EKUMENICZNE TEOLOGÖW
TRZECIEGO ŚWIATA
KRÓTKI ZARYS HISTORII I CELÓW*)

Stowarzyszenie Ekumeniczne Teologów Trzeciego Świata (EATWOT)
zostało utworzone w sierpniu 1976 r., jako owoc konferencji teologów
chrześcijańskich z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej, reprezentujących
różne Kościoły: rzymskokatolicki, protestanckie i prawosławne. Wstęp do
statutu EATWOT następująco charakteryzuje genezę Stowarzyszenia:
„Rosnącej trosce chrześcijan Trzeciego Świata z powodu istnienia sy
stemów dominacji i niesprawiedliwości, powodujących utrzymywanie się
głębokich przedziałów między biednymi a bogatymi — w stosunkach
między krajami i w ramach jednego kraju, towarzyszyło równie wielkie
zaniepokojenie utrzymującą się zależnością teologii Trzeciego Świata od
modeli odziedziczonych od bogatego Zachodu. Modele te ani--nie były
zdolne stawić czoło niesprawiedliwości i przezwyciężyć jej, ani wytwo
rzyć nowych modeli teologii, które interpretowałyby Ewangelię w taki
sposób, by miała ona większą doniosłość dla narodów Trzeciego Świata
i wspierała ich walkę o wyzwolenie. W szczególności, te nowe modele
powinny sprzyjać, głębszemu zakorzenieniu chrześcijaństwa w kulturach
narodowych oraz opartemu na szacunku dialogowi z jednostkami i ich
tradycyjnymi ludowymi religiami. Takie było tło spotkania zwołanego
w Dar-es-Salaam w sierpniu 1976 r. w celu podjęcia ekumenicznego
dialogu między teologami Trzeciego Świata”.
Konferencja w Dar-es-Salaam
Chęć zwołania spotkania „teologów Trzeciego Świata” wyrazili naj
pierw teolodzy rzymskokatoliccy z Afryki, pogłębiający studia w Europie,
zwłaszcza., w Louvain. Życzenie to spotkało się z bardzo pozytywnym
oddźwiękiem; o. Njindu Mushete z Zairu, o. D. S. Amalorpavadasa
*) Artykuł został specjalnie napisany dla kwartalnika
Ekumeniczne” (red.)
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z Indii, o. Sergio Torres z Chile i innych poproszono o zbadanie możli
wości zwołania konferencji teologów Trzeciego Świata. W swoich dy
skusjach doszli oni do wniosku, że konferencja taka powinna mieć szer
szą bazę ekumeniczną, i w związku z tym, korzystając z V Zgromadze
nia Światowej Rady Kościołów w Nairobi w grudniu 1975 r., powołali
niewielką, ale reprezentatywną grupę teologów z różnych krajów Azji,
Afryki i Ameryki Łacińskiej, katolików i protestantów. Grupa ta odbyła
w Nairobi kilka spotkań i zadecydowała, by ad hoc zorganizować kon
ferencję pod nazwą „Dialog Ekumeniczny Teologów Trzeciego Świata”,
z jednakową liczbą uczestników z kontynentu afrykańskiego, azjatyckie
go i latynoamerykańskiego, przy czym połowa ich miała reprezentować
Kościół rzymskokatolicki, a druga połowa — różne Kościoły protestanckie
i prawosławne. O zajęcie się organizacją konferencji poproszono o. Sergio
Torresa.
Konferencja odbyła się w Dar-es-Salaam w sierpniu 1976 r. Na tym
właśnie spotkaniu powołano do życia Stowarzyszenie Ekumeniczne Teolo
gów Trzeciego Świata, z dr J. R. Chandranem jako przewodniczącym,
bp Patrickiem Kalilombe z Malawi jako wiceprzewodniczącym i Sergio
Torresem jako sekretarzem.
Pełne sprawozdanie z obrad konferencji, łącznie z wygłoszonymi re
feratami i oświadczeniem końcowym, zostało opublikowane pt. „The
Emergent Gospel — Theology from the Underside of History” („Ewan
gelia, która się wyłania — Teologia z dolnych szczebli historii”), pod
red. o. Sergio Torresa i siostry Virginii Fabelli (Orbis Books, Maryknoll,
New York 1976). Program konferencji składał się z trzech głównych
czyści, mianowicie: (1) Krytyczna analiza historii politycznej, społecznej,
gospodarczej, kulturalnej, rasowej i religijnej Trzeciego Świata. (2) Omó
wienie charakteru obecności i roli Kościoła w krajach Trzeciego Świata.
(3) Próba określenia nowych kierunków dla teologii w Trzecim Swiecie.
Ważnym elementem dyskusji poprzedzającej konferencje była rosnąca
troska chrześcijan Trzeciego Świata z powodu struktur dominacji i nie
sprawiedliwości oraz stale pogłębiających się przedziałów między bied
nymi a bogatymi w stosunkach między krajami i w ramach jednego
kraju; równie wielkie było zaniepokojenie utrzymującą się zależnością
teologii w Trzecim Swiecie od modeli odziedziczonych od Zachodu. Mó
wiono o potrzebie stworzenia nowych modeli, które pomogłyby zinter
pretować Ewangelię w sposób bardziej znaczący dla mieszkańców Trze
ciego Świata i wspierałyby ich walkę o wyzwolenie. Stwierdzono to
w oświadczeniu końcowym, ogłoszonym w Dar-es-Salaam. Głosi ono:
„Kościoły są nadal obciążone tradycjami, teologią i instytucjami z okresu
kolonialnej przeszłości, podczas gdy kraje (Trzeciego Świata) pragną
szybko dokonać przejścia do nowoczesnego świata, a narody żądają rady
kalnych zmian w kierunku większej sprawiedliwości i wolności, wszech
stronnego uczestnictwa w kulturze oraz intensyfikacji dialogu i współ
pracy między religiami („Emergent Gospel”, s. 269).
Na temat uzależnienia Kościołów Trzeciego Świata od teologii zapo
życzonej z Zachodu oświadczenie głosi: „W naszych Kościołach dominuje
dziś teologia z Europy i Ameryki Północnej, stanowiąc jedną z form
dominacji kulturalnej. Trzeba pamiętać, że teologia ta wyrosła z sytuacji
odnoszącej się do tych krajów, a zatem nie można jej bezkrytycznie
przyjmować nie zadając pytania o jej znaczenie w warunkach naszych
krajów. W istocie, jeśli chcemy być wierni Ewangelii i naszym narodom,
musimy zastanowić się nad realiami naszej własnej sytuacji i interpre
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tować Słowo Boże stosownie do tych realiów. Odrzucamy jako nieistotną
teologię typu akademickiego, oderwaną od działania. W dziedzinie teorii
poznania jesteśmy gotowi dokonać radykalnego przełomu, 'który polegałby na tym, że punktem wyjścia refleksji teologicznej byłoby zaanga
żowanie. krytyczna refleksja nad realiami Trzeciego Świata, z jakimi
mamy do czynienia w życiu”.
Oznacza to, że teologia w Trzecim Swiecie nie może po prostu kiero
wać się tradycyjnym podejściem dedukcyjnym, polegającym na stoso
waniu w nowej sytuacji formuł, które powstały w innym czasie i miejscu.
Przeciwnie, punktem wyjścia do uprawiania teologii jest zorientowanie
się, jakich nowych form posłuszeństwa żąda Ewangelia w naszej sytuacji,
a sformułowanie teologii następuje w wyniku przemyśleń, w jaki sposób
Ewangelia zmienia nas i naszą sytuację. Pewne przewodnictwo w na
szych obecnych zadaniach teologicznych może stanowić dla nas krytycz
na analiza socjo-kulturalna tzw. klasycznych sformułowań z przeszłości,
zastępująca bezkrytyczne ich stosowanie. Trzeba sobie uświadomić, że
każda formuła teologiczna jest uwarunkowana społecznie, kulturalnie i fi
lozoficznie, i że żadna teologia nie obowiązuje wiecznie.
Stowarzyszenie Ekumeniczne
Teolodzy, którzy spotkali się w Dar-es-Salaam, uznali, że doświadcze
nie wypływające z ich zetknięcia się i rozważań nad ich wspólnymi za
daniami jako teologów Trzeciego Świata jest tak cenne, iż postanowili
utworzyć Stowarzyszenie Ekumeniczne Teologów Trzeciego Świata. Sto
warzyszenie to jest ekumeniczne w tym sensie, że pragnie zachować
rozsądną równowagę między teologami rzymskokatolickimi, protestancki
mi i prawosławnymi. Jest to stowarzyszenie teologów Trzeciego Świata,
w tym sensie, że jego członkami mogą być nie tylko teologowie zawodo
wi, lecz również ludzie, którzy poważnie traktują zadanie wiązania teo
logii z walką o sprawiedliwość i wyzwolenie. Zgodnie ze statutem, ogólne
cele Stowarzyszenia polegają na „stałym rozwijaniu teologii chrześcijań
skiej w Trzecim Swiecie, która ma służyć misji Kościoła na świecie
i świadczyć o nowym humanitaryzmie w Chrystusie, humanitaryzmie wy
rażającym się w walce o sprawiedliwe społeczeństwo”. Cele szczególne
Stowarzyszenia to m.in.:
a) Wzajemne informowanie się o obecnych tendencjach w interpretacji
Ewangelii w różnych krajach Trzeciego Świata, ze szczególnym uświa
damianiem sobie roli teologii w stosunku do innych religii i ideologii oraz
do walki o sprawiedliwe społeczeństwo.
b) Popieranie wymiany poglądów teologicznych za pośrednictwem ksią
żek i czasopism publikowanych w różnych krajach Trzeciego Świata.
c) Popieranie wzajemnego oddziaływania między teorią teologiczną
a analizą społeczną.
d) Popieranie wzajemnego oddziaływania między teologią a rozmaitoś
cią kultur i religii ludów Trzeciego Świata.
e) Utrzymywanie ścisłych kontaktów z ruchami walczącymi o prze
miany społeczne, włączanie się do tych ruchów i udzielanie im poparcia.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby urodzone i pełniące służbę
w jednym z krajów Trzeciego Świata, lub należące do diaspory afrykań
skiej, azjatyckiej lub latynoamerykańskiej. Oznacza to, że członkami
Stowarzyszenia mogą być również Czarni i inne osoby z Ameryki Pół
nocnej i rejonu Morza Karaibskiego. Oni także powinni włączać się da
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pracy teologicznej, tzn. do różnych form uprawiania teologii, jak naucza
nie teologii, pisanie na tematy teologiczne, rozwijanie teologii, duszpa
sterstwo, działania społeczno-polityczne itp., „interpretujące Ewangelię
Jezusa Chrystusa jako moc Bożą umożliwiającą ludziom uczestnictwo
w walce o sprawiedliwe społeczeństwo”.
„Trzecioświatowość”
Trzeba również podkreślić, że „Trzeci Świat” nie jest pojęciem rozu
mianym wyłącznie w kategoriach geograficznych, chociaż, jak powszech
nie wiadomo, Trzeci Świat to głównie Afryka, Azja i Ameryka Łaciń
ska. Na tzw. Trzeci Świat składa się dziś około dwóch trzecich ludności
kuli ziemskiej; określa się go niekiedy także jako dwie trzecie świata
(albo: świat dwóch trzecich).
W rozważaniach zarówno teologów, jak i myślicieli społecznych i po
litycznych przez ów trzecioświatowy charakter („trzecioświatowość”) ro
zumie się skutki ucisku i wyzysku przez różne formy kolonializmu i im
perializmu. Zatem także w tzw. wolnym świecie są grupy ludzi żyjące
w warunkach Trzeciego Świata, jak np. czarni Amerykanie, a w tzw.
Trzecim Swiecie istnieją elity, które utrwalają struktury ucisku i któ
rych styl życia podobny jest do stylu życia ludzi w Pierwszym Swiecie.
„Teologowie Trzeciego Świata” to ci, którzy uprawiają teologię mając
świadomie na celu przekształcenie jej w refleksję nad Ewangelią Jezusa
Chrystusa pod kątem jej odniesienia do walki o likwidację warunków
wytwarzających ową „trzecioświatowość”. Wynika z tego, że istnienie
Stowarzyszenia Teologów Trzeciego Świata będzie miało sens tylko do
póty, dopóki będzie się toczyć walka o likwidację tego trzecioświatowego charakteru. Ostatecznym celem jest jedna, nowa ludzkość, w której
zostaną przezwyciężone wszystkie formy separacji, wrogości, wyzysku
i ucisku.
Program

Jeszcze na spotkaniu w Dar-es-Salaam, postanowiono zaplanować czte
ry konferencje, co roku jedną, mianowicie konferencję ogólnoafrykańską, konferencję azjatycką, konferencję latynoamerykańską i globalną
konferencję teologów Trzeciego Świata. Przewidziano także, iż po serii
konferencji teologów Trzeciego Świata odbędzie się konferencja poświę
cona dialogowi i współdziałaniu między teologami Pierwszego Świata
i Trzeciego Świata.
Konferencja ogólnoafrykańska odbyła się w Akrze w Ghanie, w gru
dniu 1977 r. Jej tematem było „Zaangażowanie chrześcijan w dzisiejszej
Afryce- problemy wyłaniających się teologii chrześcijańskich”. Spra
wozdanie z konferencji zostało opublikowane pt. „African Theology En
Koute” („Teologia afrykańska en route”), pod redakcją Kofi Appiah-Kubi i Sergio Torresa (Orbis Books, New York 1979). Oświadczenie koń
cowe, ogłoszone przez konferencję, potwierdzało, że:
„Sytuacja w Afryce wymaga nowej metodologii teologicznej, różnią
cej się od dominującej teologii zachodniej. Teologia afrykańska musi za
tem odrzucać gotowe idee teologii północnoatlantyckiej, określając się
zgodnie z walką ludzi przeciwko strukturom dominacji. Naszym zada
niem jako teologów jest stworzenie teologii mającej swe korzenie w lu
dzie afrykańskim i zrozumiałej dlań” (s. 193).
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W oświadczeniu wymienia się dalej trzy charakterystyczne cechy teo
logii afrykańskiej, wyrastające z zaangażowania się w walkę ludów
o wolność:
„1. Jest to teologia kontekstu: odnosząca się do kontekstu (warunków),
w jakich żyją ludzie. Wiązanie teologii z warunkami życia oznacza dziś
wyzwalanie ludzi z niewoli kulturalnej.
2. Jest to teologia wyzwolenia, ponieważ z uciskiem mamy do czynie
nia nie tylko w kulturze, lecz także w strukturach politycznych i gos
podarczych. W tym zakresie teologia afrykańska troszczy się o wytwo
rzenie solidarności Afrykańczyków z czarnymi Amerykanami, Azjata
mi i mieszkańcami Ameryki Łacińskiej w walce o wyzwolenie ludzi od
wszelkich form dehumanizacji.
3. Włączenie teologii do walki z seksizmem oraz uznanie, że kobiety
są ściśle z nami związane w walce wyzwoleńczej’’ (s. 194).
Azjatycka Konferencja Teologiczna odbyła się w Wennapuwa koło
Colombo, w Sri Lance, w styczniu 1979 r. Jej tematem była „Walka
Azji o pełny humanitaryzm — Ku teologii posiadającej znaczenie’'.
Sprawozdanie z konferencji pod takim samym tytułem opracowane przez
siostrę Virginię Fabellę, ukazało się w 1980 r. (nakładem Orbis Books,
New York). Na tej konferencji zadano pytanie, kto to jest teolog i co
to jest teologia. Stwierdzono, że jeśli teologia ma mieć znaczenie, ma
być istotna, musi ulec radykalnemu przekształceniu. Uznano, że jeśli się
uprawia teologię, to obok realiów społeczno-politycznych trzeba poważ
nie uwzględniać także realia religijno-kulturalne, łącznie z tradycjami
wielkich religii i ich przemyśleniami. W dokumencie końcowym kon
ferencji podkreślono znaczenie, jakie dla zrozumienia realiów Azji mają
zarówno instrumenty analizy społecznej, jak i perspektywa biblijna.
Dokument głosi:
„Ponieważ teologia poważnie ujmuje całość sytuacji człowieka, moż
na uznać ją za sformułowaną w słowach refleksję w duchu wiary nad
spotkaniem Boga z ludźmi w ich historycznych sytuacjach. Dla nas,
chrześcijan, Biblia staje się ważnym źródłem uprawiania teologii. Bóg,
którego ludzie spotykają w swej historii, to nie kto inny, jak Bóg obja
wiający się w wydarzeniach z życia Jezusa, w Jego śmierci i zmart
wychwstaniu. Wierzymy, że Bóg i Chrystus jest nadal obecny w walce
ludzi o osiągnięcie pełnego humanitaryzmu, spoglądając w przyszłość
z nadzieją na doskonałe spełnienie się wszystkich rzeczy, kiedy Bóg bę
dzie wszystkim we wszystkim.
Kiedy teologia uwolni się od swoich obecnych uprzedzeń rasowych,
klasowych i seksualnych, będzie mogła oddać się w służbę ludzi i stać
się potężną siłą motywacyjną, mobilizującą wyznawców Jezusa do udzia
łu w toczącej się walce w Azji o swą tożsamość i godność ludzką. W tym
celu musimy rozwijać całe nowe dziedziny teologii, jak zrozumienie re
wolucyjnego wyzwania, jakim było życie Jezusa, jak dostrzeżenie w Ma
rii prawdziwie wyzwolonej kobiety, uczestniczącej w walce Jezusa i swo
jego ludu, jak przerzucanie pomostów dla pokonania separacji między
naszymi wyznaniami i jak pisanie na nowo historii Kościołów azjatyc
kich z perspektywy biedaków w Azji” (s. 158).
Konferencja Ameryki Łacińskiej odbyła się w Sao Paulo w Brazylii
w lutym 1980 r. Jej tematem była „Eklezjologia ludowych wspólnot
chrześcijańskich”. Sprawozdanie z tej konferencji, opracowane przez
Sergio Torresa i Johna Eaglesona, zostało opublikowane pt. „The Chal
lenge of Basic Christian Communities” („Wyzwanie rzucone przez lo
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kalne Wspólnoty Chrzęścijańskie”), przez Orbis Books, New York 1981.
Wraz z dokumentem końcowym konferencja ta przyjęła „list do chrze
ścijan żyjących w ludowych wspólnotach chrześcijańskich w ubogich
krajach i regionach świata”. Istotny wkład w dyskusję w Sao Paulo sta
nowiły wypowiedzi sformułowane na konferencjach biskupów Ameryki
Łacińskiej w Medellin (1968) i Puebla (1979). Dokument przyjęty w Sao
Paulo potwierdza, że ewangelizacja jest nierozerwalnie związana z opo
wiedzeniem się Kościoła po stronie biednych. Dokument stwierdza:
„Głosić Ewangelię to znaczy głosić Boga prawdziwego, Boga objawio
nego w Chrystusie, Boga, który zawiera przymierze z uciskanymi i bro
ni ich sprawy, Boga, który wyzwala tych ludzi od niesprawiedliwości,
ucisku i grzechu.
Wyzwolenie biednych to droga pełna smutku, wyznaczana zarówno
przez mękę Chrystusa, jak i przez znaki zmartwychwstania. Wyzwole
nie ubogich to gigantyczna historia obejmująca całą historię ludzkości
i nadająca jej właściwe znaczenie. Ewangelia głosi historię całkowitego
wyzwolenia, jakie dziś jest w toku. Ukazuje, w jaki sposób, tu i teraz,
wśród rzesz biedaków w Ameryce Łacińskiej i wśród wszystkich ludzi
spychanych na margines, Bóg obdarza wolnością swój lud...
Celem ewangelizacji nie jest tworzenie nielicznej elity uprzywilejo
wanych grup w Kościele. Jej adresatem jest trzoda bez pasterza, jak
mówi Jezus (Mt 9, 36), tzn. opuszczone masy, pozbawione wszystkich
dóbr. Zatem wspólnoty chrześcijańskie przeżywają odnowę w postaci ru
chu, który prowadzi je do poszukiwania najbardziej wyzyskiwanych bie
daków. Ewangelizacja mas oznacza w tej perspektywie przede wszyst
kim opowiedzenie się po stronie ubogich.
W ten sposób przyczynia się ona istotnie do przekształcenia tych mas
w lud. Z drugiej strony, zbiorowości ludzkie to nie izolowane jednostki.
Ubogich uciska się i depcze wraz z tym, co ich łączy i co im daje toż
samość: ich kulturą, językiem, rasą, narodowością i historią; w podwój
nej mierze odnosi się to do kobiet” (s. 238, 239).
Droga do jedności Kościołów to zatem także solidarność ze sprawą
ubogich. Dokument potwierdza, że:
„W tym opowiedzeniu się po stronie ubogich i w praktykowaniu spra
wiedliwości pogłębiliśmy korzenie naszej wiary w jednego Pana, w je
den Kościół, w jednego Boga i Ojca. Idąc śladem Jezusa, wyznajemy
Chrystusa jako Syna Bożego i brata wszystkich ludzi. W walce o spra
wiedliwe życie dla ubogich wyznajemy jednego Boga, Ojca wszystkich
ludzi. W swoim zaangażowaniu w sprawach Kościoła wyznajemy Ko
ściół Chrystusowy jako Jego ciało w historii i jako sakrament wyzwo
lenia.
W tej wierze i w praktycznym działaniu różne ludowe wspólnoty
chrześcijańskie, katolickie i protestanckie, podzielają tę samą wizję hi
storyczną i eschatologiczną. Ta wiara i praktyka prowadzą nas ku jed
ności w dziedzinie ewangelizacji, obrządków liturgicznych, doktryny
i teologii. Jeśli jest prawdą, że ubodzy uczą nas Ewangelii, to prawdą
jest również, że torują nam drogę do jedności. Przyspieszają oni chwilę
wypełnienia się ostatniego życzenia Jezusa, aby wszyscy byli jedno; aby
wszyscy, katolicy i protestanci, a nawet więcej, wszyscy mężczyźni i ko
biety wszystkich ras i kultur stali się ludem dzieci Bożych” (s. 243—244).
Następna konferencja była światowym spotkaniem teologów Trzecie
go Świata, a odbyła się w New Delhi, w Indiach, w sierpniu 1981 r. Te
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matem było „The irruption of the third world — a challenge to theo
logy” („Pojawienie się Trzeciego Świata — wyzwaniem dla teologii”).
Chciałbym zacytować kilka fragmentów z dokumentu końcowego, przy
jętego przez tę konferencję. Na temat pojawienia się Trzeciego Świata
na arenie międzynarodowej dokument stwierdza:
„Tocząca się w całej historii walka uciskanych o wyzwolenie nie jest
niczym przypadkowym ani odosobnionym; walka ta jest częścią procesu
dialektycznego. Jest reakcją na panujący ucisk i w konsekwencji wy
wołuje gwałtowną odpowiedź uciskających. Czując się zagrożone przez
wzbierającą falę Trzeciego Świata, potężne ośrodki kapitalistyczne, ra
zem ze swoimi lokalnymi sojusznikami w naszych krajach, posługują
się wszelkimi środkami, by zdławić każde dążenie wyzwoleńcze; nasilają
represje i zdwajają potencjał niszczenia i zabijania. Ogranicza się pra
wa ludzkie i społeczne. W wielu naszych krajach na porządku dnia jest
więzienie bez procesu, tortury, tajemnicze znikanie ludzi i po prostu
morderstwa. Miliony ludzi zostały zmuszone do zmiany miejsca zamie
szkania, wygnane albo wtłoczone do obozów dla uchodźców, w oderwa
niu od domów i rodzin. W wielu krajach Trzeciego Świata, pod hasłami
państwowej ideologii bezpieczeństwa narodowego powstały reżimy woj
skowe i dyktatorskie, mające przeciwdziałać budzeniu się mas. Policja
i ugrupowania paramilitarne bezkarnie prześladują własny naród, posłu
gując się najnowocześniejszą techniką i systemami gromadzenia infor
macji i najnowocześniejszymi instrumentami tortur i represji. Sytuację
chrześcijan pogorszył fakt, że w chrystianizmie pojawiły się siły reakcyjne, przeciwstawiające się wszelkim formom walki wyzwoleńczej
i umacniające represyjne stanowisko i politykę rządów swoich krajów...
Odrzucamy kapitalizm, który jest odpowiedzialny za większość zła
w naszych społeczeństwach, pochodzącego zarówno z wewnątrz, jak i z
zewnątrz. Zadaniem krajów Trzeciego Świata jest wypracowanie zdol
nych do życia form socjalizmu, które zapewniałyby nie tylko rozwój
ekonomiczny, lecz także poszanowanie religii i kultur tych krajów oraz
wolności człowieka. Będziemy do tego dążyć z nadzieją i determinacją,
we współpracy z wszystkimi narodami walczącymi o te same idea
ły” (s. 5—6).
Konferencja potwierdziła również braki tradycyjnej teologii. Uczest
nicy konferencji stwierdzili, że:
„Narzędzia i kategorie, jakimi posługuje się teologia tradycyjna, me
wystarczają do uprawiania teologii kontekstu, są one bowiem nadal zbyt
ściśle związane z kulturą zachodnią i systemem kapitalistycznym. Teo
logia tradycyjna nie uczestniczyła w rzeczywistym dramacie bytu ludz
kiego, ani nie posługiwała się w znaczący sposób religijnymi i kultural
nymi idiomami i wyrażeniami szerokich mas. Pozostawała wysoce aka
demicka, spekulatywna i indywidualistyczna, nie uwzględniając społecz
nych i strukturalnych aspektów grzechu.
Samą Biblią też nie zawsze posługiwano się do przekazywania wyz
woleńczego orędzia Jezusa. Używano jej aż nazbyt często do uzasadnia
nia udziału chrześcijan w ucisku i na korzyść dominującej rasy, klasy
i płci...
Aby teologia nabrała znaczenia w życiu naszych narodów, konieczne
jest nowe podejście i nowe perspektywy. W ostatnich latach w Trzecim
Swiecie były próby rozwijania teologii opartej na biblijnej refleksji na
temat walki wyzwoleńczej. Podejmuje się także starania o spojrzenie
na teologię z kulturalno-antropologicznego punktu widzenia”.

