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DO CZYTELNIKÓW

W bieżącym -  drugim i ostatnim w tym roku -  zeszycie „Studiów”powracamy do prezentacji rodzin 
wyznaniowych. Kilka lat temu /nr 4 z 1986 r./ zamieściliśmy na naszych lamach tekst poświęcony 
zielonoświątkowcom pióra wybitnego znawcy tematu -  Waltera J. Hollenwegera. Publikowany obecnie 
artykuł o Kościele Zielonoświątkowym ks. Edwarda Czajki ma tę zaletę, że został napisany przez osobę 
związaną bezpośrednio z tym dynamicznie rozwijającym się nurtem tradycji chrześcijańskiej. Szczegól
nie cenne są informacje dotyczące genezy, rozwoju i aktualnej sytuacji ruchu zielonoświątkowego 
w naszym kraju.

Kwakrzy, znani także pod nazwą Religijnego Towarzystwa Przyjaciół, przybyli do naszego kraju 
z pomocą charytatywną po obu wojnach światowych. Trwałych śladów w postaci grup lokalnych, jak 
miało to miejsce w innych krajach Europy, członkowie tej społeczności religijnej nie zostawili. 
Specyficzne podejście kwakrów do spraw wiary i pobożności, sprawiedliwości i pokoju oraz wolności 
obywatelskiej i religijnej zasługuje na to, aby zapoznać z nim szerszy krąg odbiorców.

Wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach o postępach w dialogu doktrynalnym, prowadzonym na 
płaszczyźnie światowej przez teologów dwóch konkretnych tradycji chrześcijańskich. Publikowaliśmy 
także dokumenty świadczące o tym, że z roku na rok wzrasta liczba międzywyznaniowych uzgodnień 
doktrynalnych. W rozmowach katolicko-protestanckich są jednak pewne kwestie, które ze względu na 
ich wyjątkowo kontrowersyjny charakter nie zostały jeszcze podjęte na szczeblu światowym. Z jednej 
strony chodzi tu o prymat i nieomylność papieża, z drugiej zaś o zagadnienie pośrednictwa Marii 
i świętych w relacji do jedynego pośrednictwa Jezusa Chrystusa. Obie te kwestie podjęli natomiast 
uczestnicy lokalnego dialogu katolicko-luterańskiego w USA. Józef Majewski, doktorant na Wydziale 
Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, omawia w bieżącym zeszycie dokument z 1989 r. pt. 
„Jedyny Pośrednik, Święci i Maria”.

Inny doktorant KUL-owski, ks. Krzysztof Różański, analizuje, w oparciu o archiwa i różne 
publikacje, rozwój działalności ekumenicznej na terenie Diecezji Chełmińskiej od Soboru Watykańs
kiego II po ostatnie łata. Byłoby rzeczą wskazaną, gdyby powstały podobne opracowania prezentujące 
współpracę międzywyznaniową w innych regionach, gdyż dopiero na ich podstawie można by było 
pokusić się o syntetyczne przedstawienie inicjatyw ekumenicznych w całym kraju.

Z publikowanych dokumentów na pierwsze miejsce wysuwa się Szósty Oficjalny Raport Wspólnej 
Grupy Roboczej Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Kościołów, uzupełniony przez dwa 
ważne dokumenty studyjne: „Kościół -  lokalny i uniwersalny” oraz „Pojęcie ’hierarchia prawd’
-  interpretacja ekumeniczna”. W tym miejscu warto przypomnieć, że w 1986 r., z