Stowarzyszenie ekumeniczne

teologów Trzeciego Ś w ia ta

33

Podobnie jak na wcześniejszych konferencjach teologów Trzeciego
Świata, także na konferencji w New Delhi dostrzeżono i uznano wyła
nianie się nowej metodologii uprawiania teologii, w której korzenie re
fleksji teologicznej tkwią w zaangażowaniu i działaniu. Pamiętano jed
nak również o roli kontemplacji. Konferencja stwierdziła:
„Działanie w służbie ludzi jest niezbędne do prawdziwej refleksji teo
logicznej, lecz równie niezbędna jest milcząca kontemplacja. Podstawo
wy wzorzec teologii kształtowany jest zarówno przez zaangażowanie w
walce ludów o sprawiedliwość społeczną, jak i przez kontemplację Boga
w tym zaangażowaniu. W wypełnionej modlitwą kontemplacji oblicze
Boga jest widoczne tylko częściowo, a słowo Boże jest tylko częściowo
słyszalne w wyzwalającym i wypełniającym działaniu Boga w historii”.
Na koniec, konferencja w New Delhi wskazała także zadania na przy
szłość. Poniżej niektóre z tych najważniejszych zadań.
a) Przygotowanie dialogu z teologami Pierwszego Świata na temat,
w jaki sposób walka uciskanych prowadzi do lepszego rozumienia Boga
w różnych kontekstach.
b) Utworzenie komisji kontynentalnych do spraw
1. kultur i religii i ich stosunku do integralnego wyzwolenia;
2. historii Kościoła z perspektywy uciskanych.
c) Zorganizowanie konferencji teologicznej kobiet w celu popierania
ich dążeń wyzwoleńczych w Kościołach i w społeczeństwie.
d) Zainicjowanie programu wymiany teologów Trzeciego Świata w
formie dłuższych wizyt transkontynentalnych, tłumaczenia ich dzieł oraz
publikowania bibliografii.
e) Demaskowanie sprzecznych ze sprawiedliwością poczynań ewange
lizacyjnych, które w fatalny sposób dzielą chrześcijan i utrudnają roz
wój bardziej istotnej teologii dla naszych czasów.
Na roboczej sesji Stowarzyszenia Ekumenicznego Teologów Trzeciego
Świata w New Delhi wybrano nowe władze na najbliższą pięcioletnią
kadencję: nowym przewodniczącym Stowarzyszenia został biskup Emilio
de Carvalho z Kościoła metodystów w Angoli, wiceprzewodniczącym —
Sergio Torres z Chile, sekretarzem — S. Virginia Fabella z Filipin.
Jak wspomniano na początku, wkrótce po spotkaniu w Sao Paulo pod
jęto kroki w celu zwołania wspólnej konferencji teologów Trzeciego
Świata i Pierwszego Świata.
UPRAWIANIE TEOLOGII W PODZIELONYM ŚWIECIE

W dniach 5—13 stycznia 1983 r., pod auspicjami Stowarzyszenia Eku
menicznego Teologówr Trzeciego Świata (EATWOT) spotkało się i pro
wadziło dialog około osiemdziesięciu teologów z Pierwszego i Trzeciego
Świata. Około połowy przybyło z Pierwszego Świata, a pozostali z Trze
ciego Świata. Przyjechała także garść obserwatorów z różnych organiza
cji ekumenicznych. Uczestnicy z Trzeciego Świata pochodzili z 20 róż
nych krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, natomiast uczestnicy
z Pierwszego Świata — z 13 krajów Europy i Ameryki Północnej.
W spotkaniu uczestniczyli zarówno teologowie profesjonalni, jak i inne
osoby w rozmaity sposób związane z uprawianiem teologii, jak duszpa
sterze, działacze społeczni, dziennikarze itp.
Temat dialogu brzmiał: ,,Uprawianie teologii w podzielonym świecie”.
W ramach przygotowań do dialogu teologowie europejscy z różnych kra
jów odbyli konsultacje na szczeblu krajowym, a ponadto zorganizowali
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sympozjum europejskie na temat: „Przyszłość Europy: wyzwanie dla
teologii”, w grudniu 1981 r. Teologowie z Ameryki Północnej spotkali
się w Nowym Jorku w grudniu 1982 r.
Sesja otwierająca spotkanie w Genewie odbyła się w audytorium
Światowej Rady Kościołów. Przewodniczący EATWOT, bp Emilio de
Carvalho z Angoli, powitał uczestników i wyjaśnił cele spotkania, zaś
dr Philip Potter, sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, wy
głosił referat zasadniczy. Dokonał on przeglądu poprzednich spotkań
EATWOT i scharakteryzował działalność teologów Trzeciego Świata ja
ko „wyrastającą z bólu i cierpienia ich własnego zaangażowania w wal
kę ludzi biednych, pozbawionych wszelkich dóbr, zepchniętych na mar
gines — którzy stanowią większość ludności świata”. Wskazał on także
na główne elementy dialogu między teologami Pierwszego i Trzeciego
Świata, jak wspólnota ludzkiego bytu w świecie, który jest jeden, ale
podzielony, wspólna tradycja biblijna, ruch ekumeniczny reprezentowa
ny przez Światową Radę Kościołów oraz konsekwencje Soboru Waty
kańskiego II.
Dialog toczył się w trzech etapach. Pierwszy poświęcony był opowie
ściom uczestników o ich zaangażowaniu w walce ludów. Odbywało się
to zarówno na posiedzeniu plenarnym, jak i w małych grupach. Celem
tego etapu było stworzenie więzi między doświadczeniem osobistym a
walką społeczną. Etap drugi był poświęcony analizie społecznej i hermeneutycznej wzajemnych powiązań różnych form dominacji i ucisku
oraz identyfikowaniu elementów teologii, wyłaniających się w wulce.
Ten etap rozpoczął się od dyskusji panelowej, prowadzonej przez trzech
dyskutantów: ks. Bonganjalo Joka z Afryki Południowej, dr Rosemary
Reuther ze Stanów Zjednoczonych i dr Julio de Santa Ana z Urugwaju.
Dr Johannes Baptist Metz, teolog katolicki, i dr Dorothea Soelle, teolog
protestancki z Niemiec Zachodnich, przedstawili krótki zarys historycz
ny teologii zachodniej. Etap trzeci był poświęcony nowemu formułowa
niu teologii, w celu odkrywania tematów teologicznych wyrastających
z doświadczeń walki, wzajemnego prezentowania różnych metodologii
teologicznych oraz wyjaśnienia roli teologów w walce. W tym etapie
znalazły się także raporty teologii feministycznej na temat walki z dy
skryminacją kobiet oraz raporty analizujące realia społeczno-polityczne
i religijne w Afryce i Azji. W dwóch wystąpieniach zaprezentowano
również metodologię teologiczną: teolog Trzeciego Świata, dr James
Cone, przedstawił metodologię teologii czarnych Amerykanów, a teolog
Pierwszego Świata, dr George Casalis z Francji — metodologię teologii
europejskiej.
Chociaż teologowie z Pierwszego i Trzeciego Świata pochodzili z na
der odmiennych warunków, ich dialog był dowodem coraz większej zgod
ności poglądów na rolę teologii i metodologię uprawiania teologii, tak
że było możliwe dojście do pewnych wspólnych stwierdzeń.
Potwierdzono, że pierwszą rzeczą w uprawianiu teologii jest zaanga
żowana solidarność z ludźmi walczącymi z rozmaitymi formami domi
nacji i ucisku i dostrzeganie, że w polaryzacji między uciskającym a
uciskanym Bóg w Chrystusie ukazuje Swą moc zbawienia i pojednania
stojąc po stronie uciskanych. Kluczem do teologii jest ortopraktyka,
a nie ortodoksja.
Po drugie, konferencja potwierdziła także potrzebę odnowy duchowej
ludzi uprawiających teologię; główne elementy tej odnowy to styl życia
charakteryzujący się przez identyfikację i solidarność z ofiarami ucisku
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oraz wyznawanie prawdziwego Boga, z odrzuceniem fałszywych bożków,
takich jak nastawienie na konsumpcję, rasizm, podział na klasy, militaryzm, seksizm i wszystkie inne praktyki związane z niesprawiedliwy
mi strukturami dominacji.
Po trzecie, panowała zgodność co do tego, że zarówno w Pierwszym,
jak i Trzecim Swiecie sytuacja ludzi walczących o sprawiedliwość i peł
nię ludzkich warunków życia nie jest problemem odosobnionym, lecz
wynika z działań jednego światowego systemu dominacji i wyzysku, któ
ry systematycznie wspiera rasizm, seksizm, imperializm, militaryzm
i wrogość wobec środowiska naturalnego.
Po czwarte, uczestnicy dialogu wskazali na potrzebę dalszych prac
nad problemem autorytetu Biblii przy uprawianiu teologii, przypomina
jąc istniejące różnice w wykorzystywaniu Biblii, jej używanie w pew
nych sytuacjach do popierania rasizmu, a w innych — do popierania
seksizmu, jak również fakt, że przedstawiciele innych religii znajdują
motywy wyzwolenia w swoich pismach świętych.
Po piąte, uzgodniono, iż w dalszej pracy teologicznej trzeba dać pier
wszeństwo teologicznej krytyce kapitalizmu i jego metod działania.
Po szóste, w odniesieniu do metodologii teologicznej potwierdzono, iż
podstawowym podmiotem teologii jest wspólnota chrześcijańska, w tej
mierze, w jakiej daje świadectwo nieustannej obecności Boga w historii
uciskanych. Teolog zatem musi wypełniać swoją teologiczną rolę w soli
darności ze wspólnotą, a nie w izolacji od niej. Teologia to przede wszy
stkim refleksja nad Ewangelią Jezusa Chrystusa jako mocą Bożą ku
zbawieniu (Rz 1, 16—17)Stwierdzono, że dialog byłby bogatszy i owocniejszy, gdyby wzięli
w nim udział również uczestnicy z krajów socjalistycznych, mający
odmienne doświadczenia i poglądy na temat walki o sprawiedliwość
i wyzwolenie. Uzgodniono zatem, że należy kontynuować starania o włą
czenie ich do przyszłych rozmów.
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J. Russell Chandran
ECUMENICAL ASSOCIATION OF THIRD WORLD THEOLOGIANS
OUTLINE OF THE HISTORY AND AIMS
(S u m m a ry)

The article sums up the seven-year activity of the Ecumenical Association of
Third World Theologians (EATWOT). The Association was initiated by Roman
Catholic theologians from Africa upgrading their knowledge in Europe. Their
intentions concretized in 1975, when a representative group of theologians from
Asia, Africa and Latin America, Catholics and Protestants, taking an opportunity
of the 5th General Assembly of the World Council of Churches in Nairobi, orga
nized a meeting there and decided to convene a special conference called „Ecu
menical Dialogue of Third World Theologians”. It was held in August 1976 in
Dar-es-Salamm and adopted a resolution calling into being the EATWOT. It first
chairman was the author of the article, an Indian theologian, prof. J. Russell
Chandran.
It was stated in Dar-es-Salaam that the Association1* was ecumenical ill the
sense that it wanted to maintain reasonable equilibrium between Roman Catho
lic, Protestant and Orthodox theologians. And it was an association of Third
World theologians in the sense that its members may be not only professional
theologians but also people from the Third World who seriously treat the task
of linking theology with the struggle for justice and liberation. According to the
Statute the general aims of the Association consist in constantly developing Chri
stian theology in the Third World, which is to serve the Church’s mission in the
world and testify to new humanitarianism in Christ manifested in the struggle
for a just society.
Then the article presents the results of three regional conferences initiated by
the Association. They were held successively: in Accra, Ghana, in December 1977,
on „Christian involvement in today’s Africa: problems of emerging Christian theo
logies”; in Wennapuwa near Colombo, Sri Lanka, in January 1979, on „Asia’s
struggle for full humanitarianism and towards essential theology”; in Sao Paulo,
Brasil, in February 1980, on „Eclesiology of popular Christian communities”.
The next conference was the world meeting of Third World Theologians in
New Delhi, India, in August 1981. Its topic was „Emergence of the Third World —
a challenge for theology”. One of the resolutions of the meeting mentioned the
preparation of a dialogue with theologians of the so-called First World.
The third part of the article carries a short report on the meeting of First and
Third World theologians, which took place in January 1983 in Geneva under
a motto „Cultivation of theology in the divided world”. The participants in the
debates stated, among other things, that the dialogue would be richer and more
fruitful should it be joined also by participants from the socialist countries („Se
cond World”), who have their own different experience and views on the struggle
for justice and liberation.
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J. Russell Chandran
ÖKUMENISCHE GESELLSCHAFT DER THEOLOGEN DER DRITTEN WELT
KURZER UMRISS DER GESCHICHTE UND DER ZIELE
( K u r z fa s s u n g )

Dieser Artikel ist ein Resume dex 7-jährigen Tätigkeit der ökumenischen Ge
sellschaft der Theologen der Dritten Welt (EATWOT). Die Stifter der EATWOT-Gründung waren die römisch-katholischen Theologen aus Afrika, die ihr Stu
dium in Europa vertieften. Ihre Vorhaben konkretisierten sich im Jahr 1975 als
eine repräsentative Gruppe von Theologen aus Asien, Afrika und Lateinamerika,
Katholiken und Protestanten, die Beratungen der 5 Allgemeinen Versammlung
des Weltkirchenrates in Nairobi zur Veranstaltung eines Zusammentreffens nutzte
und den Beschluss fasste eine spezielle Konferenz unter dem Namen „ökumeni
scher Dialog der Theologen der Dritten Welt” zusammenzurufen. Sie fand im Au
gust 197t) in Dar-es-Salaam statt und kraft ihres Beschlusses hat sie den EATWOT
zum Leben berufen. Zum Vorsitzenden wurde der Autor dieses Artikels, der indi
sche Theologe, Prof. J. Russell Chandran, gewählt.
Tn Dar-es-Salaam stellte man fest, dass diese Gesellschaft in dem Sinne öku
menisch ist, in dem sie für eine vernünftige Erhaltung des Gleichgewichts zwi
schen den römisch-katholischen, protestantischen und ortodoxen Theologen ist.
Eine Gesellschaft von Theologen der Dritten Welt wiederum ist es, weil ihre
Mitglieder nicht nur Berufstheologen sind, sondern auch Menschen aus der Drit
ten Welt, welche die Aufgabe der Verbindung von Theologie mit dem Kampf um
Gerechtigkeit und Befreiung sehr ernst nehmen. Mit der Verfassung übereinstim
mend beruhen die allgemeinen Ziele der Gesellschaft auf einer steten Weiteren
twicklung der christlichen Theologie in der Dritten Welt. Sie soll der Mission
der Kirche in der Welt dienen und für den neuen Humanitarismus in Christus
zeugen, für den Humanitarismus, der sich im Kampf um eine gerechte Gesell
schaft beweisst.
Der Artikel stellt zunächst Ergebnisse der drei durch die Gesellschaft inspirier
te Regionalkonferenzen der Reihe nach dar. Sie fanden statt in: Akra, Ghana,
Dezember 1977 — ihr Thema war: „Angagment der Christen im heutigen Afrika:
Probleme der entstehenden christlichen Theologien”, in Wennapuwa bei Colom
bo, Sri Lanka, Januar 1979 — ihr Thema war: „Kampf Asiens um den vollen
Humanitarismus und zur wesentlichen Theologie”, in Sao Paulo, Brasilien, Fe
bruar 1980, ihr Thema war: „Eklesiologie der christlichen Volksgemeinschaften”.
Die nächste Konferenz war das Welttreffen der Theologen der Dritten Welt,
das in New Delhi in Indien in August 1981 stattfand. Das Thema war „Das Auf
tauchen der Dritten Welt — die Aufforderung der Theologie”. Einer der Besch
lüsse der Zusammenkunft betraf die Vorbereitung zum Dialog mit den Theologen
der sog. Ersten Welt.
Den letzten Teil des veröffentlichten Artikels bildet eben ein kurzer Bericht
des Zusammentreffens der Theologen der Ersten und der Dritten Welt, das im
Januar 1983 in Genf unter dem Motto „Betreibung der Theologie in der geteilten
Welt” stattfand. Teilnehmer der Beratungen stellten u.a. fest, dass der Dialog
erfolgreicher wäre, wenn auch die Vertreter der sozialistischer Länder („Zweite
Welt”) teilnehmen würden — welche eigene abweichende Erfahrungen und An
sichten im Hinblick auf den Kampf um Gerechtigkeit und Befreiung haben.

S P R A WO Z D A N I A I D O K U M E N T Y

Dokument Komisji „Wiara i Ustrój” %
Światowej Rady Kościołów________
Poniżej kontynuujemy druk polskiego przekładu ważnego dokumentu
teologicznego Światowej Rady Kościołów Chrzest — Eucharystia — Urząd duchowny (część druga), który został zaaprobowany podczas posie
dzenia Komisji „Wiara i Ustrój” w Limie, Peru, w styczniu 1982 r. (Re
dakcja).
EUCHARYSTIA
I. Ustanowienie Eucharystii
1. Kościół otrzymuje Eucharystię jako dar od Pana. Święty Paweł pisze:
„Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus
tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał
i rzekł: ’To jest ciało moje za was (wydane). To czyńcie na moją pa
miątkę (anamnesis)’. Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich,
mówiąc: ’Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyń
cie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę” (1 Kor 11, 23-25; por.
Mt 26, 26-29; Mk 14, 22-25; Łk 22, 14-20).
Wieczerze, z których zachowała się relacja, że uczestniczył w nich
Jezus podczas swej ziemskiej działalności zwiastowały i urzeczywistnia
ły bliskość Królestwa Bożego, czego znakiem było rozmnożenie chleba.
W czasie Ostatniej Wieczerzy' wspólnota Królestwa Bożego została usta
wiona w relacji do perspektywy cierpień Jezusa. Po Zmartwychwstaniu
Pan objawił swoją obecność uczniom w łamaniu chleba. Przeto Eucha
rystia kontynuuje wieczerze spożywane przez Jezusa podczas życia ziem
skiego i po Jego zmartwychwstaniu, które zawsze są znakami Królest
wa Bożego. Chrześcijanie uważają, że antycypacją Eucharystii jest świę
to Paschy ustanowione na pamiątkę Wyzwolenia Izraela z kraju niewoli
i wieczerza Przymierza na górze Synaj (Wj 24). Jest ona nową wiecze
rzą paschalną Kościoła, wieczerzą Nowego Przymierza, którą Chrystus
dał swoim uczniom na pamiątkę (anamnesis) swojej śmierci i swojego
zmartwychwstania, jako antycypację uczty Godów Baranka (Ap, 19, 9);
Chrystus wyświęcił swoich uczniów, aby czynili o Nim wspomnienie
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i spotykali Go, także w tej wieczerzy sakramentalnej jako pielgrzymu
jący Lud Boży, aż do Jego powrotu.
Ostatnia Wieczerza celebrowana przez Jezusa zrodziła wieczerzę li
turgiczną, podczas której stosuje się gesty i słowa symboliczne. W kon
sekwencji, Eucharystia jest wieczerzą sakramentalną, która za pomocą
widzialnych znaków, przekazuje nam miłość Boga w Jezusie Chrystu
sie, miłość, którą Jezus „umiłowawszy swoich na świecie do końca ich
umiłował” (J 13, 1). Nadajemy jej różne nazwy, na przykład: wieczerza
Pana, łamanie chleba, święta uczta, święta komunia, Boska Liturgia,
msza. Jej celebrowanie jest zawsze centralnym aktem kultu Kościoła.
II. Znaczenie Eucharystii
2. Eucharystia jest istotowo sakramentem daru, jaki Bóg nam daje w
Chrystusie przez moc Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin otrzymuje
ten dar zbawienia przez komunię Ciała i Krwi Chrystusa. W wieczerzy
eucharystycznej, w akcie spożycia chleba i przyjęcia wina, Chrystus
udziela komunii ze sobą samym. Sam Bóg działa w Eucharystii, dając
życie w Ciele Chrystusa i odnawiając każdy członek tego ciała. Według
obietnicy Chrystusa każdy ochrzczony, członek Ciała Chrystusa, otrzy
muje w Eucharystii pewność odpuszczenia grzechów (Mt 26, 28) i rękoj
mię życia wiecznego (J 6, 51-58). Chociaż Eucharystia jest jedną cało
ścią, jest ona rozważana tutaj pod następującymi aspektami: dziękczy
nienie Ojcu, wspomnienie Chrystusa, przyzwanie Ducha Świętego, spo
łeczność wiernych, wieczerza Królestwa.
A. Eucharystia jako dziękczynienie Ojcu

3. Zawsze zawierając zarazem słowo i sakrament, Eucharystia jest pro
klamacją i celebracją dzieła Boga. Eucharystia jest wielkim dziękczy
nieniem Ojcu za wszystko, czego dokonał On w dziele stworzenia za od
kupienie i uświęcenie, za wszystko, czego dokonuje teraz w Kościele
i w świecie, pomimo grzechu istot ludzkich, za wszystko, czego dokona
On w doprowadzeniu Jego Królestwa do pełni. Przeto Eucharystia jest
błogosławieństwem (berakah), przez które Kościół wyraża swoją wdzię
czność Bogu za wszystkie Jego dobrodziejstwa.
4. Eucharystia jest wielką ofiarą chwały, przez którą Kościół mówi w
imieniu całego stworzenia. Bowiem świat, który Bóg pojednał ze sobą,
jest obecny w każdej Eucharystii: w chlebie i winie, w osobach wiernych
i w modlitwach, jakie ofiarują oni za siebie i za wszystkich ludzi. Chry
stus jednoczy wiernych ze swoją Osobą i ich modlitwy ze swym włas
nym wstawiennictwem, tak że wierni doznają przemienienia a ich mo
dlitwy są przyjęte. Ta ofiara chwały możliwa jest tylko przez Chrystu
sa, z Nim i w Nim. Chleb i wino, owoce ziemi i pracy ludzi, są ofiaro
wane Ojcu w wierze i dziękczynieniu. Przeto Eucharystia objawia świa
tu to, czym ma się on stać: ofiarą dla Stwórcy i Jego chwałą, wspólno
tą powszechną w Ciele Chrystusa, Królestwem sprawiedliwości, miłości
i pokoju w Duchu Świętym.
B. Eucharystia jako anamneza czyli pamiątka Chrystusa

5 Eucharystia jest pamiątką Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwsta
łego, to znaczy żywym i skutecznym znakiem Jego ofiary, dokonanej
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raz jeden za wszystkich na krzyżu i ciągle działającej dla dobra całej
ludzkości. Biblijna koncepcja pamiątki danej w Eucharystii wyraża tę
aktualną skuteczność dzieła Boga, gdy jest ono świętowane przez Jego
lud w formie liturgicznej.
6. Sam Chrystus, wraz ze wszystkim czego dla nas dokonał i dla całe
go stworzenia, (przez swe Wcielenie, swe poniżenie, swą posługę, swe
nauczanie, swe cierpienie, swą ofiarą, swe zmartwychwstanie, wniebo
wstąpienie i zesłanie Ducha Świętego) jest w tej pamiątce obecny: daje
On nam wspólnotę ze sobą. Eucharystia jest także przedsmakiem Jego
powrotu i wiecznego Królestwa.
7. Pamiątka, w której Chrystus działa poprzez radosną celebrację Jego
Kościoła, jest więc zarazem przedstawieniem i antycypacją. Ta pamiąt
ka nie jest tylko wspomnieniem przeszłości lub jej znaczenia; jest cna
skutecznym głoszeniem przez Kościół wielkiego dzieła Boga i Jego
obietnic.
8. Pamiątka jako przedstawienie i antycypacja spełnia się pod po^tecią
dziękczynienia i wstawiennictwa. Ogłaszając wobec Boga, w dziękczy
nieniu, wielkie dzieło Odkupienia, Kościół sprawuje swe u Niego wsta
wiennictwo, aby Bóg udzielił każdemu dobrodziejstwa tego wyzwolenia.
W tym dziękczynieniu i wstawiennictwie, Kościół jest zjednoczony z Sy
nem, Swym Arcykapłanem i Swym Pośrednikiem (Rz 8, 34; Hbr 7, 25).
Eucharystia jest sakramentem jedynej ofiary Chrystusa, wiecznie ży
wej dla pośrednictwa ku naszemu pożytkowi. Jest ona pamiątką wszy
stkiego, co Bóg uczynił dla zbawienia świata. Bóg nie powtarza tego co
chciał wypełnić we wcieleniu, życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i wnie
bowstąpieniu Chrystusa, bo wydarzenia te są niepowtarzalne; nie mogą
być one ani powtarzane, ani przedłużane. Ale w pamiątce Eucharystii
Kościół ofiaruje swoje wstawiennictwo, we wspólnocie Chrystusa, na
szego Arcykapłana.
K o m e n ta r z

W świetle tego znaczenia Eucharystii jako wstawiennictwa, dane nam
jest zrozumieć odniesienia do Eucharystii jako do „ofiary przebłagania’’
w teologii katolickiej. Jedna jest tylko przebłagalna ofiara pojednania:
jest nią niepowtarzalna ofiara krzyża, działająca skutecznie w Euchary
stii i ofiarowana Ojcu we wstawiennictwie Chrystusa i Kościoła za wszy
stkich ludzi. W świetle biblijnej koncepcji pamiątki, wszystkie Kościo
ły mogłyby na nowo przemyśleć stare kontrowersje dotyczące „ofiary”
i pogłębić swe zrozumienie powodów, dla których inne tradycje przy
jęły lub odrzuciły ten termin.
9. Pamiątka Chrystusa jest fundamentem i źródłem wszelkiej modlit
wy chrześcijańskiej. Nasza modlitwa opiera się o stałe wstawiennictwo
Zmartwychwstałego Pana i jest złączona z tym wstawiennictwem.
W Eucharystii Chrystus obdarza nas siłą, która sprawia, że potrafimy
żyć i współcierpieć z Nim, modlić się przez Niego, jako usprawiedliwie
ni grzesznicy wypełniający dobrowolnie i radośnie Jego wolę.
10. W Chrystusie ofiarujemy nas samych w żywej i świętej ofierze na
szego całego codziennego życia (Rz 12, 1; 1P 2, 5); ten duchowy kult mi
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ły Bogu znajduje swój pokarm w Eucharystii, w której jesteśmy uświę
ceni i pojednani w miłości, aby być sługami pojednania w świecie.
11. Zjednoczeni z naszym Panem i w jedności ze wszystkimi świętymi
i męczennikami, jesteśmy odnowieni w przymierzu przypieczętowanym
przez krew Chrystusa.
12. Skoro pamiątka Chrystusa jest prawdziwą treścią głoszonego Sło
wa, gdyż jest ona istotą wieczerzy eucharystycznej, znaczy to iż słowo
i pamiątka wzajemnie się umacniają. Celebracja Eucharystii zakłada
normalnie proklamację Słowa.
13. Słowa i gesty Chrystusa ustanawiające Eucharystię znajdują się w
samym sercu obrzędu: wieczerza eucharystyczna jest sakramentem Cia
ła i Krwi Chrystusa, sakramentem Jego realnej obecności. Chrystus wy
pełnia w wielu formach swoją obietnicę pozostania ze swoimi na zaw
sze aż do skończenia świata. Ale sposób obecności Chrystusa w Eucha
rystii jest jedyny. Jezus powiedział o chlebie i winie eucharystycznym:
„To jest moje ciało... To jest moja krew...”. To, co Chrystus powiedział
jest prawdą i wypełnia się każdorazowo, gdy jest celebrowana Eucha
rystia. Kościół wyznaje rzeczywistą, żywą i działającą obecność Chry
stusa w Eucharystii. Chociaż rzeczywista obecność Chrystusa w Eucha
rystii nie zależy od wiary poszczególnych ludzi, wszyscy są zgodni co
do tego, że rozpoznanie Ciała i Krwi Chrystusa wymaga wiaiy.
K o m e n ta r z

Wiara wielu Kościołów głosi, że poprzez same słowa Jezusa i przez
moc Ducha Świętego, chleb i wino eucharystyczne stają się w miste
rium w sposób realny Ciałem i Krwią Chrystusa Zmartwychwstałego,
to znaczy Chrystusa żywego obecnego w całej swej pełni. Pod postacia
mi chleba i wina kryje się głęboka rzeczywistość obecności Chrystusa,
który przychodzi do nas, aby nas nakarmić i przemienić cały nasz byt.
Inne Kościoły natomiast stwierdzając rzeczywistą obecność Chrystusa w
Eucharystii, nie wiążą tej obecności w sposób tak jednoznaczny z posta
ciami chleba i wina. Kościoły winny zadecydować, czy ta różnica może
koegzystować ze zgodnością sformułowaną w tym tekście.
C.

Eucharystia jako inwokacja Ducha Świętego

14. Duch Święty sprawia, że ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus,
staje się realnie obecny dla nas w wieczerzy eucharystycznej, spełnia
jąc obietnicę zawartą w słowach ustanowienia. Oczywistym jest, że Eu
charystia jest ześrodkowana na obecności Chrystusa i przeto obietnica
zawarta w słowach ustanowienia jest fundamentalna dla jej celebracji.
Wszelako Ojciec jest pierwszą przyczyną i ostatecznym spełnieniem zda
rzenia eucharystycznego. Wcielony Syn Boży przez Którego i w Któ
rym to zdarzenie się spełnia jest jego żywym centrum. Duch Święty
jest niezmierzoną siłą miłości, która sprawia jego działanie i jego sku
teczność. Ten związek celebracji eucharystycznej z misterium Boga —
Trójcy określa rolę Ducha Świętego jako Tego, Który aktualizuje i oży
wia historyczne słowa Chrystusa. Pewny wysłuchania dzięki obietnicy
Jezusa zawartej w słowach ustanowienia, Kościół prosi Ojca o Ducha
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Świętego, aby spełnił On zdarzenie eucharystyczne: realną obecność
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, dającego swoje życie
za wszystkich ludzi.
K om entarz

Nie chodzi tu o spirytualizację obecności eucharystycznej Chrystusa,
ale o afirmację nierozerwalnej jedności Syna i Ducha. Jedność ta wyka
zuje, że Eucharystia nie jest czynnością magiczną i automatyczną, ale że
jest modlitwą skierowaną do Ojca, podkreślającą całkowitą zależność
Kościoła od Ojca. Słowa ustanowienia — obietnica Chrystusa i epikleza — przyzywanie Ducha, są więc w ścisłej wzajemnej relacji w liturgii.
Różne tradycje liturgiczne umiejscawiają inaczej epiklezę w stosunku do
słów ustanowienia. W liturgiach najstarszych cała „modlitwa euchary
styczna” była rozumiana jako przynosząca rzeczywistość przyobiecaną
przez Chystusa. Przyzywanie Ducha było dokonywane zarówno z myślą
0 wspólnocie jak i o elementach chleba i wina. Odnajdując na nowo tę
koncepcję, moglibyśmy przezwyciężyć nasze trudności odnoszące się do
szczególnego momentu konsekracji.
15. To na mocy żywego słowa Chrystusa i przez moc Ducha Świętego
chleb i wino stają się znakami sakralnymi Ciała i Krwi Chrystusa. Ciało
1 Krew są w nich obecne pod postacią Komunii.
K o m e n ta r z

W historii Kościoła były różne tendencje rozumienia tajemnicy rze
czywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. Niektóre ograniczały się do
prostego i czystego zaafirmowania tej obecności bez chęci wyjaśniania.
Inne uważały za niezbędne zaakcentować, że to za sprawą Ducha Święte
go i słów Chrystusa, dokonuje się przemiana sprawiająca, że nie ma już
zwykłego chleba i wina, lecz jest Ciało i Krew Chrystusa. Jeszcze inne
wypracowały takie wyjaśnienie rzeczywistej obecności, które nie preten
duje do wyczerpania znaczenia tajemnicy, ale pragnie ją uchronić, od
szkodliwych interpretacji.
16. Cała celebracja Eucharystii ma charakter „epikle tyczny”, czyli jest
zależna od działania Ducha Świętego. Ten aspekt Eucharystii znajduje
różny wyraz w słowach liturgii.
17. Kościół jako wspólnota Nowego Przymierza, przyzywa Ducha z zau
faniem, pragnąc być uświęconym i odnowionym, prowadzonym w pełnej
sprawiedliwości, prawdzie i jedności, i umocnionym dla wypełniania swo
jej misji w świecie.
18. Duch Święty, przez Eucharystię, daje przedsmak Królestwa Bożego:
Kościół otrzymał życie nowego stworzenia i zapewnienie powrotu Pana.
D.

Eucharystia jako komunia wiernych

19. Komunia eucharystyczna z Chrystusem obecnym, Który jest pokar
mem żywiącym życie Kościoła, jest równocześnie komunią z Ciałem
Chrystusa, którym jest Kościół. Uczestnictwo w tym samym chlebie i tym
samym wspólnym kielichu, na danym miejscu, okazuje i uzupełnia jed
ność uczestników z Chrystusem i ze wszystkimi komunikującymi we
wszystkich czasach i na wszystkich miejscach. Wspólnota Ludu Bożego
najpełniej się przejawia właśnie w Eucharystii. Celebracja Eucharystii
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dokonuje się zawsze w relacji z całym Kościołem i cały Kościół jes
obecny w każdej celebracji eucharystycznej.
Jeżeli jakiś Kościół uważa się za przejaw Kościoła powszechnego, wi
nien on uporządkować swoje własne życie w sposób biorący poważnie
pod uwagę interesy i troski bratnich Kościołów.
K o m e n ta r z

Chrzest był od początku rozumiany jako sakrament, poprzez który
wierzący są włączeni w Ciało Chrystusa i napełnieni Duchem Świętym.
Powszechność Eucharystii dopóty nie znajdzie pełnego wyrazu, dopóki
członkowie i przewodnicy jednej Wspólnoty eucharystycznej będą nego
wać prawo ochrzczonych członków i duchownych innego Kościoła do
uczestniczenia w Eucharystii i do jej sprawowania. W wielu Kościołach
trwa dzisiaj dyskusja dotycząca udzielania ochrzczonym dzieciom ko
munii eucharystycznej.
20. Eucharystia obejmuje wszystkie aspekty życia. Jest ona aktem dzięk
czynienia i ofiary składanym w imieniu całego świata. Celebracja Eucha
rystii zakłada pojednanie i współudział ze wszystkimi, uważanymi za
braci i siostry w jednej Bożej rodzinie; jest ona stałym wyzwaniem w po
szukiwaniu normalnych relacji na płaszczyźnie życia społecznego, eko
nomicznego i politycznego (Aft 5, 23n, IKor 10, 16n; 11, 20-22; Gal 3,
28}. Uczestnicząc w Ciele i Krwi Chrystusa radykalnie odrzucamy wszy
stkie formy niesprawiedliwości, rasizmu, segregacji i braku wolności.
Poprzez Eucharystię łaska Boża, która wszystko odnawia — przenika
i odnawia osobę ludzką i jej godność. Eucharystia wprowadza wierzącego
w centralne wydarzenie dziejów świata. Jako uczestnicy Eucharystii oka
zujemy się przeto niekonsekwentnymi, jeżeli nie uczestniczymy w spo
sób czynny w tej stałej odnowie sytuacji świata i doli człowieczej. Eucha
rystia okazuje nam, że nasze zachowanie się w żaden sposób nie odpo
wiada pojednawczej obecności Boga w ludzkiej historii: jesteśmy ciągle
osądzani za to, że trwamy w różnych niesprawiedliwych stosunkach
społecznych, że utrzymujemy rozliczne podziały powodowane ludzką
pychą, interesem materialnym i polityką przemocy, a przede wszystkim
za to, że z uporem tkwimy w sporach wyznaniowych, które są nie do
usprawiedliwienia w łonie Ciała Chrystusa.
21. Solidarność w Ciele Chrystusa, którą afirmuje komunia eucharysty
czna i odpowiedzialność jednych chrześcijan za drugich, i wobec świata,
znajdują szczególny wyraz w liturgii: we wzajemnym przebaczeniu grze
chów, w znaku pokoju, we wstawiennictwie za wszystkich, we wspólnym
spożywaniu chleba i przyjmowaniu wina, w zanoszeniu chorym i więź
niem postaci eucharystycznych lub w celebrowaniu wraz z nimi Eucha
rystii. Wszystkie te znaki braterskiej miłości w Eucharystii są bezpośred
nie związane ze świadectwem Chrystusa sługi: w ten sposób sami chrześ
cijanie uczestniczą w Jego służebności. Bóg w Chrystusie wszedł w ludz
ki stan. przeto liturgia eucharystyczna bliska jest konkretnych jednost
kowych sytuacji poszczególnych mężczyzn i kobiet. W Kościele najdaw
niejszym diakoni i diakonisy byli w swej posłudze szczególnie odpowie
dzialni za uwypuklenie tego aspektu Eucharystii. Sprawowanie tej po
sługi między stołem komunijnym i ludzkim stanem wyraża w sposób
konkretny wyzwoleńczą obecność Chrystusa w świecie.
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Eucharystia jako uczta Królestwa

22. Eucharystia daje nam wizję Królestwa Bożego, przyobiecanego jako
ostateczne odnowienie stworzenia; jest ona jego przedsmakiem. Znaki
tego odnowienia są obecne w świecie, wszędzie gdzie się przejawia łaska
Boża i gdzie ludzie działają na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.
Eucharystia jest świętem, w którym Kościół składa dziękczynienie Bogu
za te znaki, celebruje i antycypuje w radości nadejścia Królestwa Chry
stusa (IKor 11, 26; Mt 26, 29).
23. Świat oczekujący spełnienia obietnicy odnowy jest obecny w każdej
celebracji eucharystycznej. Jest on obecny w dziękczynieniu składanym
Ojcu, gdy Kościół mówi w imieniu całego stworzenia; jest obecny podczas
pamiątki Chrystusa, gdy Kościół jednoczy się ze swym Arcykapłanem
i Orędownikiem w modlitwie za całą ludzkość; jest obecny w momencie
przyzywania daru Ducha, gdy Kościół dąży w swych pragnieniach ku
uświęceniu i odnowie stworzenia.
24. Pojednani w Eucharystii członkowie Ciała Chrystusa są wezwani na
służbę pojednania, którą mają pełnić wśród konkretnych ludzi na świa
dectwo radości, której źródłem jest Zmartwychwstanie. Podobnie jak
Jezus przychodził na spotkanie celników i grzeszników i uczestniczył
w ich posiłkach podczas swej ziemskiej posługi, tak chrześcijanie są
wezwani w Eucharystii do solidarności z ludźmi marginesu i do stania
się znakiem miłości Chrystusa, który żył i ofiarował się za wszystkich,
a teraz daje siebie samego w Eucharystii.
25. Celebracja Eucharystii jest chwilą, w której Kościół uczestniczy
w misji Boga w świecie. To uczestnictwo staje się codziennie rzeczywi
stością w głoszeniu Ewangelii, w służbie bliskim i w wiernej obecności
w świecie.
26. Będąc bez reszty darem Boga, Eucharystia ofiaruje nową rzeczy
wistość, która przemienia życie chrześcijan, aby byli oni na podobień
stwo Chrystusa i stali się Jego owocnymi świadkami. Eucharystia jest
także cennym pokarmem dla misjonarzy, chlebem i winem pielgrzymów
na ich apostolskie wyjścia w świat. Wspólnota eucharystyczna jest tak
karmiona, by była zdolna wyznawać w słowie i w czynie, że Jezus Chry
stus jest Panem, Który ofiarował siebie na zbawienie świata. Stając się
jedyną w swym rodzaju rzeszą zjednoczoną wokół jedynej w swym ro
dzaju uczty, zgromadzenie eucharystyczne winno się koniecznie zatrosz
czyć o gromadzenie tych, którzy są poza jego widzialnymi granicami,
ponieważ sam Chrystus zaprosił na swą wieczerzę wszystkich, za których
umarł. Fakt, że chrześcijanie nie mogą się zjednoczyć w pełnej wspólno
cie przy jednym ołtarzu dla spożywania tego samego Chleba i picia z tego
samego Kielicha, jest czynnikiem osłabiającym ich indywidualne i wspól
notowe świadectwo misyjne.
III. Celebracja Eucharystii
27. Liturgia eucharystyczna stanowi w swej istocie jedną całość zakła
dającą obecność następujących elementów historycznych, które mogą wy
stępować w różnym porządku i które nie są sobie równe w hierarchii
ważności:
— pieśń pochwalna;
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akt żalu;
— słowa przebaczenia;
—- Słowo Boże głoszone w różanych formach;
— Wyznanie wiary (Credo);
— modlitwa za cały Kościół i za cały świat;
— przygotowanie chleba i wina;
— dziękczynienie Ojcu za cud stworzenia, odkupienia i uświęcenia (któ
re pochodzi od berakah, elementu żydowskiej tradycji);
— słowa Chrystusa ustanawiające sakrament, według tradycji nowotestamentowej;
— anamneza czyli pamiątka wielkich wydarzeń Odkupienia: Męki,
Śmierci, Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia Chrystusa i Zesłania
Ducha Świętego, które zrodziło Kościół;
— wezwanie Ducha Świętego na wspólnotę i na postaci chleba i wina
(epikleza, bądź przed słowami ustanowienia, bądź po słowach ustano
wienia, bądź po anamnezie, lub dwukrotnie, bądź inne jeszcze odnie
sienie do Ducha Świętego, które adekwatnie wyraża „epikletyczny”
charakter Eucharystii);
— poświęcenie wiernych Bogu;
— przypomnienie Świętych obcowania;
— modlitwa o przyjście Pana i ostateczne objawienie się Jego Królestwa;
— „Amen” całej wspólnoty;
— Modlitwa Pańska;
— znak pojednania i pokoju;
— łamanie chleba;
— spożywanie i picie w jedności z Chrystusem i z każdym członkiem
Kościoła;
— końcowa modlitwa pochwalna;
— błogosławieństwo i rozesłanie w misji.
28. Najlepszą drogą ku jedności w celebracji eucharystycznej i ku
wspólnocie jest odnowienie samej Eucharystii w różnych Kościołach, na
płaszczyźnie nauczania i liturgii. Kościoły powinny przebadać na nowo
swoje liturgie w świetle rosnącej zgody w przedmiocie Eucharystii. Ruch
reformy liturgicznej zbliżył Kościoły w ich sposobie celebrowania Eucha
rystii. Jednakże pewne zróżnicowanie liturgii niesprzeczne ze wspólnotą
wiary w Eucharystię jest faktem zdrowym i wzbogacającym. Afirmacja
wspólnej wiary w odniesieniu do Eucharystii nie zakłada uniformizmu
w liturgii i praktyce.
K o m e n ta r z

Od czasów Nowego Testamentu Kościół przywiązuje wielkie znaczenie
do ciągłości postaci chleba i wina, jakich Jezus użył podczas Ostatniej
Wieczerzy. W pewnych częściach świata, gdzie chleb i wino nie są łatwo
dostępne twierdzi się dzisiaj, że lokalne pożywienie i napój, lepiej służą
Eucharystii w życiu danej wspólnoty. Rodzi się więc konieczność zbada
nia kwestii, jakie aspekty Ostatniej Wieczerzy są niezmienne, ponieważ
ustanowił je Chrystus, a jakie aspekty mogą zależeć od kompetencji
i decyzji Kościoła.
29. W celebracji Eucharystii Chrystus gromadzi, poucza i karmi Kościół.
To Chrystus zaprasza na ucztę i jej przewodniczy. Jest on Pasterzem,
który prowadzi Lud Boży, Prorokiem, który głosi Słowo Boże, Kapłanem,
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który celebruje Misterium Boga. W większości Kościołów to przewodni
czenie przez Chrystusa wyraża się w podobnej funkcji spełnianej przez
Ordynowanego duchownego. Ten kto przewodniczy celebracji euchary
stycznej w imieniu Chrystusa okazuje, że zgromadzenie nie jest właści
cielem sprawowanego rytu, nie jest panem Eucharystii: otrzymuje ją ono
jako dar Chrystusa żyjącego w swoim Kościele. Sprawujący Eucharystią
jest wysłannikiem, który reprezentuje inicjatywę Boga i wyraża związek
lokalnej wspólnoty z innymi wspólnotami w powszechnym Kościele.
30. Wiara chrześcijańska pogłębia się w celebrowaniu Eucharystii.
Przeto Eucharystia powinna być częstą celebracją. Wiele różnic w teo
logii, liturgii i praktyce wynika z różnej częstotliwości celebrowania
Eucharystii.
31. Ponieważ Eucharystia jest celebracją Zmartwychwstania Chrystusa,
byłoby rzeczą normalną, by sprawowano ją conajmniej we wszystkie
niedziele. Eucharystia jest nową ucztą sakramentalną Ludu Bożego, prze
to każdy chrześcijanin winien być zachęcany do częstej komunii.
32. Niektóre Kościoły kładą nacisk na obecność Chrystusa w konsekro
wanych postaciach Eucharystii po konsekracji, inne stawiają akcent na
samym akcie konsekracji i spożywaniu elementów w komunii. Sposób
traktowania postaci domaga się szczególnej uwagi. W tym, co dotyczy
przechowywania postaci, każdy Kościół winien respektować praktykę
i pobożność innych Kościołów. Wobec różnic istniejących między Koś
ciołami, a także uwzględniając obecną sytuację rozwoju zbieżności, po
żytecznym jest zasugerować:
— by z jednej strony przypominano, zwłaszcza w katechezie i w nau
czaniu, że podstawową intencją przechowywania postaci jest ich roz
dawanie chorym i nieobecnym;
— by z drugiej strony uznano, że najlepszym świadectwem szacunku dla
postaci, które służyły celebracji eucharystycznej, jest ich spożycie; nie
wykluczając jednak ich użycia jako komunii chorych.
33. Wzrastające wzajemne zrozumienie, wyrażone w obecnym dokumen
cie, może umożliwić niektórym Kościołom osiągnięcie wyższego stopnia
wzajemnej wspólnoty eucharystycznej, a także przybliżyć dzień, w któ
rym podzielony Lud Boży zjednoczy się widzialnie wokół stołu Pań
skiego.
T łu m

. Ks. H e n r y k P a p r o c k i
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PROBLEM MAŁŻEŃSTW MIESZANYCH
(Z działalności Podkomisji ds. Dialogu)
W 1974 roku stosunki między Polską Radą Ekumeniczną a Komisją
Episkopatu ds. Ekumenizmu uległy zinstytucjonalizowaniu przez powo
łanie do życia Komisji Mieszanej. Od początku swej działalności skupiała
ona przede wszystkim uwagę na problemach praktycznego współżycia
i współpracy chrześcijan różnych wyznań. Jednakże z upływem czasu
uświadamiano sobie coraz bardziej potrzebę podjęcia dialogu na temat
problemów teologicznych o szczególnym znaczeniu na gruncie polskim,
tym bardziej, że dialog taki jest zalecany przez Światową Radę Kościo
łów i watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan. Odpowiednią
uchwałę podjęto podczas posiedzenia Komisji Mieszanej w dniu 26 IV
1977, a 7 XII tego samego roku ukonstytuowała się Podkomisja ds. Dia
logu. Podkomisja zorganizowała do końca 1982 r. jedenaście posiedzeń,
w których uczestniczyli teologowie wszystkich ośmiu Kościołów zrzeszo
nych w PRE i Kościoła rzymskokatolickiego.
Spotkania rozpoczęto dyskusją nad zasadami prowadzenia dialogu
ekumenicznego. Potem zajęto się dokumentem o chrzcie Komisji Wiara
i Ustrój Światowej Rady Kościołów. Ten cykl dyskusji zakończono opra
cowaniem wspólnego stanowiska, które przesłano zwierzchnościom koś
cielnym w Polsce oraz Sekretariatowi Komisji „Wiara i Ustrój” w Gene
wie. W listopadzie 1979 r. podjęto palący w warunkach polskich problem
małżeństw mieszanych. Początkowo dyskusja koncentrowała się wokół
projektu „Instrukcji w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przy
należności kościelnej” Episkopatu Polski, a następnie podjęto debatę nad
stanem prawnym i praktyką małżeństw mieszanych w Kościołach człon
kowskich PRE.
Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 2 grudnia 1982 r., o mał
żeństwach mieszanych w praktyce Kościoła ewangelicko-reformowanego
mówił ks. Bogdan Tranda. Stwierdził:
,,W polskim Kościele reformowanym nie ma przepisów w sprawie
małżeństw mieszanych, mimo że jest to zjawisko z naturalnych powo
dów bardzo częste. Praktyka w tej kwestii przedstawia się następująco.
Zdarzają się małżeństwa między: (a) ewangelikami reformowanymi a in
nymi protestantami lub prawosławnymi oraz (b) ewangelikami reformo
wanymi a rzymskimi katolikami.
W przypadku (a) na ogół nie spotykamy się z trudnościami, stosunki
układają się na zasadzie partnerstwa. Narzeczeni ustalają między sobą,
w którym Kościele wezmą ślub, przy czym zwykle duchowni obydwu
wyznań wspólnie udzielają ślubu. Decyzja co do chrztu dzieci narodzo
nych z tego związku i ich wychowania religijnego należy do rodziców,
Kościół w te rzeczy nie ingeruje. Na podjęcie decyzji wpływa fakt więk
szego osobistego zaangażowania jednej ze stron w swym Kościele, miej
sce zamieszkania (co odgrywa istotną rolę wobec wielkiego rozprosze
nia współwyznawców) lub nawet atmosfera i duch panujący w danej
parafii.
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Przypadek (b) nasuwa bardzo poważne kłopoty. Praktycznie każdy
ewangelik reformowany staje wobec perspektywy małżeństwa z osobą
wyznania rzymskokatolickiego. Gdy dochodzi do rozmów na temat ślubu,
proboszcz, rodzina strony katolickiej i środowisko wywierają bardzo
silny nacisk, aby ślub odbył się w Kościele rzymskokatolickim, co pocią
ga za sobą określone konsekwencje i konflikt sumienia u strony nieka
tolickiej. Zdarza się też, że księża (katoliccy) nalegają na zmianę wyzna
nia. Mimo to ze strony Kościoła reformowanego nie wywiera się presji
na narzeczonych, aby już u samego początku małżeństwa nie stwarzać
zalążków jego rozkładu. Tym niemniej wyjaśnia się zainteresowanym,
jakie skutki pociąga za sobą zawarcie ślubu w Kościele katolickim i zwra
ca się uwagę na to, że przepisy rzymskokatolickie nie traktują partnerów
równorzędnie. Proponuje się zawarcie małżeństwa w Kościele reformo
wanym, co nie będzie krępowało partnerów przy podejmowaniu decyzji,
co powinno się odbywać bez żadnych zewnętrznych nacisków, ani wy
muszonych okolicznościami zobowiązań. Jeżeli narzeczeni postanawiają
wziąć ślub katolicki, poucza się, że strona reformowana powinna odmó
wić podpisywania jakichkolwiek oświadczeń i nie przyjmować do wiado
mości zobowiązań strony katolickiej”.
Po dyskusji nad powyższym stanowiskiem, przedłożonym przez ks.
B. Trandę, wysłuchano referatu na temat „’Matrimonia mixta’ w sche
matach nowego prawa małżeńskiego”, który wygłosił ks. doc. dr hab.
Edmund Przekop z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ze względu
na wagę poruszonego zagadnienia, przytoczymy poniżej obszerne stresz
czenie wywodów referenta.
Soborowy postulat zreformowania przepisów prawa odnośnie mał
żeństw mieszanych spowodował wydanie kilku dokumentów, w których
Stolica Apostolska dokonała gruntownej zmiany przepisów kościelnych
w tej materii. Nowe regulacje na odcinku małżeństw mieszanych znalazły
odbicie w pracach obu Papieskich Komisji ds. Reformy Kodeksu Prawa
Kanonicznego tak dla Kościoła łacińskiego, jak też dla katolickich Koś
ciołów wschodnich. Dla Kościoła łacińskiego przepisy te znajdują się
w nowo zaprojektowanym kodeksie z 1980 r., oczekującym na papieskie
zatwierdzenie, w sekcji „De matrimoniis mixtis” (kan. 1078—1083). Ana
logiczne przepisy prawa dla katolickich Kościołów wschodnich znajdują
się w schemacie z 1980 r. „De cultu divino et praesertim de sacramen
tis”, pod ogólnym tytułem „De matrimoniis cum non catholicis” (kan.
148—151).
Referent podkreślił, że jakkolwiek oba wymienione dokumenty nie
stanowią jeszcze prawa obowiązującego, to jednak dokonał — metodą
porównawczą — szczegółowego przeglądu ustaleń, jakie zapadły w obu
Papieskich Komisjach, by dać możność zorientowania się, jak będzie
w niedalekiej przyszłości wyglądało zreformowane prawo małżeńskie
katolickich Kościołów tradycji łacińskiej i wschodniej na odcinku mał
żeństw mieszanych. Stwierdził, że rodzące się prawo daje się zgrupować
w następujących punktach:
1. Natura małżeństw mieszanych
Oba schematy wyróżniają pośród małżeństw mieszanych takie, które
katolicy zawierają z ochrzczonymi niekatolikami od tych, w których ka
tolicy wstępują w związki z osobami nieochrzczonymi w ogóle. W sche
matach nowego prawa nie napotykamy takich terminów, jak heretyk
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i schizmatyk. Z drugiej jednak strony nowe prawo, zwłaszcza dla Koś
ciołów wschodnich, nie stawia małżeństwa katolika zawieranego z nieka
tolikiem wschodnim (prawosławnym) na równi z małżeństwem, jakie
katolik zawiera z chrześcijaninem zachodnim (protestantem).
W przypadku małżeństwa osoby ochrzczonej z nieochrzczoną, schema
ty nic nie mówią na temat sakramentalności takiego związku. Dziś jednak
dominuje pogląd, że tego rodzaju małżeństwo nie jest sakramentalnym
związkiem. Toteż nie może on być nigdy zawarty bez uprzedniej dy
spensy.
2. Zakaz małżeństw mieszanych
Inaczej ten zakaz wyraża schemat wschodni, inaczej — zachodni.
W pierwszym przypadku powiada się, że do zawarcia małżeństwa *przez
osoby ochrzczone w obrządku wschodnim, z których jedna przynależy
do Kościoła katolickiego, druga do prawosławnego, wystarczy tylko ze
zwolenie właściwego biskupa. Słowo dyspensa w tym kontekście w ogóle
nie jest wymienione. Natomiast pozostaje nadal w schemacie wschodnim
zakaz zawierania małżeństwa mieszanego z osobą, która przyjęła chrzest
poza Kościołem wschodnim (protestantem). Dla tego rodzaju małżeństw
schemat wschodni przyjął analogiczną normę ze schematu dla Kościoła
łacińskiego, gdzie się stanowi, iż bez uprzedniej dyspensy miejscowego
hierarchy małżeństwo między katolikiem wschodniego obrządku a nieka
tolikiem innego Kościoła niż wschodni jest zabronione. Mamy tu bowiem
do czynienia z przeszkodą małżeństwa mieszanego, którą usuwa dopiero
dyspensa.
3. Rękojmie i przyczyny kanoniczne udzielenia dyspensy
Nowością w obu schematach jest to, że władzę dyspensowania od obu
przeszkód małżeństwa mieszanego posiada z samego prawa ordynariusz
miejsca. Nowe przepisy nie przewidują rezerwatu papieskiego w przy
padku, gdy strona katolicka (tak obrządku łacińskiego jak i wschodnie
go) odmawia spełnienia uwarunkowań dotyczących złożenia rękojmi. Oba
schematy osobno określają rękojmię dla strony katolickiej i niekato
lickiej z tym tylko, że prawodawca łaciński przez stronę niekatolicką
rozumie jakąkolwiek osobę ochrzczoną, a więc także prawosławnego, na
tomiast schemat wschodni z takiej grupy osób chrześcijan prawosławnych
wyłącza. Z tymi ostatnimi wystarcza do godziwego zawarcia małżeństwa
pozwolenie hierarchy miejscowego.
Nowe prawo zobowiązuje stronę katolicką do dwóch rzeczy: złożenia
oświadczenia, iż jest gotowa usunąć grożące jej niebezpieczeństwo utra
ty wiary oraz przyrzeczenia, iż uczyni wszystko, co jest w jej mocy, aby
całe potomstwo z mieszanego małżeństwa było ochrzczone i wychowane
po katolicku.
Zupełnie inaczej traktuje nowe prawo stronę niekatolicką. Nie żąda
od niej żadnej deklaracji ani też przyrzeczenia w sensie zobowiązania.
Wymaga jedynie, by dokładnie poinformowano niekatolika o zobowiąza
niach, jakie przyjęła na siebie strona katolicka. Nowe prawo nie żąda
już obecnie od niekatolika postawy aprobującej takie zobowiązania. Gdy
by oświadczył wyraźnie, że nie zgadza się z zobowiązaniami strony ka
tolickiej, jego postawa nie stanowi obecnie podstawy do odmowy udzie
lenia dyspensy, gdyż prawo w obu schematach nie zawiera żadnej klau-
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żuli unieważniającej. W ujęciu nowego prawa dostateczne gwarancje
znajdują się w rękojmiach złożonych przez stronę katolicką.
4. Forma prawna małżeństw mieszanych
W sprawach związanych z kanoniczną formą zawierania małżeństw
mieszanych, schematy prawne dla obu Kościołów w zasadzie utrzymują
dotychczasowe przepisy prawa kanonicznego, choć w pewnych punktach
wprowadzają zmiany. Schemat dla Kościoła obrządku łacińskiego posta
nawia, że każde małżeństwo mieszane ma być zawarte w formie kano
nicznej z tym, że odnośnie do niekatolików wschodnich zachowanie for
my kanonicznej jest wymagane tylko do godziwości aktu. Nowością
w schemacie jest to, że ordynariusze otrzymują z samego prawa władzę
udzielania dyspensy od obowiązku zachowania formy prawnej w każ
dym małżeństwie mieszanym, ilekroć w konkretnym przypadku zaistnie
ją poważne trudności w zachowaniu formy katolickiej. Po uzyskaniu ta
kiej dyspensy nupturienci mają jednak obowiązek zawrzeć małżeństwo
w jakiejkolwiek formie publicznej. Pod pojęciem tym rozumiana jest
w równej mierze forma religijna (np. forma zawarcia małżeństwa stoso
wana u prawosławnych czy też protestantów) jak też i forma cywilna
(np. w urzędzie stanu cywilnego).
Taką samą dyspozycję zamieszcza również schemat dla katolickich
Kościołów wschodnich. Jedyna różnica dotyczy tylko świętego ministra
(minister sacer), którym — według schematu łacińskiego — jest również
diakon. Tymczasem schemat wschodni wymaga tutaj obecności kapłana
i to do ważności związku. Wychodzi się tutaj naprzeciw Kościołowi pra
wosławnemu, gdzie obecność kapłana przy zawieraniu małżeństwa orto
doksyjnego stanowi „conditio sine qua non” ważności związku.
Oba schematy prawa małżeńskiego surowo zabraniają praktyki, we
dług której zawiera się małżeństwo mieszane przy współudziale mini
strów katolickiego i niekatolickiego, z których każdy z osobna sprawo
wałby własny ryt i odbierałby od nupturientów konsens małżeński.
Utrzymuje się również w mocy zakaz zawierania małżeństwa wobec mi
nistra niekatolickiego, czy to przed ślubem katolickim, czy to po jego
zawarciu. Może natomiast minister niekatolicki asystować przy celebra
cji małżeństwa mieszanego w Kościele katolickim, w obecności duchow
nego katolickiego, i vice versa. Zezwala się także, by duchowny nieka
tolicki skierował do małżonków słowa życzeń i zachęty, nie wyłączając
odmówienia stosownej za nich modlitwy. Powinno to jednak dziać się
za wiedzą miejscowego ordynariusza.
5. Troska duszpasterska o mieszane małżeństwa
Prawodawca zobowiązuje ordynariusza, proboszcza jak i innych dusz
pasterzy do szczególnej troski, by rodziny zapoczątkowane z małżeństwa
mieszanego prowadziły życie w zgodzie ze złożonymi przez stronę kato
licką przyrzeczeniami, zwłaszcza w tym, co dotyczy wychowania i nau
czania w religii katolickiej potomstwa.
*

Projekt „Instrukcji w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej
przynależności kościelnej”, o którym wspomnieliśmy na wstępie, uzyskał
w 1982 r. oficjalną aprobatę Episkopatu Polski. Wydaje się jednak, że
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z chwilą wejścia w życie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego *) usta
lenia „Instrukcji” wymagać będą rewizji.
W dotychczasowej debacie nad stanem prawnym i praktyką małżeństw
mieszanych zaprezentowane zostało stanowisko pięciu Kościołów człon
kowskich PRE. Zajęcie stanowiska przez trzy pozostałe — Kościół ewan
gelicko-augsburski, Kościół polskokatolicki i Kościół starokatolicki Ma
riawitów — jest w planie najbliższych spotkań Podkomisji ds. Dialogu.
Po zamknięciu pierwszego etapu dialogu na temat małżeństw miesza
nych projektowane jest podjęcie przez przedstawicieli Kościoła katolic
kiego dalszych rozmów z przedstawicielami grup pokrewnych Kościo
łów członkowskich PRE, np. z grupą złożoną z reprezentantów Zjedno
czonego Kościoła Ewangelicznego i Polskiego Kościoła Chrześcijan Bap
tystów oraz z grupą złożoną z przedstawicieli trzech Kościołów: prawo
sławnego, polskokatolickiego i mariawickiego. Podkomisja ds. Dialogu
uznała potrzebę opracowania kwestionariusza pytań, który by ukierun
kował drugi etap dialogu o małżeństwach mieszanych.

Poniżej drukujemy dokument, który został przyjęty przez Konferen
cję Plenarną Episkopatu Polski na posiedzeniu w dniach 1—2 grudnia
1982 r. Jego „niezwykłość” polega na tym, że jest to pierwszy doku
ment Kościoła rzymskokatolickiego, którego ostateczny kształt uformo
wał się w dialogu z przedstawicielami innych Kościołów chrześcijań
skich. Projekt „Instrukcji” został udostępniony Podkomisji do Spraw
Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu do Spraw
Ekumenizmu i był dyskutowany w latach 1979—1980 na czterech ko
lejnych zwołanych przez nią posiedzeniach. Znaczna część uwag kry
tycznych, wypowiedzianych przez przedstawicieli Kościołów członkow
skich PRE, została uwzględniona przy ostatecznej redakcji „Instruk
cji” (Redakcja).
INSTRUKCJA

w sprawie duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależności kościelnej
Episkopat Polski, kierując się troską o dobro rodziny i pomyślny rozwój współ
życia między chrześcijańskimi wyznaniami w naszym kraju, wydaje niniejszą
Instrukcję w sprawie opieki duszpasterskiej nad małżeństwami i rodzinami o róż
nej przynależności kościelnej. Instrukcja dotyczy duszpasterstwa małżeństw i ro
dzin, w których spotykają się dwa różne wyznania chrześcijańskie („mixta reli
gio’'j. Natomiast w stosunku do małżeństw i rodzin, gdzie spotyka się wyznanie
katolickie z religią niechrześcijańską („disparitas cultus”), niniejsze dyrektywy
mają odniesienie tylko na zasadzie analogii.
Wskazaniami Instrukcji winni się kierować Duszpasterze zarówno w załatwia
niu spraw związanych z zawarciem* małżeństwa o różnej przynależności kościel
nej jak i w sprawowaniu stałego duszpasterstwa nad takimi małżeństwami i ro
dzinami.
*) Papież Jan Paweł II oficjalnie ogłosił 251 1983 specjalną Konstytucję apo
stolską promulgującą nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. Zawarte w nim prze
pisy będą obowiązywać od 27 XI 1983. (Red.)
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I. Potrzeba duszpasterskiej
kościelnej

Karol K arsK i

opieki

nad małżeństwami o różnej

przynależności

Potrzeba specjalnego duszpasterstwa małżeństw i rodzin o różnej przynależności
kościelnej wystąpiła szczególnie ostro w naszych czasach. Przemiany we współ
czesnym świecie (migracje ludności, kontakty międzynarodowe, urbanizacja) oraz
niekiedy słabe uświadomienie religijne spowodowały wzrost liczby małżeństw
o różnej przynależności kościelnej. Przy tym na tle dążeń do jedności w dzisiejszym chrześcijaństwie wystąpiły wyraźniej zarówno niebezpieczeństwa i napięcia,
które stwTarza różnica wyznania w małżeństwie, jak i możliwości współpracy mał
żeństw o różnej przynależności kościelnej w dziele zbliżenia wyznań.
Z jednej strony widoczne są zagrożenia i niebezpieczeństwa dla samych part
nerów i ich związku, a w konsekwencji dla społeczności kościelnych i pomyślne
go współżycia wyznań. Przez brak pełnej jedności wiary bywa zagrożona wier
ność małżonków względem własnego Kościoła. Rozdźwięk w wierze może rów
nież prowadzić do zagrożenia wspólnoty życia małżeńskiego. Niejednolitość w y
znania utrudnia wreszcie religijne wychowanie dzieci i rozwój autentycznej re
ligijności w rodzinie.
Z drugiej strony harmonijnie żyjące małżeństwa i rodziny niejednolite wyznaniowo mogą i powinrfy się stać w dzisiejszym klimacie ekumenicznym płaszczyz
ną, na której będą przezwyciężane podziały. W atmosferze rodzinnej miłości ła t
wiej można osiągnąć poznanie odmiennych tradycji religijnych oraz obopólnie
wzbogacać się autentycznymi wartościami religijnymi. Małżeństwa i rodziny o róż
nej przynależności kościelnej mogą się stać przykładem zgodnego dawania świa
dectwa Ewangelii.
Powyższe względy skłaniają do otoczenia specjalną opieką duszpasterską mał
żeństw i rodzin o różnej przynależności kościelnej.
II. Podstawy kościelno-prawne duszpasterstwa małżeństw o różnej przynależno
ści kościelnej
Niniejsza Instrukcja opiera się na przepisach prawnych Kościoła katolickiego
podanych w KPK (k. 1060—1062), w dekrecie II Sob. Watykańskiego o ekume
nizmie „Unitatis reintegrate”, w deklaracji tegoż Soboru o wolności religijnej
,,Dignitatis humanae” i w późniejszych dokumentach: w dekrecie św. Kongrega
cji dla Kościoła Wschodniego „Crescens matrimoniorum” z dnia 22.11.1967 r., motu
prGprio pap. Pawła VI „Matrimonia mixta” z dnia 31.III.1970 r i w nawiązują
cych do niego „Wskazaniach Episkopatu Polski” z dnia 1.IV. 1971 r.
Ze względu na niebezpieczeństwa i trudności związane z małżeństwami o róż
nej przynależności kościelnej Kościół katolicki odradza ich zawierania i nadal
utrzymuje przeszkodę różnego wyznania („impedimentum mictae religionis”) i róż
nej wiary („impedimentum disparitatis cultus”). Przewidując możliwość udziele
nia dyspensy od tych przeszkód, Kościół określił bliżej w podanych wyżej doku
mentach sytuację prawną małżeństw o rożnej przynależności kościelnej oraz sfor
mułował ogólne wytyczne duszpasterskie odnoszące się do ich przygotowania i za
wierania. „Wskazania Episkopatu Polski”, które podały bardziej szczegółowe w tym
względzie dyrektywy, biorące pod uwagę warunki i potrzeby w naszym kraju,
przewidywały (p. VI) wydanie dalszych wytycznych dla duszpasterstwa małżeństw
mieszanych. Niniejsza Instrukcja jest tego realizacją.
Przepisy Instrukcji należy stosować w łączności z normami podanymi w wy
żej wymienionych dokumentach. Jeżeli Instrukcja określa w nowy sposób jakiś
przepis, jest to w niej wyraźnie zaznaczone. Ponieważ Instrukcja nie rozwiązuje
wszystkich szczegółowych kwestii, głównie z powodu braku jeszcze wspólnych
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uzgodnień z innymi Kościołami, Duszpasterze winni zwracać się w trudniejszych
wypadkach do swojej Kurii.
III. Zasady ogólne duszpasterstwa małżeństw’ o różnej przynależności kościelnej
1. Troską duszpasterską należy otoczyć samych małżonków i ich dzieci, a także
rodziny obojga małżonków (rodziców, krewnych).
2. Duszpasterstwo małżeństw i rodzin o różnej przynależności kościelnej prze
widuje opiekę indywidualną nad -poszczególnymi rodzinami, a także formę od
działywania zespołowego.
3. Duszpasterstwo winno być prowadzone w duchu ekumenicznym, z podkreśla
niem tego, co łączy, poza wszelką polemiką; jednocześnie atoli należy się wystrze
gać S7 tucznego zacierania różnic.
4. Duszpasterz winien znać zasady wiary strony niekatolickiej oraz obowiązu
jące ją przepisy prawne i liturgiczne.
5 Wynikające na tle religijnych przekonań konflikty należy rozwiązywać w du
chu szczerości i miłości.
C. Owocne duszpasterzowanie nad rodzinami o różnej przynależności kościelnej
wymaga harmonijnej współpracy Duszpasterzy obu wyznań. Pożądane jest, oy
formy i zakres wspólnego duszpasterzowania zostały uzgodnione między Kościo
łami. Kościół katolicki szanuje prawo również drugiego Kościoła do roztaczania
opieki duszpasterskiej nad małżeństwami o różnej przynależności kościelnej. Du
szpasterze zaś katoliccy powinni być otwarci na współpracę w tym względzie.
Mają chętnie przyjmować inicjatywy drugiej strony i sami winni szukać odpo
wiedniej płaszczyzny dla wspólnego działania; zwłaszcza w sytuacjach konflikto
wych niekiedy byłaby pożądana interwencja obu stron.
7. Wszystkie poczynania duszpasterskie winny mieć na względzie dobro wiary,
małżeństwa i rodziny. Muszą one nawiązywać do sakramentalnej jedności chrze
ścijańskiego małżeństwa i jego istnienia w nadprzyrodzonym życiu Ludu Bożego.
Chrześcijańskie małżeństwo o różnej przynależności kościelnej jest także „domo
wym kościołem”, „komórką Mistycznego Ciała Chrystusa”.
8. Duszpasterstwo rodzin niejednolitych wyznaniowo stanowi specjalną dziedzi
nę i dlatego na jego usługach stoją nie tyle zwykłe sposoby duszpasterzowania
(np. ambona), co raczej sposoby i środki specjalnej o których będzie mowa niżej.
IV. Wskazania dotyczące przygotowania małżeństw o różnej przynależności ko
ścielnej
1. Na wszystkich szczeblach katechizacji należy pouczać, że katolicy zasadniczo
powinni zawierać małżeństwa z wyznawcami własnego Kościoła; jednolitość bo
wiem wyznania służy dobru wiary, jedności małżeństwa i religijnemu wychowa
niu dzieci. Na kursach przedmałżeńskich, dniach skupienia dla narzeczonych itp.
powinna być omawiana problematyka małżeństw o różnej przynależności k o
ścielnej.
2 . W sprawie wymagań prawnych, związanych z uzyskaniem potrzebnej dyspen
sy lub dotyczących formy liturgicznej, zapisu czy ewentualnej konwalidacji mał
żeństwa, należy przestrzegać przepisów podanych we „Wskazaniach Episkopatu
Polski”. Poza tym Duszpasterze winni się kierować na etapie przygotowania mał
żeństwa niejednolitego wyznaniowo dyrektywami, które się tutaj podaje.
3. Zgłaszających się nupturientów o różnej przynależności kościelnej trzeba poaczyć o jedności i nierozerwalności ważnie zawartego związku małżeńskiego (win
na to uznać strona niekatolicka nawet, gdyby w jej wyznaniu był dopuszczalny
rozwód), jak również o tym, że jedność wyznania w rodzinie jest ze wszech miar
pożądana, gdyż jest fundamentem pokoju i pełnej wspólnoty, podczas gdy z róż-
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nicy wyznania wynikają poważne trudności, zwłaszcza dla religijnego wychowa
nia dzieci. Pouczenia te jednak mają być wolne od niewłaściwego prozelityzmu
i nie mogą naruszać zasady wolności sumienia w podejmowaniu decyzji przez
nupturientów.
4. Gdy strona niekatolicka chce trwać przy swoim wyznaniu, Duszpasterz po
traktuje tę decyzję lojalnie. W wypadku zaś, gdy 'wyrazi pragnienie przyjęcia wy
znania katolickiego, należy dokładnie zbadać, czy ta decyzja jest dojrzała i czy
została podjęta z pobudek religijnych. Tylko w tym wypadku można rozpocząć
przygotowanie związane z przyjęciem do pełnej jedności z Kościołem katolickim.
Z zasady czas tego przygotowania winien trwać dłużej niż trzy miesiące.
5. Jeśli zawarcie związku małżeńskiego zbiega się z przyjęciem do pełnej jed
ności kościelnej, należy:
a) pouczyć stronę niekatolicką, by się zwróciła do dotychczasowego swego du
szpasterza i poprosiła o potrzebne dokumenty (metryka chrztu i świadectwo wol
nego stanu); w wypadku niemożności otrzymania tych dokumentów, należy je
sporządzić na podstawie zeznania zaprzysiężonych świadków; w razie wątpliwości
co do ważności chrztu strony niekatolickiej Duszpasterz zwróci się do swojej
Kür ii;
b) zażądać od obu stron świadectwa ukończenia
kursu przedmałżeńskiego,
względnie przeprowadzić taki kurs, zakończony sprawdzającym egzaminem;
c) przyjąć stronę niekatolicką do pełnej jedności kościelnej według nowej, skró
conej formuły wyznania wiary (formuła w załączeniu);
d) po wygłoszeniu zapowiedzi (w Kościele katolickim) pobłogosławić związek
małżeński w zwykły sposób.
6. Jeśli strona niekatolicka pragnie pozostać w swojej wierze i chce zawrzeć
związek małżeński w Kościele katolickim, należy:
a) pouczyć stronę niekatolicką o obowiązku niezwłocznego zgłoszenia się do swe
go Duszpasterza w celu załatwienia wymagań prawnych jej Kościoła i uzyska
nia potrzebnych dokumentów (jak wyżej p. 5, a);
b) zażądać od strony katolickiej świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskie
go, a od strony niekatolickiej ewentualnego uzupełnienia wymaganej wiedzy w
zakresie małżeństwa i rodziny, następnie sprawdzić tę wiedzę przez odpowiedni
egzamin;
c) "skierować w imieniu narzeczonych do Ks. Biskupa podanie o dyspensę
„a mixta religione”;
d) przyjąć od strony katolickiej złożone na piśmie, za wiedzą strony niekatolic
kiej, przyrzeczenie, że dołoży wszelkich starań w miarę sił i możliwości, by wszy
stkie dzieci były ochrzczone i wychowane po katolicku; gdyby strona niekatolic
ka nie chciała przyjąć do wiadomości przyrzeczenia strony katolickiej i oświad
czyła, że nie dopuści do realizacji tych zobowiązań, Duszpasterz powinien zwró
cić się w tej sprawie do Kurii diecezjalnej (por. „Wskazania Episkopatu Polski ’,
P. ii);
*e) przypomnieć obu stronom o obowiązku przestrzegania zasad etyki małżeń
skiej, wynikających z prawa naturalnego (w zagadnieniu antykoncepcji, przery
wania ciąży, rozwodu);
f) pobłogosławić związek małżeński; jeśli druga strona jest wyznania prawo
sławnego, ślub może się odbyć podczas Mszy św. i oboje nupturjenci, o ile są w
stanie łaski, mogą przystąpić do Komunii św., bez specjalnego pozwolenia Ordy
nariusza (wymaganego dotąd przez „Wskazania Episkopatu Polski”, p. IV); jeśli
druga strona jest ewangelicka lub należy do innego wyznania, konieczne jest poz
wolenie Ordynariusza by ślub mógł się odbyć podczas Mszy św.; w obrzędzie ślub
nym małżeństwa o różnej przynależności kościelnej dozwolony jest bez specjal
nego pozwolenia Ordynariusza (wymaganego dotąd przez „Wskazania Episkopatu
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Polski” p. IV) udział Duszpasterza katolickiego, ograniczający się jednak do czy
tania Pisma św. i ewentualnego przemówienia, jeśli Duszpasterz katolicki uzna.
że nie wywoła to zgorszenia parafian.
7. W wypadku, gdy strona niekatolicka wyrazi stanowczą wolę zawarcia związ
ku małżeńskiego w sjwoim Kościele, a strona katolicka zgadza się, by ślub odbył
się w tamtym Kościele:
a) Duszpasterz przypomni stronie katolickiej, że obowiązuje ją zachowanie ka
nonicznej formy małżeństwa i pouczy obie strony o -ewentualnych konsekwen
cjach niezachowania tej formy (komplikacje z chrztem dzieci, zagrożenie niero
zerwalności małżeństwa);
b) jeśli strony trwać będą nadal przy swojej decyzji zawarcia małżeństwa w
Kościele niekatolickim, Duszpasterz pouczy stronę katolicką o obowiązku sumie
nia uzyskania, za pośrednictwem własnego proboszcza, u Ks. Biskupa dyspensy
„a mixta religione” oraz dyspensy od formy kanonicznej;
c) Duszpasterz wyda stronie katolickiej potrzebne dokumenty, po uprzednim
przedstawieniu przez nią świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego w Ko
ściele katolickim.
8. Jeśli katolik lub katoliczka zawrą związek małżeński w innym Kościele bez
uzyskania dyspens, Duszpasterz będzie się starał pomóc im do naprawienia tego
stanu rzeczy. W wypadku zawarcia związku małżeńskiego w Kościele prawosław
nym bez wymaganych dyspens należy skłonić stronę katolicką do naprawienia
winy względem swego Kościoła w sakramencie pokuty. W wypadku zaś zawarcia
związku małżeńskiego w innym Kościele Duszpasterz pomoże stronie katolickiej
do uzyskania u Ks. Biskupa dekretu konwalidującego małżeństwo.
9. Gdyby strona katolicka zdecydowała się wystąpić z Kościoła oraz przyjąć
inne wyznanie i prosiła o potrzebne do zawarcia małżeństwa dokumenty, Dusz
pasterz powinien je wydać. Jednak w tym wypadku Duszpasterz miałby ścisły
obowiązek sumienia podjąć wszelkie stosowne wysiłki (pouczenie, prośba, upom
ni enie), by ją powstrzymać od tego kroku.
10. Z zasady należy powiadomić drugi Kościół o zawarciu małżeństwa o różnej
przynależności kościelnej.
V.

Wskazania dotyczące
ności kościelnej

stałego duszpasterstwa

małżeństw o różnej przynależ

1. P ie lę g n o w a n ie w i a r y i w i e d z y r e li g ij n e j

Wzgląd na szczególną sytuację małżeństw o różnej przynależności kościelnej
winien skłaniać Duszpasterzy do specjalnej troski o życie wiary i o poziom w ie
dzy religijnej obu małżonków i ich dzieci:
a) Duszpasterze powinni być zorientowani co do postawy religijnej i poziomu
życia moralnego obu stron.
b) Duszpasterze winni utwierdzać rodziców i dzieci w postawie posłuszeństwa
nauce Chrystusa oraz wierności sumieniu, jednocześnie pomagając im do pogłę
bienia osobistej wiary.
c) Duszpasterze winni budzić u obydwu małżonków poczucie odpowiedzialności
za życie religijne całej rodziny.
d) Duszpasterze będą chętnie służyli pomocą w wyjaśnianiu problemów religij
nych, gdy małżonkowie okażą się niedość kompetentni, a także wtedy, gdy będzie
chodziło o należyte pouczenie dzieci w rzeczach wiary lub o autentyczną prezen
tację własnej tradycji religijnej wobec drugiej strony.
e) Należy organizować dla małżeństw o różnej przynależności kościelnej poga
danki. które by służyły poznaniu tradycji religijnej obu wyznań. Łatwiej bowiem
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można uniknąć niebezpieczeństwa indyferentyzmu przez należyte poznanie doktryn i tradycji, niż przez trwanie w niewiadomości.
f)
Wskazane byłoby organizowanie wspólnot międzyrodzinnych dla wymiany do
świadczeń i wzajemnej pomocy w rozwiązywaniu powstających problemów.
2. K s z t a ł t o w a n i e p o s ta w m o r a l n y c h

Szczególną troską duszpasterską musi być objęta również sprawa kształtowa
nia postaw moralnych obu małżonków.
a) Należy budzić u małżonków przekonanie, że istotne znaczenie dla ich mał
żeńskiej wspólnoty ma, obok głębokiej i żarliwej wiary, dawane na codzień świa
dectwo miłości. Uprzedzająca dobroć, pełna szlachetnej wyrozumiałości, jest ko
niecznym elementem klimatu, w jakim powinno przebiegać współżycie rodziny
o różnym wyznaniu jej członków.
b) Lojalność i poszanowanie przekonań drugiej strony oraz troska o dobre
współżycie nie zwalnia jednak katolika od przestrzegania zasad moralności wła
snego wyznania również w tym wypadku, gdy zaistnieje rozbieżność p om ięd zy
wymaganiami jednego i drugiego Kościoła.
3. O r g a n iz o w a n ie p r a k t y k r e l i g i j n y c h i o b c h o d ó w ś w i ą t

a) Wspólne dla obu wyznań elementy wiary powinny znajdować swój wyraz
w życiu religijnym całej rodziny (lektura Pisma św., modlitwy, emblematy re
ligijne).
b) Na ile to możliwe, pożądane byłyby wspólne praktyki religijne, jak np. wie
czorna modlitwa. Szczególnie wspólne rozważanie Słowa Bożego mogłoby służyć
lepszemu i zgodnemu jego rozumieniu.
c) W obchodzeniu świąt należy brać pod uwagę tradycje obu wyznań, odno
sząc się ze szczerym szacunkiem do zwyczajów religijnych drugiego wyznania.
d) Kwestię rozbieżnych terminów świąt (katolicyzm-prawosławie) należy roz
wiązywać w ten sposób, by w życiu rodziny znajdowały wyraz również święta
drugiego wyznania (życzenia, wspólny posiłek, zwolnienie z zajęć, powstrzymanie
się od niektórych prac).
4. W ię ź z K o ś c io łe m w s p ó ł m a ł ż o n k a
a) Duszpasterz powinien budzić u małżonka katolickiego zrozumienie i życzli
wość wobec zaangażowania się drugiej strony w sprawy i potrzeby jej Kościoła
b) Strona katolicka powinna traktować wizytę duszpasterską Duchownego wy
znania współmałżonka jako odwiedziny całej rodziny.
c) Podtrzymywaniu właściwych więzi z Kościołem drugiej strony może służyć
m.in. wspólny udział małżonków i dzieci wT nabożeństwach ekumenicznych, a w
szczególnych wypadkach w liturgii Kościoła współmałżonka, zawsze jednak w zgo
dzie z obowiązującymi przepisami.
d) W wyjątkowych wypadkach, jeśli przez dłuższy czas strona katolicka nie ma
fizycznej lub moralijej możliwości udziału w niedzielnej Mszy św. w świątyni ka
tolickiej, a blisko znajduje się świątynia wyznania współmałżonka, może wziąć
udział w nabożeństwie liturgicznym w tej świątyni, po uprzednim jednak uzgod
nieniu tego z własnym duszpasterzem (w wypadku Kościoła prawosławnego stro
na katolicka mogłaby również przyjąć Komunię św.).

P ro b le m

m a łże ń stw m iesza n y ch

51

5. C h r z e s t i w y c h o w a n i e d z ie c i

a) Wychowanie jednego dziecka w jednym wyznaniu, a drugiego w innym by
łoby utrwalaniem podziału wyznaniowego w rodzinie; łatwo też mogłoby się stać
podłożem indyferentyzmu. Dlatego Kościół katolicki żąda od swych wiernych
przyrzeczenia, że dołożą wszelkich starań, by wszystkie dzieci w ich małżeństwie*
były ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej.
b) W wypadku, gdyby strona niekatolicka nie respektowała zobowiązań strony
katolickiej, strona katolicka powinna zrobić wszystko, co w jej mocy, by dobro
wiary dziecka nie poniosło uszczerbku. Ewentualne spory w tym względzie w in
ny być traktowane przez Duszpasterzy z najwyższą delikatnością i miłością.
c) Przed chrztem dziecka rodzice i chrzestni muszą być szczególnie starannie
przygotowani przez katechezę specjalnie im poświęconą.
d) Chrzestni winni być dobierani ze szczególną troską, ponieważ mogą im przy*
paść w udziale ważne zadania nie tylko w stosunku do dziecka, ale także wobec
całej rodziny. Chrzestnymi z zasady powinni być katolicy. Jeden z dwojga chrze
stnych może być wyznania prawosławnego, taka jednak osoba powinna spełniać
wymagania stawiane przez Prawo Kościoła katolickiego rodzicom chrzestnym*
z uwzględnieniem naturalnie różnicy w przynależności kościelnej; w tym wypad
ku obowiązek czuwania nad katolickim wychowaniem dziecka spoczywa zasadni
czo na chrzestnym katoliku (Dyrektorium Ekumeniczne I, 57).
e) Przekazywanie wiary dzieciom jest wspólnym obowiązkiem obojga rodziców.
We wszystkich sprawach, gdzie zachodzi zasadnicza zgodność obu wyznań, rodzi
ce będą kształtować wspólnie swoje dzieci. Zasada jednak współdziałania w reli
gijnym wychowaniu dzieci wymaga, by małżonek, którego dzieci zostały ochrzczo
ne w drugim Kościele i są wychowywane według zasad tamtego Kościoła, nie
czuł się w tym wypadku zwolniony od zadań wychowawczych. Jego wpływ w y
chowawczy będzie się wyrażał m.in. w przykładnym życiu według wiary oraz w
pielęgnowaniu modlitwy rodzinnej.
6. M a łż e ń s tw a o r ó ż n e j p r z y n a l e ż n o ś c i k o ś c i e ln e j w s łu ż b ie d ą ż e ń e k u m e n i c z n y c h
a) Harmonijne współżycie w rodzinach o różnej przynależności kościelnej winno
się stać wzorem dla chrześcijan w ich ekumenicznych dążeniach. Opieka zaś du
szpasterska nad rodzinami o różnej przynależności kościelnej powinna być pro
wadzona tak, by służyła dalszym osiągnięciom na drodze do jedności.
b) Należy pomagać rodzinom o różnej przynależności kościelnej w radosnym
odkrywaniu tego wszystkiego, co łączy Kościoły. W odniesieniu zaś do elementów
odmiennych trzeba ukazywać, że często są one względem siebie komplementarne
i jako takie mogą pomagać do pełniejszego odczytania prawdy objawionej.
c) Duszpasterze winni uwrażliwiać małżonków na wartości religijno-moralne,
którymi może ubogacić druga strona. Małżonkowie .mogą korzystać z formuł mo
dlitewnych i pieśni drugiego wyznania, o ile tylko nie wnoszą one różnic dog
matycznych.
d) Modlitwa o jedność chrześcijan ma być „wołaniem nieustannym” w codzien
nych wspólnych praktykach religijnych.
e) Rodziny o różnej przynależności kościelnej powinny wykazywać szczególną
gorliwość w organizowaniu spotkań ekumenicznych w Tygodniu Powszechnej Mo
dlitwy o jedność chrześcijan, w oktawie Zesłania Ducha Świętego lub przy in
nych okazjach.
f) W rodzinach o różnej przynależności kościelnej powinni wzrastać chrześcija
nie oddani sprawie jedności Kościoła.
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Zakończenie
Instrukcja, służąc pomocą w rozwiązywaniu konkretnych problemów, ma wpro
wadzić jednolitą praktykę duszpasterską w stosunku do małżeństw i rodzin o róż
nej przynależności kościelnej w całym kraju.
Episkopat, kierując niniejszą Instrukcję do Duszpasterzy katolickich, jednocze
śnie żywi nadzieję, że inne Kbścioły chrześcijańskie w Polsce wydadzą dla swo
ich Duszpasterzy analogiczne wskazania, podyktowane troską o dobro wiary i na
szych rodzin.

ANTONI GRZEŚKOWIAK

„PIELGRZYMKA POKOJU I POJEDNANIA"
Rzym, 28.XII.1982 — 1.1.1983

Ekumeniczna wspólnota protestancko-katolicka z Taize, Francja, zor
ganizowała w Rzymie w okresie od 28 grudnia 1982 do 1 stycznia 1983
doroczną „Pielgrzymkę pokoju i pojednania". Uczestniczyła w niej oko**
ło 25-tysięczna rzesza młodych katolików i protestantów ze wszystkich
niemal krajów Europy, w tym także licząca 200 osób grupa Polaków.
Rzym już po raz drugi był miejscem ekumenicznego spotkania młodzie
ży; poprzednie odbyło się tu w r. 1980. Program obecnej pielgrzymki
był zresztą bardzo podobny do tej sprzed dwóch lat. Młodzi zostali przy
jęci przez blisko 300 rzymskich parafii, gdzie codziennie rano zbierali
się wraz z miejscowymi wiernymi na wspólną modlitwę, a następnie w
grupach dyskusyjnych rozważali treść „Listu z katakumb" brata Rogera.
^Wieczorem, w dwóch bazylikach rzymskich — św. Jana na Lateranie
i Santa Maria Maggiore — odbywały się nabożeństwa mniej więcej we
dług takiego porządku, jaki jest przyjęty w Taizć. Wypełniły je lekcje
Pisma św. czytane w wielu językach, śpiewy kanonów łacińskich oraz
refleksje brata Rogera, założyciela i przeora wspólnoty w Taize. Myślą
przewodnią jego wieczornych medytacji był apel skierowany do mło
dych, aby mieli odwagę dzielić się tym, co zrozumieli z Ewangelii —
choćby to było nawet niewiele — z innymi.
Jednym z głównych motywów obecnej pielgrzymki była refleksja nad
doświadczeniami pierwszych chrześcijan. Dlatego też część modlitw od
była się w rzymskich katakumbach, czczonych jako kolebka wiary.
Jak już wspomniano podstawę do porannych medytacji w parafiach
stanowił „List z katakumb" zredagowany przez br. Rogera, w którym
skierował on wezwanie do Kościołów o jedność i zachowanie prostoty.
We fragmencie dotyczącym jedności można przeczytać takie oto słowa
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(podajemy je według polskiego tłumaczenia ,,Listu z katakumb” opu
blikowanego w Taize):
„O Kościele, bądź ziemią pojednania.
Już nigdy, nigdy więcej nie zostawisz Chrystusa poszarpanego, jęczą
cego przy drodze.
Wtedy nie da się już dłużej utrzymać podziałów wyznaniowych wśród
chrześcijan, których Ewangelia wzywa do tego, by byli członkami Ciała
Chrystusowego, a nie działaczami, stronnikami swoich wyznań. Jezus
modlił się «aby byli jedno» i w ten sposób stawali się wiarygodnymi
wobec świata.
Teraz, kiedy przemoc i hałasy wojny rozchodzą się po świecie, kiedy
naród podnosi się przeciw narodowi, nie marnuj już ani jednej minuty
na konflikty i kłótnie wśród chrześcijan.
Zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby nowe pokolenia nie były już
ofiarą starych i nowych rozłamów.
Widzialne pojednanie chrześcijan jest sprawą nie cierpiącą zwłoki.
Ale nie po to chrześcijanie mają się pojednać, by dominować nad
kimkolwiek, lecz żeby być zaczynem pokoju i zaufania pośród wszyst
kich narodów świata.
Czy pozostaniesz obojętny na ewangeliczne zaproszenie «by biec dc
pojednania?» Czy pozostaniesz obojętny na słowa Chrystusa: «Nie na
dają się do Królestwa Bożego ci, którzy oglądają się wstecz?»
Kościele, bądź ziemią przebaczenia, by nam umożliwić życie dniem
dzisiejszym. «Jutro samo się będzie troszczyć o siebie».
Kiedy jesteś ziemią pojednania i komunii, wtedy wszyscy zbiegają
się do ciebie”.
W dalszych słowach swego listu br. Roger powtórzył po raz kolejny
swój poprzedni apel kierowany do młodych, aby byli zaczynem pojed
nania wszędzie, gdziekolwiek się znajdą.
Kulminacyjnym momentem pielgrzymki była, podobnie jak przed
dwoma laty, wspólna modlitwa młodzieży z papieżem Janem Pawłem II
w bazylice św. Piotra w dniu 30 grudnia 1982 r. Papieża powitał w ser
decznych słowach br. Roger, który powiedział m.in.: „Czy wolno mi po
wiedzieć Ci, ukochany Ojcze święty, że już od dawna jawi mi się, że
pojednanie nie nastąpi, jeżeli będziemy unikać jedni drugich. Nastąpi
dopiero wtedy, gdy pobiegniemy do siebie, choćby z końca świata, jeśli
będzie potrzeba, aby słuchać, rozumieć, miłować.
Przybyliśmy tutaj, żeby ukochać Kościół w Rzymie, który przewod
niczy w7 miłości poprzez służbę swego Biskupa. Czy Pasterz Powszech
ny, Biskup Rzymu, nie jest wezwany, by być pasterzem wszystkich
ochrzczonych, nawet tych, którzy chwilowo nie rozumieją jego służby,
obojętnie czy są katolikami, czy nie?”.
Po krótkiej liturgii słowa, wspólnym „Ojcze nasz” i wspólnym śpie
wie w języku polskim „Śpiewaj Panu ziemio cała, Alleluja”, Papież
przemówił w kilku językach do młodzieży. Wyraził radość z tego spot
kania i podziękował br. Rogerowi za jego słowa. Następnie nawiązując
do myśli przewodniej spotkania, którą było pojednanie, Jan Paweł II
powiedział, iż z wielką radością stara się pomóc młodzieży na tej dro
dze, prowadząc z nią dialog. Następnie odpowiadał na nadesłane mu
wcześniej pytania.
Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób młodzi chrześcijanie wszyst
kich wyznań mogliby dawać świadectwo pogodnej radości i ufności w
dzisiejszych niespokojnych czasach, Jan Paweł II wskazał na potrzebę
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wzajemnej miłości. „Nie można oczywiście zamykać oczu na złożone,
trudne problemy współczesnego świata, na rodzące się w sercach ludz
kich tendencje do ucisku i wojny, na panowanie trwogi, kłamstwa, egoiz
mu, pychy. Trzeba walczyć ze złem we wszystkich jego przejawach. Na
wet ci, którzy szukają dobra, nie będą oszczędzeni przez zło. Czy Chry
stus go uniknął? Każdy z nas powinien przyczyniać się do zażegnywania tych niebezpieczeństw, do zwyciężania zła dobrem. Jest to możliwe
tylko przez Chrystusa i z Chrystusem. Ostatnie słowo nie będzie nale
żało do zła, ani do złego ducha. Bóg napełnia poczuciem dobra, spra
wiedliwości i miłości serca nasze i wielu innych ludzi tak, że będziemy
mogli spotkać się, podać sobie ręce ponad granicami, tworzyć bratni
świat. Chrystus otwiera przed nami tę nadzieję, także poprzez cierpie
nie. Świadomość, że On jest z nami w naszej walce ze złem, napełnia
nasze serca pokojem. Dlatego powtarzam wam: nie bójcie się”.
Potem Papież odpowiedział na kilka dalszych pytań, zaś na koniec
mówił o pojednaniu, stwierdzając, że prawdziwe pojednanie między
ludźmi nie jest możliwe bez przyjęcia pojednania, które pochodzi od
Boga. Pojednanie jest też zadaniem Kościoła. Taki jest sens sakramen
tu pokuty, który jedna z Bogiem i ludźmi.
Po przemówieniu Jan Paweł II pozdrowił młodzież z Jugosławii po
słoweńsku i po chorwacku, a następnie skierował pozdrowienia do gru
py Polaków. Wspólna modlitwa młodzieży z Papieżem zakończyła się
śpiewem „Magnificat” oraz błogosławieństwem papieskim.
Nazajutrz, w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w parafiach rzymskich
odbywało się nocne czuwanie w intencji pokoju na świecie.
Warto wspomnieć, że z inspiracji wspólnoty z Taize rozpoczęła się w
Libanie w święto Bożego Narodzenia 1982 modlitwą muzułmanów
i chrześcijan światowa pielgrzymka pojednania, która w ciągu najbliż
szych lat trwać będzie na wszystkich kontynentach. Br. Roger zapo
wiedział także dwie ogólnoświatowe pielgrzymki pojednania — jedna
odbędzie się w dniach 3—7 sierpnia 1985 r. w Taizć, druga zaś w nie
ustalonym dotychczas miejscu na półkuli południowej. *

KAROL KARSKI

„O POKÓJ I PRZECIW BRONI NUKLEARNEJ”
Spotkanie przedstawicieli religii w Wiedniu
Na zaproszenie Papieskiej Akademii Nauk odbyło się w Rzymie we
wrześniu 1982 spotkanie przedstawicieli akademii nauk z 36 krajów
świata. Rezultatem obrad było oświadczenie na temat powstrzymania
wojny nuklearnej. Przedstawiciele nauki przedstawili w nim katastro
falne skutki wojny nuklearnej dla ludzkości i wskazali, że świat zmie
rza do fatalistycznego zaakceptowania faktu, że konflikt nuklearny jest
nieunikniony. Oświadczyli, że nie jest to problem, który można rozwią
zać przez analizę faktów, lecz zagadnienie wymagające oceny z pozycji
wiary i wartości moralnych. Oświadczenie naukowców stwierdzało w
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konkluzji: „Chcąc powstrzymać wojny i osiągnąć rzeczywisty pokój,
trzeba uruchomić nie tylko siły inteligencji, lecz także etyki, moralno
ści i świadomości”.
Arcybiskup Wiednia, kard. Franz König, który w istotny sposób przy
czynił się do zorganizowania powyższego spotkania przedstawicieli aka
demii nauk, zwołał w dniach od 13—15 stycznia 1983 w Wiedniu kon
sultację poświęconą przedyskutowaniu powyższego oświadczenia, na któ
rą zaprosił reprezentantów różnych wyznań chrześcijańskich i islamu.
Stronę katolicką reprezentowali: abp Jean Jadot, przewodniczący waty
kańskiego Sekretariatu ds. Niechrześcijan; abp John R; Roach, przewod
niczący Konferencji Episkopatu w USA; prof. Theodore Hesburgh, pre
zydent Uniwersytetu Notre-Dame w USA i ks. Bryan Hehir, przedsta
wiciel Konferencji Katolickiej w USA. Inne Kościoły chrześcijańskie
reprezentowali: metropolita Paulos Mar Gregorios z Syryjskiego Koś
cioła Wschodniego w Indiach; bp Amba Gregorios z Kościoła Koptyjskiego Egiptu; bp James Armstrong z Kościoła Metodystycznego w
USA i prof. Keith Ward, reprezentant anglikańskiego arcybiskupa Can
terbury. Przedstawicielami islamu byli: wielki mufti Jemenu Północne
go Ahmed Zabarah i dyrektor biura londyńskiego Światowej Ligi Mu
zułmańskiej dr Haszim Mahdi.
Z wybitnych naukowców w spotkaniu wiedeńskim uczestniczyli: dr
Spurgeon M. Keeney (Akademia Nauk w USA), dr Victor F. Weisskopf
(profesor w USA, członek Papieskiej Akademii Nauk), dr Jewgenij Welichow i prof. Georgij K. Skriabin (obaj: Akademia Nauk ZSRR) oraz
prof. Andrć Guinier (Francuska Akademia Nauk).
Przedstawiciele religii podpisali na zakończenie rozmów deklarację na
stępującej treści:
„Jako przedstawiciele różnych tradycji religijnych znajdujemy się pod
głębokim wrażeniem oświadczenia wybitnych naukowców. Przemawia
my zgodnym głosem, aby podkreślić, że po raz pierwszy w historii ludz
kość posiada siłę, aby zniszczyć siebie samą. Uważamy, że nie może być
takiego powodu, który mógłby usprawiedliwić moralnie śmierć i zni
szczenie spowodowane użyciem broni jądrowej. Odrzucamy twierdze
nie, że któraś strona mogłaby «wygrać» wojnę nuklearną. Pokój jest za
równo darem Stwórcy jak i naszym dziełem. Prawdziwy pokój nie mo
że opierać się na fakcie, że jedną stronę stać na zniszczenie drugiej:
równowaga odstraszenia nuklearnego urąga poselstwu miłości, które jest
wspólnym dobrem wszystkich religii. Trwały pokój może opierać się je
dynie na sprawiedliwości w świecie, respektowaniu godności każdej oso
by, na nawróceniu serc i umysłów i — wreszcie — na wezwaniu ze
strony Stwórcy do pojednania między narodami, które stały się obce
wobec siebie.
Do oświadczenia naukowców dołączamy własną deklarację wyrażają
cą przekonania moralne i religijne. Obecnie musimy przystąpić do re
dukcji liczby zgromadzonych i będących w pogotowiu broni nuklear
nych. Musimy powstrzymać wyścig zbrojeń, który z nakładem ogrom
nych kosztów przyczynia się do produkcji coraz bardziej wyrafinowa
nych środków niszczycielskich, a tym samym do trwonienia funduszy,
które można by spożytkować na pokarm, ubranie, mieszkanie i opiekę
medyczną dla milionów ludzi, którzy cierpią niedostatek. Musimy po
łożyć kres rozprzestrzenianiu broni nuklearnych. Niszczycielską siłę, któ
ra daleko przerasta naszą zdolność obliczenia jej następstw, musimy od
rzucić jako środek regulowania konfliktów między narodami lub pań
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stwami. Sądzimy, że narody nie powinny zagrażać egzystencji i dobro
bytowi swego przeciwnika, lecz że muszą podjąć dialog i wspólne wy
siłki dla poprawy warunków społecznych i kulturalnych w całym świę
cie. Musimy wywierać stały nacisk, aby osiągnąć ostateczny cel całko
witej eliminacji broni nuklearnych, gdyż ludzie mogą spowodować, że
to, co stworzyli, ulegnie ponownemu zniszczeniu. Słowa, do których wy
powiedzenia tutaj, w Wiedniu, skłania nas wiara, muszą być podbudo
wane nadzieją, że istnieje możliwość zbudowania świata, który byłby
odzwierciedleniem miłości ze strony Stwórcy i poszanowania dla daru
życia.
Solidaryzujemy się z apelem naukowców o podjęcie natychmiastowe i
akcji na rzecz osiągnięcia konkretnych porozumień rozbrojeniowych,
które doprowadzą do eliminacji broni atomowych’’.
Dalsze podobne spotkania przedstawicieli religii i naukowców poświę
cone sprawom pokoju i groźbie zagłady nuklearnej są planowane w naj
bliższym czasie w Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim i Da
lekim Wschodzie.

POWSZECHNY TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
W WARSZAWIE

W dniach 18—25 stycznia 1983 r. wyznawcy Chrystusa na całym
świecie obchodzili doroczny Powszechny Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. W tym roku myślą przewodnią Tygodnia było hasło ,,Jezus
Chrystus — życiem świata”; pod tym hasłem obradować będzie również
VI Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, które odbędzie się
w dniach 24 lipca — 10 sierpnia br. w Vancouver, Kanada.
Również Kościoły chrześcijańskie w Polsce włączyły się, jak co roku
w tę powszechną, ogólnoświatową i ogólnokościelną modlitwę o jedność.
Tradycyjnie najbardziej uroczyście obchodzony jest Tydzień Ekumenicz
ny w Warszawie: tu organizowanych jest najwięcej nabożeństw, tu ucze
stniczą w nich zwierzchnicy poszczególnych Kościołów.
/
Przyjętym od lat zwyczajem, z inicjatywy Ośrodka ds. Jedności Chrze
ścijan działającego przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, odbywają
się nabożeństwa ekumeniczne w kilku wybranych katolickich świąty
niach stołecznych (w tym roku było ich sześć). Do udziału w tych na
bożeństwach zapraszani są przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w
Polskiej Radzie Ekumenicznej, z których jeden służy ponadto jako kaz
nodzieja. Nabożeństwa organizowane przez Ośrodek ds. Jedności Chrze
ścijan przekraczają zazwyczaj ramy Tygodnia; tak było również w tym
roku, jako że odbywały się one od 16 do 30 stycznia.
Natomiast w dniach 18—25 stycznia trwa cykl nabożeństw zaprogra
mowany przez Polską Radę Ekumeniczną. Odbywają się one kolejno w
świątyniach każdego z ośmiu Kościołów członkowskich Rady. Do trady
cji tych nabożeństw należy, iż w ich trakcie wygłaszane są dwa kaza
nia — jedno przez duchownego rzymskokatolickiego, drugie zaś przez
duchownego reprezentującego któryś z Kościołów mniejszościowych.
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Po każdym nabożeństwie ma miejsce agapa, w której uczestniczą du
chowni różnych wyznań i zaproszone osoby świeckie. Agapy są ważną,
integralną częścią nabożeństw ekumenicznych w ramach Tygodnia, bo
wiem przyczyniają się do umacniania więzi pomiędzy chrześcijanami na
leżącymi do różnych wspólnot chrześcijańskich i w niemałym stopniu
wpływają na inspirowanie i ożywienie różnych inicjatyw ekumenicznych
oraz upowszechnienie idei pojednania wśród wiernych z poszczególnych
Kościołów.
Warto dodać, że z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, Ko
misja Episkopatu ds. Ekumenizmu wydała w formie broszury instrukcję
duszpasterską zawierającą formularz Mszy św, o jedność oraz odezwę
skierowaną przez biskupów, członków Komisji Episkopatu ds. Ekume
nizmu — Władysława Miziołka i Władysława Jędruszuka do księży
z prośbą, aby zachęcili swoich parafian do aktywnej modlitwy o jedność.
Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza fakt, że w broszurze tej zamiesz
czono po raz pierwszy katechezę ekumeniczną dla dzieci, opracowaną
przez ks. dr. Franciszka Augustyńskiego. Natomiast Polska Rada Ekume
niczna wydała zeszyt, w którym pomieszczono teksty krótkich rozmyślań,
opartych o wyznaczone na dany dzień modlitw lekcje Pisma św. oraz
schemat nabożeństwa w intencji zjednoczenia chrześcijan. Całość została
uzgodniona przez grupę roboczą złożoną z przedstawicieli Irlandzkiej
Rady Kościołów i doradczego rzymskokatolickiego Komitetu ds. Ekume
nizmu w Irlandii, a następnie opracowana przez przedstawicieli Świa
towej Rady Kościołów i watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześ
cijan i rozesłana z kolei Kościołom całego świata.
Sprawozdanie niniejsze ogranicza się do obchodów Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan w stolicy, natomiast relacje z nabożeństw ekume
nicznych zorganizowanych w innych ośrodkach kościelnych w Polsce
zamieścimy w następnym numerze naszego kwartalnika.
Pierwsze nabożeństwo zaproponowane przez Ośrodek Ekumeniczny
Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odbyło się 16 stycznia w kościele
sióstr sakramentek pw. św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta. Mszę
św. odprawił bp Zbigniew Kraszewski, biskup pomocniczy warszawski,
który również wygłosił homilię. Kaznodzieja podkreślił m.in., że nakaz
misyjny Chrystusa wypowiedziany wobec apostołów: „Idźcie więc i nau
czajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Du
cha Świętego...” winien być wypełniany wiernie i konsekwentnie przez
wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Jakże smutne jest więc to, że podział
Kościoła tak bardzo uzewnętrznia się w krajach misjonowanych. Po Mszy
św. drugą homilię wygłosił ks. Władysław Paschalis z Kościoła ewange
licko-reformowanego, senior ruchu ekumenicznego w Polsce, który mimo
sędziwego wieku nadal wiernie służy sprawie pojednania chrześcijan.
Drugie nabożeństwo odbyło się 17 stycznia w kościele księży pallo
tynów pw. Chrystusa Króla Pokoju przy ul. Skaryszewskiej na Pradze.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Czesław Parzyszek, wiceprowincjał pallotynów, zaś homilię wygłosił ks. Jan Hause z Kościoła
ewangelicko-augsburskiego, dyrektor biblioteki Chrześcijańskiej Akade
mii Teologicznej, jeden z najwytrwalszych od lat uczestników Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan. Warto wspomnieć, że w świątyni tej
w dniach 16—23 stycznia odbył się cykl nabożeństw o zjednoczenie
chrześcijaństwa, a homilie głosili m.in. bp W. Miziołek i o. Jozafat Romanek, prowincjał zakonu bazylianów, wikariusz generalny Prymasa
Polski dla wiernych obrządku grecko-katolickiego na teren Polski Pół
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nocnej oraz ks. prof- J. Russell Chandran, duchowny Zjednoczonego Koś
cioła Indii Południowych, prezes — założyciel Ekumenicznego Stowarzy
szenia Teologów Trzeciego Świata.
Nabożeństwo centralne miało miejsce dn. 23 stycznia w kościele pw.
Sw. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Tę jedną z największych
warszawskich świątyń wypełniły niezwykle liczne rzesze wiernych. Wśród
gości byli duchowni z Kościołów zrzeszanych w PRE na czele z jej pre
zesem ks. prof. Witoldem Benedyktowiczem, superintendentem naczel
nym Kościoła metodystycznego w PRL oraz bp. Zdzisławem Trandą
z Kościoła ewangelicko-reformowanego. We Mszy św. uczestniczyli rów
nież przedstawiciele Światowej Rady Kościołów przebywający z 10-dniową wizytą w Polsce. Byli to ks. Olle Engström ze Szwedzkiego Związku
Misyjnego, ks. Wolfgang Schmidt z Kościoła ewangelickiego w RFN, John
Stumbo ze Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego w USA oraz pani
Sarnia Sadek z Kościoła prawosławnego w Libanie. Obecny był również
ks. Christopher Lowe, znany anglikański teolog i ekumenista. Mszy św.
koncelebrowanej z intencji o zjednoczenie wszystkich Kościołów chrześ
cijańskich przewodniczył bp Wł. Miziołek, wiceprzewodniczący Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu, który również na wstępie liturgii powitał
serdecznie zgromadzonych. Homilię wygłosił ks. prof. W. Benedyktowicz,
podkreślając m.in. znaczenie, jakie ma dla każdego chrześcijanina Ewan
gelia i Chrystusowy Krzyż, dzięki mocy którego możemy nieustannie
się odradzać i odnawiać wewnętrznie. Chrystus pozwala nam przetrwać
wszelkie prześladowania, cierpienia i upokorzenia, jakim jesteśmy pod
dawani. W tym kontekście kaznodzieja wspomniał postać św. Maksymi
liana Kolbego, który stanowi dla świata przykład zwycięstwa miłości
i mocy Chrystusowego Krzyża nad nienawiścią prześladowców.
Kolejne nabożeństwo odbyło się 26 stycznia w kościele akademickim
pw. Sw. Anny na Krakowskim Przedmieściu. Przybył na nie kard. Józef
Glemp, Prymas Polski, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej.
Obecni byli: abp Bazyli, prawosławny metropolita Warszawy i całej Pol
ski, bp Wł. Miziołek, ks. Stanisław Tymoteusz Kowalski, biskup naczelny
Starokatolickiego Kościoła Mariawitów oraz ks. prof. W. Benedyktowicz.
Przybyła również delegacja Akademii Teologii Katolickiej z prorekto
rem ks. doc. Helmutem Jurosem oraz przedstawiciele szeregu placówek
dyplomatycznych.
Homilię wygłosił ks. prof. W. Benedyktowicz, który m.in. podkreślił,
że zapowiedziane przez proroka Izajasza wyzwolenie mesjańskie spełniło
się w Jezusie Chrystusie, który odniósł zwycięstwo nad tym wszystkim,
co jest naszą niewolą wypływającą z grzechu. Pod koniec Mszy św. za
brał głos metropolita Bazyli, który wyraził radość z faktu wyniesienia
Prymasa Polski do godności kardynalskiej składając mu szczere, serdecz
ne życzenia wielu lat życia i mężnego znoszenia Krzyża w jego posłudze
dla dobra Kościoła w Polsce. Abp Bazyli wręczył również kard. Glempo
wi ikonę Matki Bożej Litościwej, a także na ręce miejscowego rektora
ks. prał. Tadeusza Uszyńskiego przekazał inną ikonę dla wspólnoty aka
demickiej. Prymas Polski w krótkim słowie pasterskim podkreślił wielką
rolę wspólnej modlitwy wszystkich chrześcijan w wypełnianiu nakazu
Chrystusa ,,ut unum sint” z Modlitwy Arcykapłańskiej i wyraził nadzie
ję, że upragniona jedność Kościoła jest możliwa do osiągnięcia, a to dzię
ki mocy łaski Bożej. Kard. J. Glemp poprosił metropolitę Bazylego, aby
udzielił zgromadzonym błogosławieństwa po zakończeniu Mszy św.

T y d zie ń

m o d litw

o jed n o ść

ch rześcija n

65

Bardzo uroczysty przebieg miało również nabożeństwo w kościele sióstr
franciszkanek służebnic Krzyża pw. Sw. Marcina na Starym Mieście,
które odbyło się zgodnie z tradycją w pierwszy czwartek po oficjalnym
zakończeniu Tygodnia, tj. 27 stycznia. Mszy św. koncelebrowanej prze
wodniczył bp Wł. Miziołek. Na jej wstępie braci z innych Kościołów
i wszystkich zgromadzonych powitał ks. doc. Bronisław Dembowski,
rektor miejscowego kościoła i dziekan Papieskiego Wydziału Teologicz
nego w Warszawie. Homilię wygłosił ks. Christopher Lowe, akcentując
m.in., że Ewangelia i chrzest są wspólnym dziedzictwem wszystkich Koś
ciołów chrześcijańskich i że na tym fundamencie wiary powinniśmy
kształtować nasze postawy coraz szerzej otwarte na Chrystusową prawdę,
miłość i sprawiedliwość. Kluczem jedności Kościoła jest nasza jedność
z Chrystusem, dzięki której chrześcijanie stają się wiarygodnymi, auten
tycznymi świadkami dla świata. Droga do tej jedności prowadzi przez
wzajemne poznanie, poprzez spotkanie we wspólnej modlitwie. Podczas
Modlitwy Powszechnej, tak zresztą jak i na wszystkich mszach odpra
wianych w ramach Tygodnia, zanoszono prośby do Boga w intencji pa
pieża Jana Pawła II oraz patriarchów Kościołów wschodnich i zwierzch
ników wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Modlono się także za
zmarłych prekursorów ruchu ekumenicznego w Polsce: ks. Zygmunta
Michelisa, luteranina; ks. prof. Jerzego Klingera, prawosławnego; bpa
Jana Niewieczerzała, ewangelika reformowanego oraz duchownych ka
tolickich — ks. inf. Stanisława Mystkowskiego, ks. Stanisława Szymańskiego, ks. Józefa Zawadzkiego i ks. Tomasza Bojasińskiego. Pod ko
niec Mszy św. przemówił bp Wł. Miziołek podkreślając nieustanną aktu
alność Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa Chrystusa.
W kręgach ekumenicznych narzeka się od dawna, że idea pojednania
nie znajduje głębszego zainteresowania poza większymi ośrodkami koś
cielnymi. Dlatego też z wielką radością należy odnotować fakt zorgani
zowania przez Ośrodek Ekumeniczny Kurii Metropolitalnej Warszawskiej
po raz pierwszy w tej archidiecezji nabożeństwa poza obrębem stolicy,
które odbyło się 30 stycznia w kościele św. Wincentego ä Paulo w Ot
wocku. Niezwykle liczny udział wiernych przeczył obiegowej opinii, że
chrześcijanie na „prowincji’* są obojętni wobec sprawy pojednania. Wy
starczyła inicjatywa miejscowego proboszcza ks. Zygmunta Wudarkiewicza i na „ekumenicznej mapie Polski” przybyła nam jeszcze jedna
miejscowość. Mszy św. koncelebrowanej w otwockim kościele przewod
niczył bp Wł. Miziołek, zaś kazanie wygłosił bp Zdzisław Tranda z koś
cioła ewangelicko-reformowanego. Wskazał on na potrzebę dawania świa
dectwa naszej postawy jako uczniów Chrystusa — w wierności Ewan
gelii i zasadom moralności chrześcijańskiej. Podkreślił, że narodu, który
wiernie stoi przy Chrystusie nie są w stanie zniszczyć żadne złe moce.
Na zakończenie Mszy św. przemówił bp Wł. Miziołek, który dał krótką
syntezę rozwoju idei ekumenicznej w Kościele katolickim i stwierdził
że choć ważne są doktrynalne uzgodnienia w dialogu teologicznym mię
dzy Kościołami, to jednakże ważniejsze jest zjednoczenie serc, zjedno
czenie duchowe wszystkich wyznawców Chrystusa.
Pierwsze nabożeństwo zaprogramowane w ramach Tygodnia przez
Polską Radę Ekumeniczną odbyło się w świątyni ewangelicko-reformo
wanej przy Al. Świerczewskiego. Liczne grono duchownych z prezesem
PRE ks. prof. W. Benedyktowiczem na czele oraz wiernych z różnych
Kościołów powitał bp. Z. Tranda, zaś nabożeństwo rozpoczął ks. Bogdan
Tranda. Zgromadzeni wysłuchali dwóch kazań: młody duchowny lute-
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rański ks. Paweł Anweiler, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej
w Częstochowie, mówił o inspirującej roli słowa Bożego w podejmowa
nych przez chrześcijan różnych wyznań dążeniach do jedności, natomiast
o. dr Jacek Salij, dominikanin, podkreślił w swej homilii, iż nasze nieu
stanne odradzanie się w Słowie prowadzi do coraz pełniejszej jedności
z Trójcą Przenajświętszą, która stanowi najdoskonalszy wzór jedności.
Podczas agapy bp Z. Tranda oraz ks. Adam Piasecki, wiceprezes Rady
Naczelnej Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, w swoich przemó
wieniach wspomnieli w ciepłych, serdecznych słowach postać zmarłego
w roku ubiegłym ekumenisty katolickiego ks. Tomasza Bojasińskiego.
Nazajutrz, 19 stycznia odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy
Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów przy ul. Waliców 25. Prowa
dził je ks. A. Piasecki, kaznodzieja miejscowego zboru. Homilie wygłosili:
ks. B. Tranda z Kościoła ewangelicko-reformowanego i ks. dr F. Augustyński z Kościoła rzymskokatolickiego.
Dnia 20 stycznia br. miejscem kolejnego nabożeństwa była katedra
Kościoła polskokatolickiego przy ul. Szwoleżerów 4. Mszę św. odprawił
zwierzchnik Kościoła, bp Tadeusz R. Majewski. Słowem Bożym służyli:
ks. doc. Jan Anchimiuk, prawosławny i ks. dr Michał Czajkowski z Aka
demii Teologii Katolickiej. Pod koniec Mszy św. podziękował serdecznie
obu kaznodziejom oraz wszystkim przybyłym na nabożeństwo bp T. Ma
jewski, który także odczytał listy z życzeniami noworocznymi dla wspól
noty polskokatolickiej, skierowanymi przez wybitnych dostojników koś
cielnych, w tym Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa.
Nabożeństwo w kaplicy Kościoła metodystycznego przy pl. Zbawicie
la 1 przewodniczył 21 stycznia ks. prof. W. Benedyktowicz, superinten
dent naczelny Kościoła. Kazania wygłosili: ks. prof. Alfons Skowronek
z ATK oraz ks. Zdzisław Pawlik, baptysta, sekretarz PRE. Podczas tego
nabożeństwa złożono dziękczynienie Bogu za pomoc, jakiej doznajemy od
naszych braci — chrześcijan z zagranicy.
22 stycznia kolejne nabożeństwo odbyło się w maleńkiej świątyni Sta
rokatolickiego Kościoła Mariawitów przy ul. Wolskiej 186. Mszę św. od
prawił ks. Tadeusz Szymański, proboszcz z Mińska Mazowieckiego, a na
zakończenie uroczystości bp S. T. Kowalski pobłogosławił obecnych
Najświętszym Sakramentem. Kaznodziejami byli: ks. J. Hause, luteranin
oraz ks. dr Wiesław Kądziela, profesor Metropolitalnego Seminarium
Duchownego w Warszawie, który zwracając się do braci mariawitów
podkreślił, że jeżeli w naszych kontaktach będziemy trwać wiernie przy
Chrystusie i przy Jego Matce, to wówczas te sprawy, które nas, katoli
ków i mariawitów, dzielą, staną się nieważne. W nabożeństwie uczestni
czył również reprezentant religii niechrześcijańskiej, imam Mahmud
Taha Żuk, przełożony wspólnoty muzułmańskiej w Warszawie.
Centralne nabożeństwo zaprogramowane przez Polską Radę Ekume
niczną miało miejsce 23 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim
Sw. Trójcy przy pl. Małachowskiego. Odprawili je: ks. sen. Jan Walter,
pierwszy proboszcz parafii Sw. Trójcy, ks. Włodzimierz Nast, drugi pro
boszcz miejscowej parafii oraz bp Z. Tranda z Kościoła ewangelicko-re
formowanego (luteranie i reformowani praktykują od r.1970 wspólnotę
ambony i ołtarza). Obecna była wspomniana już wyżej 4-osobowa dele
gacja Światowej Rady Kościołów, którą powitał ks. W. Benedyktowicz.
W imieniu gości przemówiła pani S. Sadek. W nabożeństwie uczestni
czyli również ks. C. Lowe oraz ks. Gerd Klappstein z Kościoła ewange
lickiego w Westfalii, który zajmuje się organizowaniem pomocy chary-
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tatywnej dla Polski. Homilię wygłosił bp Wł. Miziołek, który podkreślił,
że do głoszenia Ewangelii i urzeczywistniania jej w życiu zobowiązani
są wszyscy wyznawcy Chrystusa. Tylko zachowując wierność słowu Bo
żemu może dokonywać się w nas przemiana serc i umysłów stanowiąca
fundament naszej jedności z Bogiem i między sobą.
^
Przedostatnie nabożeństwo odbyło się 24 stycznia w kaplicy Zjedno
czonego Kościoła Ewangelicznego przy ul. Zagórnej 10. Prowadził je ks.
Edward Czajko, prezes Rady Naczelnej Kościoła. Słowem Bożym służyli:
ks. sen. Ryszard Trenkler, luteranin oraz ks. doc. B. Dembowski. Obecna
była także delegacja Światowej Rady Kościołów.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończyło nabożeństwo w ka
tedrze prawosławnej pw. Sw. Marii Magdaleny na Pradze. Przewodni
czyli mu abp Bazyli i ks prot- Atanazy Semeniuk, proboszcz parafii ka
tedralnej. Jak co roku uczestnikami liturgii prawosławnej byli liczni
chrześcijanie z różnych Kościołów. Słowo pasterskie wygłosił metropolita
Bazyli, zwracając uwagę wszystkim obecnym na konieczność wiernego
wypełnienia w życiu przykazań Bożych.
Warto dodać, że po rocznej przerwie powrócono do praktyki organizo
wania ekumenicznych nabożeństw dla młodzieży. Nabożeństwo takie od
było się w kaplicy Kościoła metodystycznego przy pl. Zbawieciela, a pro
wadził je członek miejscowego zboru, przewodniczący Komisji Młodzie
żowej PRE, Krzysztof Kuczma.
Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony w War
szawie, choć nie miał tak mocnego ekumenicznego akcentu, jakim była
ubiegłoroczna wizyta Prymasa Polski w katedrze prawosławnej, to jednak
był kolejnym dowodem na to, że idea pojednania jest przyjmowana
i przeżywana coraz powszechniej. Przejawia się to choćby w bardzo
licznym, wzrastającym z roku na rok, udziale wiernych różnych wyznań
w nabożeństwach ekumenicznych, choć trzeba powiedzieć, że tym razem
skromny był udział zwierzchników Kościołów, a na przykład na nabo
żeństwie u metodystów, oprócz gospodarza ks. prof. W. Benedyktowicza,
nie było żadnego z nich.
Napawa radością fakt, że pojawiło się w tym roku kilku nowych ka
znodziejów, głównie z Kościoła rzymskokatolickiego, jak również to, iż
tak znakomicie wypadło nabożeństwo zorganizowane poza Warszawą
w Otwocku. Może dobrze byłoby spróbować w roku przyszłym zorgani
zować nabożeństwa ekumeniczne w innych jeszcze miejscowościach re
gionu warszawskiego.
Podczas kazań oraz w czasie agap niejednokrotnie podkreślano, że spra
wa pojednania jest zadaniem na dłuższą metę i nie można naszego zaan
gażowania w nią ogranicżać jedynie do styczniowego Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Słowa Chrystusa „aby byli jedno” musimy nieu
stannie rozpatrywać w kontekście podzielonego chrześcijaństwa i mają
być one imperatywem dla wszystkich chrześcijan w stałej, codziennej
pracy nad urzeczywistnieniem jedności Kościoła
opr. Antoni Grześkowiak

WIKTOR MAREK LEYK

SYMPOZJUM EKUMENICZNE „KULT MARYJNY WSRÖD
EWANGELIKÓW I KATOLIKÓW NA MAZURACH”

20 stycznia 1983 r. Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła
II w Olsztynie zorganizował sympozjum na temat „Kult maryjny
wśród ewangelików i katolików na Mazurach”. Wzięli w nim udział ka
tolicy i protestanci, duchowni jak i świeccy oraz historycy olsztyńscy.
Przewodniczył ks. dr hab. Marian Borzyszkowski, dyrektor Instytutu
Kultury Chrześcijańskiej. Udział w sympozjum wziął także biskup Woj
ciech Ziemba, rektor Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”
w Olsztynie. W części sympozjum brał także udział ordynariusz diecezji
warmińskiej, biskup Jan Obłąk.
Sympozjum rozpoczęto wspólnymi modlitwami o jedność chrześcijan,
ułożonymi ongiś przez kardynała Hozjusza i Marcina Lutra, a wypowie
dzianymi przez biskupa W. Ziembę i luteranina Wiktora Leyka.
Kanwą sympozjum był referat wicerektora „Hosianum”, ks. kanonika
dra J. Nowaka „Kult maryjny wśród protestantów polskich na Mazu
rach”. Temat ten obudził duże zainteresowanie z dwu powodów: po
pierwsze, do końca XIX w. ponad 95% ludności Mazur, to ludność po
chodzenia polskiego zachowująca język i obyczaj polski; po wtóre, ze
względów religijnych, bo ludność ta, wyznająca luteranizm była głębo
ko przywiązana do swego wyznania. Ks. dr Nowak wykazał, że Ma
zurzy już od XVI wieku brali udział w pielgrzymkach do katolickiego
sanktuarium maryjnego w Sw. Lipce, położonego we wschodniej części
Mazur. Szczególnie częste były pielgrzymki w XVII i XVIII wieku, kiedy
to miejscowi Mazurzy przyłączali się do grup katolików ciągnących z Pol
ski do Sw. Lipki, najczęściej w dzień św. Piotra i Pawła. W księdze łask
zachowanej w sanktuarium odnotowano także uzdrowienia protestantów.
Referent zwrócił także uwagę na pieśni o Marii umieszczone w Kan
cjonale Pruskim, śpiewniku luterańskich Mazurów. Szczególnie pięknym
wykładem o Najświętszej Marii Pannie są pieśni na święta maryjne:
Oczyszczenia, Zwiastowania i Nawiedzenia. Siady czci dla Marii u pro
testantów znajdują się także w jutrzni mazurskiej. Zwyczaj jutrzni, urzą
dzanej w wigilię Bożego Narodzenia trafił na Mazury z Polski w XV
i XVI wieku. Treść tego dramatu religijnego stanowią dialogi Najświęt
szej Panny, pochylającej się nad dzieciątkiem, z pasterzami i innymi oso
bami odwiedzającymi stajenkę.
Kolejnym przykładem obecności Marii w pobożności mazurskiej są
kazania pastora Samuela Dambrowskiego na święta maryjne opubliko
wane w wydanej przez niego „Postylli”. W końcu należy wymienić iko
nografię kościołów protestanckich na Mazurach, gdzie odnajdujemy wiele
motywów maryjnych.
W dalszej części wygłoszono szereg komunikatów: ks. dra Jana Gór
nego „Prawdziwe i pełne macierzyństwo Marii w świetle niektórych
pism Ojców Kościoła”; ks. Jana Paszkiewicza „Sanktuarium w Sw Lipce”;
ks. Konrada Sarwy „Kult Królowej Pokoju w Stoczku Warmińskim” i ks.
Kazimierza Barana „Ekumeniczne elementy perygrynacji obrazu Matki
Boskiej Częstochowskiej na terenie Diecezji Warmińskiej”. Komunikaty
uwypuklały wspólne dla katolików i protestantów elementy wiary.
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W dyskusji starano się odpowiedzieć na pytanie o motywy czci dla
Matki Bożej ze strony Mazurów: czy wynikała ona z tradycji przedreformacyjnej, z braku głębszej świadomości religijnej Mazurów-luteranów,
czy była zgodna z zasadami i deklaracjami Kościoła luterańskiego? Mó
wiono także:
— o ponownym zainteresowaniu się tematem maryjnym wśród prote
stantów za granicą (Jan Zaborowski),
— o wzajemnych infiltracjach elementów wiary katolickiej i ewange
lickiej (ks. Alojzy Szorc),
— o polityce wyznaniowej państwa pruskiego wobec katolików i ewan
gelików (dr Władysław Grygier),
— o ekumenicznym charakterze sanktuariów w Sw. Lipce, Gietrzwałdzie
i ośrodkach w Braniewie (biskup. Jan Obłąk),
— o przyczynach udziału ewangelików w pielgrzymkach do Sw. Lipki
(doc. Jan Jasiński),
— o współżyciu młodzieży katolickiej i ewangelickiej na Mazurach
w okresie międzywojennym (prof. Bogdan Wilamowski),
— o wyznaniu wiary chrześcijańskiej Jana Seklucjana oraz wypowie
dziach Michała Kajki w obronie ewangelików, czczących Marię, na
łamach prasy (pisarz mazurski Erwin Kruk),
— o problemie: „kult Marii”, czy „cześć dla Marii” (Wiktor Leyk).
W konkluzji dyskusji Dyrektor Instytutu Kultury Chrześcijańskiej
w Olsztynie ks. dr M. Borzyszkowski powiedział, że sympozjum po
winno zapoczątkować poważny dialog katolicko-luterański na temat kul
tu maryjnego i kultu świętych. Należy dołożyć starań, aby do tego dia
logu włączyć następnym razem szerzej przedstawicieli strony ewange
lickiej.
Należy podkreślić, że sympozjum zostało zorganizowane z pomocą Ko
misji Ekumenicznej Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego i Od
działu ChSS w Olsztynie. Z okazji sympozjum zorganizowano w lokalu
seminarium wystawę druków o treści maryjnej zarówno katolickich, jak
również druków polskich ewangelików na Mazurach (agendy, postylle,
kancjonały i czasopisma).
W godzinach popołudniowych uczestnicy obrad wzięli udział w nabo
żeństwie ekumenicznym w sanktuarium w Sw. Lipce, które celebrował
biskup Wojciech Ziemba, i wysłuchali recytacji pieśni maryjnych śpie
wanych na Mazurach, oraz koncertu na barokowych organach.

PRZEGLĄD PRASY

EKUMENICZNY PRZEGLĄD PRASY

Jak zwykle w styczniu, w okresie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześ
cijan, ukazało się w naszej prasie religijnej wiele artykułów, opracowań
i wywiadów o tematyce ekumenicznej. Czytelnicy pism Chrześcijańskie
go Stowarzyszenia Społecznego oraz Stowarzyszenia PAX przyzwyczaili
się do tego, że systematycznie w ciągu całego roku są informowani o naj
ważniejszych wydarzeniach ekumenicznych w kraju i zagranicą, nato
miast na łamach pism religijnych wydawanych przez poszczególne die
cezje tematyka ta gości stosunkowo rzadko. Dlatego też na szczególne
podkreślenie zasługuje fakt, iż wszystkie ukazujące się w dużych na
kładach tygodniki diecezjalne poświęciły w numerach styczniowych
wiele miejsca problematyce ekumenicznej. Życzyć więc należy czytelni
kom tych pism, aby materiały tej treści znajdowali w nich w ciągu ca
łego roku. Natomiast jeśli idzie o pisma wydawane przez Kościoły człon
kowskie Polskiej Rady Ekumenicznej, to poza miesięcznikiem „Jednota”,
w numerach, które ukazały się w styczniu br. pominęły one zupełnie
problematykę ekumeniczną.
Zanim przystąpię do omówienia ciekawszych publikacji zamieszczo
nych z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, powrócę jeszcze
do cytowanego w poprzednim przeglądzie artykułu ks. prof. Alfonsa
Skowronka pt. „Co robimy dla pojednania chrześcijańskiego? Ekumenia
na cenzurowanym”. („Za i Przeciw” nr 41 z 7. XI. 1982). W artykule
tym autor zwrócił m.in. uwagę na zbyt wolną, jego zdaniem, recepcję
w Kościele rzymskokatolickim w Polsce postanowień i uchwał Soboru
Watykańskiego II, a zwłaszcza Dekretu o ekumenizmie, upatrując w tym
jedną z głównych przyczyn kryzysu ruchu ekumenicznego w naszym
kraju. Na łamach tego samego tygodnika (nr 47 z dnia 19. XII. 1982)
Krzysztof Gołębiowski w artykule pt. „Czy rozumiemy ekumenię” pole
mizuje z tezą ks. Skowronka pisząc: „...zwłoka we wdrażaniu poszcze
gólnych postanowień i uchwał ostatniego Soboru ma nie tylko swe stro
ny ujemne, ale umożliwia też uczenie się na błędach innych, tych którzy
byli pierwsi i szybsi. Odnosi się to zresztą nie tylko do ekumenizmu, ale
w ogóle do liturgii sprawowanej w językach narodowych, nowych obrzę
dów (najnowszym przykładem jest tu późne wprowadzenie nowego obrzę
du sakramentu pokuty). W ten sposób uniknęliśmy z całą pewnością
wielu tych kłopotów, jakie w dziedzinie życia religijnego stały się udzia
łem licznych społeczeństw katolickich na Zachodzie, przodujących we
wprowadzaniu rozmaitych »nowinek’ liturgicznych i obyczajowych, któ
re następnie często prowadziły i nadal prowadzą do odchodzenia różnych
zawiedzionych i nie w pełni zaspokojonych w swym życiu religijnym
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ludzi od Kościoła. Nie można powiedzieć oczywiście, że najlepszym le
karstwem na wszelkie współczesne dolegliwości chrześcijaństwa jest spóźnialstwo we wprowadzaniu reform kościelnych. Na pewno jednak wszelka
rozwaga, a nie nadmierny pośpiech lepiej temu służą”.
Odnoszę wrażenie, że w wyżej przytoczonych zdaniach autor jak gdyby
aprobował postawę wyczekiwania, a nawet swego rodzaju „wyrachowa
nia”. Ot, poczekajmy i zobaczymy, jak inni wprowadzają reformy koś
cielne, przypatrzmy się ich błędom, abyśmy sami ich nie popełnili. Poza
tym autor zapomina, że ks. Skowronek w swoim artykule położył ak
cent na nikłą znajomość wśród katolików soborowego Dekretu o ekume
nizmie, choć i tak niektóre jego sformułowania po 20 latach nieco już
przybladły i poddane zostały rewizji. Dlatego też słusznie ks. Skowronek
ubolewa, że dekret ten jest wciąż tak słabo znany wśród wiernych, a su
gestia jego polemisty, że spóźnienie recepcji tego dokumentu u nas może
też mieć swoje dobre strony, wydaje się być niesłuszna.
W pełni natomiast można zgodzić się ze spostrzeżeniami K. Gołębiow
skiego na temat rozwoju, a właściwie niedorozwoju idei ekumenicznej
w Polsce. „Można «się np. czasami spotkać — pisze on — z takimi oto
odpowiedziami na propozycje udziału *w uroczystościach czy nabożeń
stwach ekumenicznych: «No, dobrze, pójdę do tych... (tu nazwa odpo
wiedniego wyznania), ale nie dam się przekabacić na ich wiarę». Tak,
jak gdyby nawiązanie wzajemnych kontaktów między członkami poszcze
gólnych Kościołów musiało prowadzić do przechodzenia na pozycje dru
giej strony. Z tego rodzaju postawą zetknąłem się osobiście parokrotnie
w czasie swych mniej lub bardziej częstych spotkań z młodzieżą nieka
tolicką, i głównie z ich strony, ale nie tylko. Również wśród katolików
można niekiedy napotkać takie poglądy. Smutne to, lecz niestety praw
dziwe, że do wielkiej sprawy zbliżenia i jedności chrześcijan podcho
dzimy często po sportowemu, dostrzegając w takich kontaktach jedynie
lub głównie walkę o rząd dusz”.
W poprzednim numerze naszego kwartalnika opublikowaliśmy spra
wozdanie z sympozjum poświęconego Marcinowi Lutrowi, zorganizowa
nego dla uczczenia 500 rocznicy urodzin wielkiego reformatora przez
Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie (9—10 listopada 1982).
Trzeba podkreślić, że to dużej rangi wydarzenie ekumeniczne doczekało
się rzetelnych relacji w wielu pismach. I tak obszerne sprawozdania za
mieszczono m.in. w „Ładzie” (nr 36 z 12 XII 1982), „Tygodniku Pol
skim” (nr 6 z 19X11 1982), „Za i Przeciw” (nr 47 z 19X11 1982) oraz
w „Tygodniku Powszechnym” (nr 3 z 16 1 1983). We wszystkich tych
sprawozdaniach podkreślono ewolucję obrazu Lutra i jego nauki, jaka
się dokonała wT ciągu bieżącego stulecia w Kościele rzymskokatolickim
oraz przytoczono z satysfakcją szereg wspólnych ustaleń teologicznych
dokonanych w ramach dialogu katolicko-luterańskiego. Autorzy tych
sprawozdań wyrażali również nadzieję, iż obchodzona w tym roku 500
rocznica urodzin Ojca Reformacji będzie kolejnym, doniosłym krokiem
na drodze do jedności.
Do ciekawych wniosków,. dla których inspiracją stało się wspomnia
ne sympozjum, dochodzi publicysta katolicki, Jan Turnau w „Tygodni
ku Powszechnym” (nr 3 z 16 1 1983): „Gdy przyjrzeć się Lutrowi nie
tylko bez uprzedzeń, ale po prostu bliżej i dokładniej, zaczynamy go ro
zumieć. Nawet i paradoksalna formuła «simul iustus et peccater» (spra
wiedliwy, a równocześnie grzesznik), będąca tematem dalekich od po
chopnego irenizmu rozważań prof. Otto Pescha, okazuje się w pewnym
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sensie do przyjęcia. A przecież problem usprawiedliwienia był kiedyś
sednem konfliktu.
Tak zatem Marcin Luter nie stanowi dziś zasadniczej przeszkody na
drodze do Jedności. W niejednym punkcie jest właśnie pomostem, np.
w sprawie Eucharystii, która nawet i wśród luteran rozumiana jest dziś
bardzo często jako zwykły symbol. Człowiek, który ongiś podzielił, mo
że dziś pomóc w łączeniu. Pomóc w dążeniu do Jedności, o której prze
cież myślał i o którą się modlił”.
Pozostając w kręgu tematyki dialogu katolicko-luterańskiego chciał
bym odnotować fragment wywiadu pod tytułem: „Łączy nas więcej niż
dzieli”, jakiego tygodnikowi „Niedziela” (nr 3 z 16 1 1983) udzielił
o. prof, dr Celestyn Napiórkowski OFM Conv., członek Wspólnej Gru
py Roboczej Katolicko-Luterańskiej (utworzonej przez Stolicę Apostol
ską i Światową Federację Luterańską). Oceniając doniosłość dokumen
tu zwanego „Raportem z Malty”, który dokonał podsumowania dialogu
katolicko-luterańskiego, prowadzonego w latach 1967—71, o. Napiór
kowski stwierdził m.in.: „...od czasów Reformacji aż do naszych czasów
uważało się powszechnie, że pogodzenie protestantyzmu z katolicyzmem
jest niemożliwe ze względu na odmienną naukę o usprawiedliwieniu...
Prawdą jest, że protestanci i katolicy różnie rozkładają akcenty i pew
ne różnice nadal pozostają, niemniej trzeba z radością i ze zdziwieniem
stwierdzić, że zasadniczo jesteśmy zgodni w kwestii usprawiedliwienia.
To, o czym mówimy, to bez przesady Kopernikańskie odkrycie eku
meniczne. Szkoda, że nie wiedzą jeszcze o tym wszyscy chrześcijanie.
Poczuliby się bardziej braćmi w jednej wierze”.
Jeden z zagranicznych uczonych uczestniczący w sympozjum luterańskim w Warszawie, katolicki kapłan, ks. prof. Heinz Schütte z Instytu
tu Ekumenicznego im. J. A. Möhlera w Paderborn, udzielił wywiadu
„Tygodnikowi Polskiemu” (nr 6 z 19 XII 1982). Na pytanie Marii Szuszkiewiczowej, jak widzi on cel, którym jest jedność chrześcijan, prof.
Schütte odpowiedział: „...mamy już pewne dokumenty, wzajemne po
dejście Kościołów chrześcijańskich jest bardziej pojednawcze — ale jak
właściwie winniśmy sobie wyobrażać tę przyszłą jedność? Czy ma pow
stać jeden, jednolity Kościół? Teraz, kiedy w najważniejszych punktach
udało się nam zlikwidować kontrowersje, faktycznie chodzi o to wła
śnie pytanie; w dialogu luterańsko-katolickim zajmujemy się dokumen
tem na temat przyszłego kształtu jedności. Na razie chciałbym posłu
żyć się słowami kard. Ratzingera, napisanymi już przed dwudziestu la
ty. Ratzinger mówi, że gdy chodzi o jedność Kościołów, to Kościoły po
zostaną i staną się jednym Kościołem. Nie oznacza to więc, że powsta
nie jednolity Kościół; chodzi o wspólnotę Kościołów chrześcijańskich.
Z rozdzielonych dotychczas Kościołów — Kościoła prawosławnego, Ko
ścioła katolickiego, Kościoła luterańskiego, Kościoła anglikańskiego —
powstaną Kościoły siostrzane. Kościoły zatem nie mają ulec rozwiąza
niu: powinny one utrzymać swoje formy pobożności, swoją własną ad
ministrację, swój charakter teologiczny, powinny być Kościołami w jelnym Kościele Chrystusowym. Dlatego nie mogą istnieć luźno obok sie
bie, lecz muszą współżyć ze sobą, współżyć w tym, co się określa jako
«communio Ecclesiarum».
Do tej «communio» potrzebny jest także służebny urząd jedności
i mogę pani powiedzieć, że w dialogu ekumenicznym osiągnęliśmy już
ważne rezultaty w kwestii urzędu Piotrowego i nieomylności papieża.
Strona luterańska jest gotowa uznać urząd Piotrowy, jeśli papież bę
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dzie się uważał za sługę Ewangelii i jeśli będzie dbał o wolność chrze
ścijańską. A obecny papież przecież w stopniu o wiele większym niż je
go poprzednicy, jest tym, który traktuje poważnie słowa,, wypowiedzia
ne przez Jezusa do Piotra: «Jeśli mnie kochasz, paś owce moje, paś
baranki moje». Chodzi o to, by papież był rzeczywiście pasterzem Ko
ścioła”.
Interesującego wywiadu udzielił tygodnikowi ,,Kierunki” (nr 7 z
13 II 1983) teolog prawosławny ks. doc. Jan Anchimiuk. Pośród bogatej,
różnorodnej tematyki poruszanej w wywiadzie, powracał kilkakrotnie
motyw jedności. Na pytanie przedstawiciela redakcji „Co Ksiądz odczu
wał będąc wychowany i przyzwyczajony do obrzędów prawosławnych
podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, ujętych w różne ob
rzędy wyznań chrześcijańskich?” ks. Anchimiuk odpowiada: „Przede
wszystkim była to radość i nadzieja. Radość — ponieważ nabożeństwa
ekumeniczne stanowią wyraz zmieniających się stosunków między chrze
ścijanami. Znikają uprzedzenia, takie uczucia jak nienawiść, wrogość.
Pracuje się nad tym, by podać poprawną informację o danym Koście
le. A spotkałem się w życiu z dziwnymi zarzutami i dezinformacją.
Uczyłem się w Warszawie w liceum wieczorowym przy ul. Mokotow
skiej. Koleżanka, gdy jechałem z nią w autobusie, zapytała mnie czy
wierzę w Boga, w Pana Jezusa. W końcu zarzuciła mi, że zakopujemy
obrazy Matki Boskiej pod progiem, żeby je deptać. To był stan infor
macji na początku lat sześćdziesiątych. W tej chwili tego rodzaju pyta
nie by nie powstało. Dlatego podałem ten może banalny czy drażliwy
przykład, ale on dobrze podkreśla wielkość przemiany, jaka zaszła.
Co jeszcze przeżyłem, czy zauważyłem? Na nabożeństwach ekumeni
cznych dokonuje się pewnego rodzaju manifestacja piękna chrześcijań
stwa, piękna, które wyraża się w różnorodnych formach, różnych posta
wach, różnych koncepcjach teologicznych. Mimo tej różnorodności jest
jednak jakiś jeden punkt łączący. To jest najpiękniejsze. Chrześcijanie
uświadamiają sobie, że są dziećmi jednego Boga. Co więcej. W jakimś
sensie pokazują całemu światu, że będąc dziećmi jednego Boga, wszyscy
ludzie są równi, są braćmi i siostrami. Zmienia to perspektywę społecz
ną i polityczną. Jeżeli traktuję kogoś innego jak brata czy siostrę, wów
czas eliminowane są wszelkie uczucia nieufności czy nienawiści. Stano
wi to wielki wkład w dążenie do sprawiedliwości i pokoju”.
W rozmowne tej powrócono również do obchodzonej wspólnie przez
prawosławnych i katolików w r. 1981 uroczystości 1600-lecia Soboru
Konstantynopolitańskiego i 1550-lecia -Soboru Efeskiego. „Stała się wó
wczas — mówi ks. Anchimiuk — 7 czerwca 1981 roku — rzecz niezwy
kle ważna, w Polsce, niestety, niedostrzeżona, co stwierdzam z wielkim
żalem. W związku z tymi rocznicami, zwłaszcza pierwszą, Jan Paweł II
wydał list pasterski, w którym — jeśli dobrze pamiętam — trzykrotnie
cytuje ósmy człon Symbolu wiary, ąle bez słów «Filioque», czyli ory
ginalny tekst postanowienia II Soboru Powszechnego: «Wierzę w Du
cha Świętego, który od Ojca pochodzi». W Polsce — niestety — doda
no do przeldadu polskiego: «i od Syna» (Filioque). Później nastąpiła ko
rekta... Ale wracam do pierwszej myśli: była to rzecz na miarę tysiąc
leci. Jest to powrót do starej rzymskiej tradycji, do starego rzymskie
go stanowiska w tej kwestii. Podkreślam: rzymskiego”.
Koncepcję jedności Kościoła ks. Anchimiuk widzi następująco: „...jako
prawosławny, wyobrażam sobie jeden Kościół, istniejący na takich sa
mych zasadach, na jakich on istniał w ciągu pierwszych dziesięciu wie
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ków. To znaczy, że nie będzie to jakaś jednolita organizacja kościelna —
co jest rzeczą drugorzędną — nie będzie się ta jedność wyrażała przez
jednolitą formułę liturgiczną, ale jedność co do podstawowych dogma
tów chrześcijaństwa, a ta jedność w doktrynie znajdzie jedność w jed
ności eucharystycznej. To są sprawy najważniejsze. Natomiast sprawa
organizacji, jakichś centralnych organów tego Kościoła, jest to sprawa
praktyczna i tak była traktowana na przestrzeni pierwszych dziesię
ciu wieków”.
Ks. Anchimiuk podziela twierdzenie swego rozmówcy, że „obecnie
więcej nas łączy, niż dzieli”, po czym dodaje: „Dzieli właściwie jedna
rzecz: katolicki dogmat o nieomylności papieża. Raduje natomiast po
wrót Kościoła rzymskiego do ducha kolegialności. Nie tylko ducha. Jan
Paweł II — jak żaden inny papież — wprowadza tę strukturę ewange
liczną w życie. Cały nasz Kościół opiera się na strukturze kolegialności.
I to jeszcze bardziej nas zbliża”.
Z kolei tygodnik „Zorza” (nr 3—4 z 16—23 1 1983) zamieścił jedną z
cyklu rozmów publikowanych w kilku czasopismach, jaką z innym wy
bitnym przedstawicielem Kościoła prawosławnego, znanym artystą —
malarzem prof. Jerzym Nowosielskim przeprowadził Zbigniew Podgórzec. Rozpoczynając od tematu ikony, rozmówcy przechodzą następnie
do rozważań odnośnie dialogu prawosławno-katolickiego. Prof. J. No
wosielski wypowiada tu szereg ciekawych, choć na pewno kontrower
syjnych poglądów, zwłaszcza na temat Lutra i Kościoła luterańskiego,
które to poglądy formułowały się u niego pod wpływem lektury „Sola
fide” Lwa Szestowa (fragment tego dzieła publikuje „Zorza” w numerze
8 ż 20 II 1983). „Właśnie dzięki Szestowowi — mówi prof. Nowosielski —
dopiero poznałem prawdziwą wielkość Lutra. Szestow uważa bowiem,
i słusznie, że najwięcej o Lutrze dowiedzieć się można nie od jego apo
logetów, którzy zacierają różnice między Lutrem a Kościołem dogma
tycznym, ale jego przeciwników. Cytuje więc obficie ich zarzuty. Cały
wywód Szestowa służy właściwie ukazaniu Lutra jako wielkiego rewo
lucjonisty w łonie Kościoła rzymskokatolickiego. Natomiast, gdy Luter
zaczął organizować z przymusu, bo przecież nie z własnej woli, swój
Kościół, przestał być właściwie Lutrem. Stał się takim zredukowanym
katolikiem, a jego Kościół — zredukowanym katolicyzmem. Bo Luter
prawdziwy i wielki był w swoim negatywnym aspekcie. Luter wielki,
to Luter z okresu pisania na temat «Listu do Rzymian», gdy był jesz
cze mnichem augustiańskim. Gdy jednak zmuszony został działać pozy
tywnie, organizować Kościół, to przestał być Lutrem. Bo prawdziwy
Luter, to jest Luter sytuacji granicznych, sytuacji eschatycznych, re
wolucji duchowej. Rewolucja na dłuższą metę nie jest możliwa w ży
ciu ludzkim. I wydaje mi się, że najmniej prawdziwego Lutra jest w
Kościele luterańskim... Luter porządny, Luter protestantów to nie jest
prawdziwy Luter”.
Na pytanie Z. Podgórca „A więc protestanci zafałszowali obraz Lu
tra?”, prof. J. Nowosielski odpowiada następująco: „Tak, bo Luter nie
chciał zakładać własnego Kościoła. Nie chciał też być żadnym herety
kiem. Zresztą heretykiem nie był i nie jest. Kościół, który chce się po
woływać na Lutra, nie może mieć Lutra jako swego ideologa, bo Luter
nie chciał być ideologiem żadnego Kościoła. Luter głosił dobrą nowinę
o zbawieniu. Luter pragnął, by człowieka przerażonego z powodu nie
możności wypełnienia przykazań Bożych i zrealizowania postulatów z ka
zania na Górze skłonić do prostego przyjęcia idei Odkupienia”.
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Jak zwykle wiele interesujących artykułów przynosi ostatni, podwój
ny numer „Jednoty” (8-9, 1982), miesięcznika wydawanego przez konsystorz Kościoła ewangelicko-reformowanego. Na uwagę zasługuje prze
de wszystkim tekst, który na zamówienie redakcji napisał wybitny teo
log ewangelicko-reformowany i ekumenista Lukas Vischer, były dyrek
tor Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów. Z okazji 20 ro
cznicy Soboru Watykańskiego II autor dokonuje oceny znaczenia sobo
rowego „Dekretu o ekumeniźmie”. Jakże odmienny jest ten materiał od
utrzymanego w nieżyczliwym tonie artykułu Stanisława Dąbrowskiego
poświęconego Vaticanum II (miesięcznik „Znaki czasu” wydawany przez
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, nr 12, 1982). Lukas Vischer swo
je refleksje kończy następującymi słowami: „«Dekret o ekumenizmie»
przyjmowany jest z całą świadomością jako pierwszy krok na nowej
drodze. Jest zapoczątkowaniem dialogu. O ile dawniej teksty rzymsko
katolickie na temat jedności natychmiast i niedwuznacznie przedstawia
ły ostateczny cel, uniemożliwiając tym samym z góry wszelką dysku
sję, o tyle «Dekret» wyraźnie pozostawia na nią miejsce. Cel może być
w dużej mierze wyjaśniony na drodze wzajemnej wymiany myśli. Zgod
nie z tym duchem «Dekret» nie jest rozumiany jako ostatnie słowo, ale
zawiera stwierdzenie, że nie chce swymi wypowiedziami uprzedzać
«przyszłych inicjatyw Ducha Świętego».
Rozwój wydarzeń w ostatnich dwóch dziesięcioleciach dowiódł, jak
mądre było to zastrzeżenie. Stosunki między Kościołami rozwinęły się
o wiele szybciej, niż oczekiwano. Doszło do bardzo wielu spotkań, któ
re chciano umożliwić wydaniem «Dekretu», i spotkania te były owocne.
Poczyniono nowe ekumeniczne doświadczenia. Czy w gruncie rzeczy nie
nadszedł więc czas, aby przemyśleć problem od nowa? Tym razem już
nie tylko, jak zacząć dialog, ale w jaki sposób postawić następny krok
na drodze do jedności: czy za pomocą nowego dekretu o ekumenizmie,
który pozwoliłby wyjść z obecnego zastoju w ruchu ekumenicznym? Oczy
wiście, dekret taki nie mógłby już być autorstwa samego tylko Kościo
ła rzymskokatolickiego. Musiałby powstać w wyniku wspólnego wysiłku
wszystkich Kościołów i stanowić odbicie doświadczeń zgromadzonych
wspólnie na dotychczasowej drodze”.
W tym samym numerze „Jednoty” zamieszczono tekst Wykładu pt.
„Chrześcijańskie oblicze Marii w Kościele ewangelicko-reformowanym”,
który wygłosiła podczas XVIII Tygodnia Eklezjologicznego na KUL
(19—23 X 1982) red. Barbara Stahlowa. Rzecz jasna, dla katolika czy
prawosławnego wiele użytych w tekście sformułowań brzmi obco, tym
niemniej zasługuje on na uwagę choćby z tego powodu, że wyraźnie
podkreśla obecność i rolę Marii i świętych w wierze Kościoła reformo
wanego. W tekście B. Stahlowej wyraźnie podkreślone zostały różnice
jakie dzielą katolików i reformowanych odnośnie czci oddawanej Matce
Chrystusa: „Wydaje mi się, że wszyscy musieli odczuć, z jaką wielką
precyzją tekst ten (chodzi o «Konfesję Sandomierską» z 1570 r., jedną
z ksiąg symbolicznych Kościoła ewangelicko-reformowanego — przyp.
A.G.) rozróżnia między «czcią przystojną» należną Marii i świętym Pań
skim, a «czcią nabożną», co się samemu tylko Bogu należy. Nie jest to
gołosłowne stwierdzenie, ale poparte praktyką przeszło 400-letniej tra
dycji Kościoła reformowanego. W tym tkwi także przyczyna, dla której
ewangelicy reformowani w Polsce nie mogą w pełni uczestniczyć w ob
chodach 600-lecia obrazu jasnogórskiego. Odczuwamy boleśnie ten fakt
rozdzielenia, zwłaszcza modlitewnego, szczególnie w dzisiejszym czasie,
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gdy tyle naszych wspólnych spraw i problemów powinniśmy wspólnie
zawierzyć Bogu, gdyśmy Jemu powinni zawierzyć nasz los: los Polski
i Polaków. Chcę z tego miejsca powiedzieć, że współczujemy i współjesteśmy z Wami w tym wszystkim, co Częstochowa i Jasna Góra wyra
żają jako symbol patriotyzmu, wierności i miłości dla ziemskiej Ojczyz
ny, ale oddalamy się od Was w tym wszystkim, co w symbolu jasno
górskim przysłania, pomniejsza, a niekiedy — wybaczcie szczerość —.
eliminuje w pobożności ludowej osobę i dzieło Jezusa Chrystusa, Pana.
Możemy wspólnie spotkać się pod krzyżem Zbawiciela, nie możemy wraz
z Wami paść na kolana przed obrazem Marii, Jego Matki”.
W tym samym numerze „Jednoty” opublikowano także list młodego
wyznawcy Kościoła reformowanego w sprawie notatki ks. Ryszarda
Trenklera zamieszczonej w luterańskim „Zwiastunie” w związku z ar
tykułem Zdzisława Szuby pt. „Kult świętych w Polsce” ogłoszonym w
„Słowie Powszechnym” (nie podano dni ukazania się obydwu wymienio
nych publikacji). Ponieważ listu tego „Zwiastun” nie wydrukował, uczy
niła to „Jednota”. Autor listu, Jaromir Świderski, pisze m.in.: „...Przy
znam się, że zostałem bardzo niemile zaskoczony tak złośliwym potrak
towaniem jednej z form katolickiego życia religijnego. Czy taka posta
wa jest właściwa dla ewangelika? Zawsze szczyciliśmy się tolerancją
i wyrozumiałością w stosunku do inaczej myślących, wynikającą z naj
ważniejszego przykazania Bożego — przykazania miłości. Wydaje mi
się, że wyszydzanie kultu świętych nie jest najtrafniejszą formą reali
zacji tego przykazania, tym bardziej, że nie tak odległymi są jeszcze cza
sy, gdy ewangelicy traktowani byli z pogardą, ironią lub niechęcią.
Czyżby właściwą rzeczą było odpłacanie pięknym za nadobne, choć
by nawet racja leżała po naszej stronie?
Nie chcę występować w obronie kultu świętych, jestem bowiem w
pełni świadom tego, że nie ma on biblijnego uzasadnienia. Wielu jed
nak z tych, których Kościół katolicki ogłosił świętymi, było dla im
współczesnych i następnych pokoleń swego rodzaju wzorami postępo
wania i życia religijnego. Wydaje mi się więc, że można szukać pewne
go psychologicznego uzasadnienia dla oddawania im czci, choć bez wąt
pienia kult świętych rozrósł się nadmiernie. Dlatego więc jedyną reak
cją ewangelika na zewnętrzne przejawy religijności w Polsce ma być
całkowity brak zrozumienia, jak to sugeruje Ksiądz Redaktor (Trenkler)! Moim zdaniem wzajemna tolerancja, a w razie potrzeby — życz
liwa krytyka byłaby chyba lepszym sposobem osiągnięcia dalszego zbli
żenia, także w spornych i drażliwych sprawach, jakie dzielą chrześcijan
różnych wyznań”.
List ten „Jednota” opatrzyła komentarzem redakcyjnym, w którym
czytamy m.in.: „Jest rzeczą ważną, jak sądzimy, aby było wiadomo, że
nie wszyscy ewangelicy z przyjemnością i aprobatą czytają notki w ru
bryce «Co piszą inni?»”. Reasumując: ostatni ubiegłoroczny numer
„Jednoty”, który ukazał się w styczniu br. wart jest polecenia tym
wszystkim, którzy bliżej interesują się problematyką ekumeniczną.
Pisma wykorzystane:
„Jednota;>, miesięcznik religijno-społeczny poświęcony polskiemu ewangelicy zmó
wi i ekumenii wydawany przez Konsystorz Kościoła ewangelicko-reformowanego
w PRL:
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„Kierunki”, tygodnik społeczno-kulturalny katolików wydawany przez Stowarzy
szenie PAX;
„Niedziela”, tygodnik katolicki wydawany przez Kurię Diecezjalną w Często
chowie;
„Tygodnik Polski”, chrześcijańskie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne;
„Tygodnik Powszechny”, katolickie pismo społeczno-kulturalne wydawane przez
Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”;
„Za i Przeciw”, tygodnik wydawany przez ChSS;
„Zorza”, tygodnik rodzinny katolików wydawany przez Stow. PAX.
opr. A n t o n i G r z e ś k o w ia k

KRONIKA

KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH

Ze świata
— W miejscowości Goslar, RFN od 22 do 26 listopada 1982 odbyła się
konsultacja Konferencji Kościołów Europejskich na temat: „Pojednaw
cza siła Trójcy Świętej w życiu Kościoła i świata”. Wśród 50 delegatów
reprezentujących 20 krajów Europy Wschodniej i Zachodniej był także
przedstawiciel z Polski — ks. superintendent Adam Kuczma z Kościo
ła metodystycznego. Przyjęte dokumenty robocze, które mają być prze
dłożone najbliższemu Zgromadzeniu Ogólnemu KKE, mówią z troską
0 tym, że mimo niewątpliwych postępów w dialogu w dalszym ciągu
nie udaje się osiągnąć oficjalnego porozumienia w sprawie interkomunii
1 uznania urzędów kościelnych między Kościołami różnych tradycji.
Zdaniem delegatów, Kościoły powinny zwrócić także baczniejszą uwagę
na palące problemy współczesnego świata, jak groźba zagłady nuklear
nej, rosnąca niesprawiedliwość społeczna i zakłócenie równowagi ekolo
gicznej. Sekretarz generalny KKE, dr Glen Garfield Williams, poinfor
mował, że jesienią 1984 — prawdopodobnie we Włoszech — odbędzie
się trzecie Europejskie Spotkanie Ekumeniczne przedstawicieli KKE i
Rady Konferencji Episkopatów Europy. Natomiast najbliższe Zgroma
dzenie Ogólne KKE przewidziane jest na rok 1985 w Szkocji. Jednym
z głównych punktów obrad będzie zagadnienie pokoju. KKE zrzesza
obecnie 125 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich
i starokatolickich z 26 krajów naszego kontynentu.
/
— W dniach od 24 do 25 listopada 1982 obradował w Moskwie Komitet
Kontynuacji Pracy Konferencji Światowej: „Przedstawiciele religii na
rzecz ratowania świętego daru życia przed katastrofą nuklearną” (kon
ferencja ta odbyła się w maju 1982 w Moskwie). Poinformowano się
wzajemnie, jak wierzący w poszczególnych krajach przyjęli uchwały
konferencji Moskiewskiej. Uchwalono też deklarację na temat rozbro
jenia nuklearnego, w której stwierdzono: „Mówienie o możliwości pro
wadzenia ograniczonej wojny atomowej lub wygrania jej wywołuje po
ważną niepewność w świecie. Potwierdzamy raz jeszcze nasze przeko
nanie, że wojna atomowa, ograniczona lub nieograniczona, jest zawsze
niemoralna”.
— W stolicy Peru, Limie, odbyło się w dniach od 11—18 listopada
1982 r. posiedzenie przedstawicieli przeszło 100 Kościołów protestanc
kich, którzy postanowili utworzyć Radę Kościołów Ameryki Łacińskiej.
Za najważniejsze cele tej organizacji uznano dążenie do bardziej spra
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wiedliwych stosunków społecznych i jedności chrześcijan. Rada uważa
się za „organizację Kościołów i ruchów, która ma popierać jedność, so
lidarność i współpracę chrześcijan Ameryki Łacińskiej, dających na
swoim obszarze życiowym świadectwo wyznawanej wierze”. Przewodni
czącym Rady obrano bpa Frederico Pagurę (1. 59) z Kościoła metodystycznego Argentyny. Rada Kościołów Ameryki Łacińskiej jest siódmą
regionalną organizacją ekumeniczną na świecie. Pozostałe to: Konferen
cja Kościołów Europejskich, Chrześcijańska Konferencja Azji, Ogólnoafrykańska Konferencja Kościołów, Rada Kościołów Bliskiego Wschodu,
Karaibska Konferencja Kościołów i Konferencja Kościołów rejonu
Pacyfiku.
— W listopadzie 1982 powstała Krajowa Rada Kościołów Chrześcijań
skich w Brazylii. W jej skład wchodzą: Kościół katolicki, Kościół ewangelicko-luterański, Kościół ewangelicko-reformowany, Kościół metodystyczny i Kościół episkopalny. Utworzenie Rady zostało poprzedzone
7-letnimi rozmowami, w których osiągnięto porozumienie doktrynalne
w takich kwestiach jak: wzajemne uznanie chrztu, dopuszczenie do Eu
charystii w szczególnych przypadkach. Wypracowano również wspólne
stanowisko wobec tałdch problemów, jak: przerywanie ciąży, rozwód,
ponowne wstępowanie w związek małżeński rozwiedzionych. Wydano
też wspólne oświadczenie na temat sytuacji polityczno-społecznej w Bra
zylii. W uzupełnieniu warto dodać, że na świecie istnieje ok. 30 krajo
wych rad ekumenicznych, których pełnoprawnym członkiem jest Koś
ciół katolicki.
— W dniach od 7 do 10 grudnia 1982 obradowało w New Delhi rozsze
rzone prezydium Chrześcijańskiej Konferencji Pokojowej. W obradach
uczestniczyli przedstawiciele 22 krajów świata. Z Polski obecny był ks.
prof, dr Witold Benedyktowicz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Se
kretarz generalny ks. dr Lubomir Mirejovsky (CSRS) składając spra
wozdanie z działalności ChKP w ostatnim okresie czasu stwierdził, że
przedmiotem jej szczególnego zainteresowania były zagadnienia związa
ne z odprężeniem, rozwojem i rozbrojeniem. Przedstawił też plany na
najbliższą przyszłość. ChKP pragnie w dalszym ciągu koncentrować
uwagę na sytuacji na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza w Libanie, jak
i na zjawiskach rasizmu i apartheidu w Republice Afryki Południowej.
Uczestnicy obrad uchwalili deklarację na temat problematyki pokojo
wej z punktu widzenia kontynentu azjatyckiego oraz stanowisko wobec
sytuacji w Ameryce Środkowej.
— Zwierzchnik Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego, bp David
Preus, został przyjęty 10 grudnia 1982 na audiencji prywatnej przez pa
pieża Jana Pawła II. Głównym tematem rozmowy było zaangażowanie
pokojowe chrześcijan i przedstawicieli innych religii, sytuacja w Polsce
oraz stosunki ekumeniczne między katolikami i luteranami w USA.
Warto wspomnieć, że bp D. Preus wchodził w skład delegacji Świato
wej Rady Kościołów, która w lutym 1982 odwiedziła Polskę.
— W grudniu 1982 ukazał się pierwszy numer biuletynu informacyjne
go przeznaczonego dla luterańskich Kościołów mniejszościowych z Euro
py Wschodniej i Zachodniej. Jego wydawcą jest Światowa Federacja
Luterańska, a redakcja mieści się w Budapeszcie. Przewodniczącym ko
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legium redakcyjnego został Andrzej Wojtowicz, kierownik Wydziału
Kontaktów Zagranicznych Polskiej Rady Ekumenicznej. Pierwszy nu
mer biuletynu przynosi wiele informacji o luterańskich Kościołach
mniejszościowych w Europie, komentarze dotyczące przygotowań do
uroczystości związanych z obchodami 500-lecia urodzin Marcina Lutra
w NRD, jak również komentarz na temat stanowiska Kościoła ewange
licko-augsburskiego w Polsce wobec zachodzących procesów społeczno-politycznych w naszym kraju.
— Według danych opublikowanych przez Światową Federację Luterańską, w 1982 było na świecie 68,9 milionów luteranów. Federacja zrze
sza 97 Kościołów z 54,7 min wdernych. Pozostałe 14,5 min luteranów to
członkowie Kościołów, które nie należą do Federacji. Przede wszystkim
są to członkowie ewangelickich Kościołów unijnych w obu państwach
niemieckich oraz Kościół Luterański Synodu Missouri w USA. Liczba
luteranów wzrosła w Afryce i Azji, natomiast zmniejszyła się w Euro
pie i Ameryce Północnej. Wg kontynentów liczba luteranów kształtuje
się następująco: Europa — 51,1 min, Ameryka Płn. — 8,8 min, Azja
z Australią i Nową Zelandią — 4,1 min, Afryka — 3,6 min, Ameryka
Płd. — 1,2 min. Statystyka wykazuje, że Kościół ewangelicko-augsbur
ski w Polsce miał w 1982 — 72 000 członków.
"— W dniach od 28 X11 1982 do 1 1 1983 odbyła się w Rzymie „Piel
grzymka pokoju i pojednania” zorganizowana przez Wspólnotę z Taize
(piszemy o tym bliżej w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— Prawosławny patriarcha Konstantynopola Dymitrios I wydał orędzie
noworoczne, które przesłał papieżowi Janowi Pawłowi II oraz zwierzch
nikom wszystkich innych Kościołów na całym świecie. Patriarcha zwra
ca uwagę na zagrożenie pokoju przez nieład i wojny w różnych częś
ciach świata. Jego zdaniem, przyczyną istnienia ognisk konfliktów jest
fakt, że ludzkość szuka pokoju nie dążąc jednocześnie do miłości, praw
dy, wolności- i sprawiedliwości. Orędzie potępia wszelkie formy prze
mocy i terroryzmu bez względu na to, skąd pochodzą i przeciw komu są
skierowane. Przypomina, że Patriarchat Ekumeniczny wnosi wkład do
„świętej sprawy pokoju” przez angażowanie się na rzecz pojednania
i jedności między chrześcijanami.
I
— Z inicjatywy Ekumenicznego Stowarzyszenia Teologów Trzeciego
Świata w dniach od 5 do 13 "Stycznia 1983 odbyła się w Centrum Eku
menicznym w Genewie konsultacja na temat: „Uprawianie teologii w
podzielonym świecie”. Uczestniczyli w niej teologowie z krajów rozwi
jających się i krajów zachodnich. Uczestnicy uchwalili deklarację, w
której zwracają się do wszystkich chrześcijan, aby wzięli w obronę na
rody uciskane. Mówi ona także o potrzebie stworzenia wspólnej teologii
„w solidarności z narodami, które walczą o wyzwolenie z różnych form
ucisku”. Domaga się ustalenia nowych kryteriów dla odczytania Biblii,
tak aby nie można było jej wykorzystywać jako instrumentu dominacji
jednej rasy nad drugą. Stowarzyszenie powstało w 1976 na posiedzeniu
w Dar-es-Salamm, Tanzania. Kolejne spotkania odbyły się: w Akrze, Gha
na; Colombo, Sri Lanka; Sao Paulo, Brazylia; New Delhi, Indie. Obecne
posiedzenie było pierwszym, w którym uczestniczyli również teologowie
z Europy Zachodniej i USA. Obecnym prezydentem Stowarzyszenia jest
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biskup metodystyczny z Angoli, Emilio de Carvalho, zaś sekretarzem
generalnym Sergio Torres z Chile.
— Na zaproszenie arcybiskupa Wiednia, kard. Franza Königa, w dniach
od 13 do 15 stycznia 1983 odbyło się w Wiedniu spotkanie przedstawi
cieli wielkich religii świata poświęcone sprawie pokoju (bliżej piszemy
o tym w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
Z kraju
— 2 grudnia 1982 odbyło się kolejne posiedzenie Podkomisji ds. Dialo
gu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumeniz
mu poświęcone problemowi małżeństw mieszanych (bliżej piszemy o tym
w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
— W Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyło się 15 grudnia 1982
XVII Ogólnopolskie Spotkanie Ekumeniczne Duszpasterskie, któremu
przewodniczył bp Władysław Jędruszuk z Drohiczyna. Głównym tema
tem spotkania, w którym uczestniczyli diecezjalni referenci ds. ekume
nizmu i duszpasterze pracujący na terenach, gdzie żyje większa liczba
wiernych Kościołów nierzymskokatolickich, były zagadnienia ekume
niczne w duszpasterstwie parafialnym. Na obrady zaproszono przedsta
wiciela Polskiej Rady Ekumenicznej, dr Karola Karskiego, który przed
stawił sugestie na temat współpracy oddziałów PRE z Kościołem kato
lickim na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej. Wystąpienie dr K. Kar
skiego wywołało ożywianą dyskusję, podczas której poruszono wiele
spraw utrudniających harmonijną współpracę między katolikami a
chrześcijanami innych wyznań.
— Z inicjatywy młodzieży katolickiej związanej ze Wspólnotą Ekume
niczną w Taize, 1 stycznia 1983 w podziemiach warszawskiego kościoła
pw. Sw. Aleksandra obchodzony był Światowy Dzień Pokoju, w którym
uczestniczyli przedstawiciele trzech religii — chrześcijaństwa, judaiz
mu i islamu. Osią rozważań był motyw Arki Noego, będącej domem,
z którego wszyscy się wywodzimy. Odczytane zostały fragmenty ksiąg
świętych trzech wielkich religii mówiące o patriarsze Noem. Refleksja
mi o pokoju podzielili się: dr Szymon Datner (Związek Religijny Wyz
nania Mojżeszowego), imam Mahmud Taha Żuk (Muzułmański Związek
Religijny) i red. Jan Turnau z katolickiego miesięcznika „Więź”. Spot
kanie to stanowiło zakończenie cyklu nabożeństw młodzieżowych w in 
tencji pojednania, które odbywały się w kilku świątyniach warszaw
skich równolegle z trwającą w Rzymie „Pielgrzymką pokoju i pojedna
nia” (28 XII 1982 — I I 1983) zorganizowaną przez Wspólnotę z Taize.
— Nabożeństwa w intencji o jedność chrześcijan, odprawiane co mie
siąc w warszawskiej świątyni Kościoła ewangelicko-reformowanego, cie
szą się coraz większą frekwencją (szerzej o tej inicjatywie ekumenicz
nej pisaliśmy w poprzednim numerze). Bezprecedensowym wydarzeniem
w dwuletniej historii tych ekumenicznych spotkań modlitewnych był
udział w pierwszym tegorocznym nabożeństwie, 3 stycznia br., bp Wła
dysława Miziołka, wiceprzewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu, który wygłosił również homilię. Udział w nabożeństwie wzięli
również: ks. prof. Witold Benedyktowicz, prezes Polskiej Rady Ekume
nicznej, który złożył wszystkim obecnym życzenia noworoczne oraz bp
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Zdzisław Tranda, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-reformowanego,
który jako gospodarz skierował do zgromadzonych słowa powitania.
— W gmachu Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyła się 8 stycz
nia 1983 tradycyjna uroczystość opłatka ekumenicznego. Uczestniczyli
w niej duchowni, klerycy, siostry zakonne i świeccy wyznawcy Kościo
ła rzymskokatolickiego jak i duchowni z Kościołów: ewangelicko-aug
sburskiego, ewangelicko-reformowanego, metodystycznego i prawosław
nego. Zebranych powitał bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, po czym zabrał głos bp Jerzy Mo
dzelewski. Głównym motywem jego prząmówienia była myśl, iż święto
Bożego Narodzenia łączy wszystkich chrześcijan niezależnie od wyzna
nia. Następnie wystąpił bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik Kościoła
ewangelicko-reformowanego, ukazując, że w naszym społeczeństwie, w
którym tak często się ujawnia nienawiść, zachodzi pilna potrzeba sze
rzenia miłości i dobroci. Tradycyjnym akcentem tego spotkania było
dzielenie się opłatkiem i śpiewanie kolęd.
— Znany polski teolog prawosławny i ekumenista, doc. Jan Anchimiuk
(ur. 1943) otrzymał 9 stycznia br. święcenia kapłańskie. 25 lutego wstą
pił do zakonu, przybierając imię Jeremiasza. 13 marca w katedrze pw.
Sw. Marii Magdaleny w Warszawie odbyła się jego konsekracja na bi
skupa, którą przeprowadził metropolita Bazyli w asyście biskupów: Sa
wy, Szymona i Adama. Bp Jeremiasz jest od 1981 kierownikiem kate
dry egzegezy prawosławnej Nowego Testamentu w Chrześcijańskiej Aka
demii Teologicznej w Warszawie i redaktorem kwartalnika „Wiadomo
ści Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”. Wielokrotnie
reprezentował swój Kościół jak i Polską Radę Ekumeniczną na różnych
międzynarodowych konferencjach, zgromadzeniach i sympozjach. V Zgro
madzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów (1975) wybrało go człon
kiem 134-osobowego Komitetu Naczelnego, najwyższego gremium Rady
w okresie między zgromadzeniami. Bierze on też udział w pracach przy
gotowawczych do Soboru Ogólnoprawosławnego.
— Jedną z form przygotowań do VI Zgromadzenia Ogólnego Świato
wej Rady Kościołów, które odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia
1983 w Vancouver, Kanada, są wizyty, jakie kilkuosobowe zespoły, re
prezentujące różne tradycje kościelne i regiony świata, składają Kościo
łom w poszczególnych krajach. Taki zespół przedstawicieli Kościołów’
członkowskich SRK przebywał w dniach od 13 do 25 stycznia 1983 w
Polsce na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej. W skład jego wcho
dzili: ks. Olle Engström (Szwedzki Zwiążek Misyjny, członek Komitetu
Naczelnego SRK), pani Sarnia Sadek (Kościół prawosławny w Libanie),
ks. Wolfgang Schmidt (Kościół ewangelicki w Hesji Nassau, członek szta
bu SRK) i John Stumbo (Zjednoczony Kościół Metodystyczny w USA).
Goście mieli możność odbycia wielu rozmów i spotkań z przedstawicie
lami Kościołów różnego szczebla i władz państwowych. Program umoż
liwił bliższe zapoznanie się z życiem i działalnością Polskiego Autokefa
licznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła ewangelicko-augsburskiego,
Kościoła starokatolickiego Mariawitów i Kościoła polskokatolickiego, tj.
tych Kościołów polskich, które są członkami SRK. Goście spotkali się
również z przedstawicielami śląskiego, łódzkiego i wrocławskiego od
działu PRE, dzięki czemu uzyskali wgląd w pracę ekumeniczną prowa
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dzoną na płaszczyźnie regionalnej. W Warszawie i innych miejscowo
ściach uczestniczyli w nabożeństwach z okazji Tygodnia Modlitwy c
Jedność Chrześcijan, przekazując zebranym pozdrowienia ad swoich Ko
ściołów. Złożyli też wizytę bp. Władysławowi Miziołkowi, wiceprzewod
niczącemu Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Na zakończenie wizyty
odbyło się spotkanie z Prezydium PRE. podczas którego członkowie de
legacji podzielili się wrażeniami i obserwacjami poczynionymi podczas
pobytu w naszym kraju.
— W dniach od 13 do 18 stycznia 1983 bawił w Warszawie na zapro
szenie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego wybitny teolog
z Indii, ks. prof. J. Russell Chandran. Ks. prof. J. Russell Chandran, du
chowny Zjednoczonego Kościoła Indii Południowych, rektor Zjednoczo
nego Seminarium Teologicznego w Bangalore, był przez wiele lat przed
stawicielem swego Kościoła w Światowej Radzie Kościołów. Od roku
1976 poświęcił się pracy ekumenicznej w Trzecim Swiecie, będąc jed
nym z inicjatorów i pierwszym prezesem Ekumenicznego Stowarzysze
nia Teologów Trzeciego Świata. Jest on ponadto wybitnym działaczem
pokojowym. W czasie swego pobytu w Polsce prof. Chandran wygłosił
wykłady o teologii Trzeciego Świata dla pracowników naukowych i stu
dentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie był gościem rek
tora, ks. prof. Jana Niemczyka, oraz w Akademii Teologii Katolickiej,
gdzie był gościem ks. prof. Alfonsa Skowronka, kierownika katedry
ekumenicznej tej uczelni. Dla działaczy Chrześcijańskiego Stowarzysze
nia Społecznego prof. Chandran wygłosił odczyt o działalności Ekume
nicznego Stowarzyszenia Teologów Trzeciego Świata. Ponadto uczestni
czył w nabożeństwie ekumenicznym w kościele o.o. pallotynów w War
szawie, zorganizowanym z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Je
dność Chrześcijan, w czasie którego wygłosił przemówienie. Na zapro
szenie zwierzchnika Kościoła ewangelicko-reformowanego, biskupa Zdzi
sława Trandy, wygłosił kazanie w czasie nabożeństwa w świątyni tego
kościoła; wziął także udział w uroczystym spotkaniu, zorganizowanym
na jego cześć przez seniora diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, ks. Jana Waltera. Prof. Chandran złożył także wizytę
dyrektorowi generalnemu w Urzędzie d.s. Wyznań, Aleksandrowi Merkerowi. Prezes ChSS, poseł Kazimierz Morawski, członek Rady Państwa,
wydał przyjęcie na cześć gościa z Indii.
— W dniach od 16 do 28 stycznia 1983 przebywał w Polsce o. Chris
topher Lowe CR z Wielkiej Brytanii. O. Christopher Lowe, członek
Zgromadzenia Zmartwychwstania, zakonu anglikańskiego reguły św. Be
nedykta, członek synodu Kościoła anglikańskiego i przełożony Królew
skiej Fundacji św. Katarzyny w Londynie, jest wybitnym działaczem
ekumenicznym, wieloletnim przewodniczącym Międzynarodowego Brac
twa Ekumenicznego, które nawiązuje do tradycji „rozmów z Malines”.
W czasie swego pobytu w Polsce o. Lowe uczestniczył w szeregu nabo
żeństw, odprawianych w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jed
ność Chrześcijan. Podczas Mszy św., odprawianej w kościele św. Marci
na w Warszawie przez biskupa Władysława Miziołka, zastępcę przewod
niczącego Komisji Episkopatu d.s. Ekumenizmu, o. Lowe wygłosił ka
zanie. Na zaproszenie ks. prof. Alfonsa Skowronka wygłosił w Akademii
Teologii Katolickiej w Warszawie wykład pt. „Ekumenia instytucji —
ekumenia osób”. O. Lowe gościł także w Katolickim Uniwersytecie Lu-
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bełskim, gdzie spotkał się z gronem profesorów, specjalizujących się w
teologii ekumenicznej, oraz odwiedził ośrodki benedyktyńskie w Polsce.
— Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół
rzymskokatolicki obchodziły w drugiej połowie stycznia 1983 wraz z
chrześcijanami na całym świecie Powszechny Tydzień Modlitwy o Jed
ność Chrześcijan. Hasło, pod którym odbywały się modły — „Jezus
Chrystus — życiem świata”, stanowić będzie główny temat VI Zgroma
dzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, które na przełomie lipca
i sierpnia 1983 zbierze się w Vancouver, Kanada (szerzej o obchodach
Tygodnia Modlitwy w Warszawie piszemy w dziale „Sprawozdania i do
kumenty”).
— W klasztorze sióstr dominikanek w Warszawie przy ul. Grójeckiej
43 w styczniu br. rozpoczął się cykl spotkań ekumenicznych poświęco
nych życiu i teologii Kościołów wschodnich. Podczas pierwszego tego
rocznego spotkania w dniu 19 stycznia s. Jadwiga Twarowska mówiła
o historii i obecnej sytuacji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego. Natomiast 8 lutego ks. Marcin Wojtowicz zreferował temat:
„Podmiot nieomylności w Kościele według A. S. Chomiakowa”. Cykl ten
stanowi kontynuację spotkań ekumenicznych jakie odbywały się do nie
dawna w mieszkaniu zmarłego w ub. r. ks. inf. Stanisława Mystkowskiego.
— W katedrze pw. Sw. Marii Magdaleny odbyła się 30 stycznia 1983
konsekracja nowego biskupa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego, ks. archimandryty Adama (Aleksander Dubec). Konsekra
cji przewodniczył zwierzchnik Kościoła, ks. metropolita Bazyli w asy
ście biskupów: Sawy (ordynariusz białostocko-gdański) i Szymona (ordy
nariusz łódzko-poznański). Biskup Adam został biskupem pomocniczym
metropolity Bazylego, ordynariusza archidiecezji warszawsko-bielskiej
z tytułem biskupa lubelskiego z siedzibą w Sanoku. Nowy biskup uro
dził się 14 sierpnia 1926 we Florynce k. Nowego Sącza. Studia teolo
giczne podjął w 1956, najpierw w Prawosławnym Seminarium Duchow
nym, a następnie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warsza
wie, którą ukończył w 1964 ze stopniem magistra teologii prawosław
nej. Przez wiele lat pełnił funkcję proboszcza w Sanoku orazy dziekana
okręgu przemyskiego.
— Rada Synodalna — realizując odnośną uchwałę VI Synodu Ogólno
polskiego, odbytego w maju 1975 r. — wybrała w dniu 14 grudnia
1982 r. ks. dr Wiktora Wysoczańskiego biskupem pomocniczym w Ko
ściele polskokatolickim. Elekt W. Wysoczański nadal będzie zajmować
stanowisko prezesa Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Pol
skich Katolików.
opr. K a r o l K a r s k i
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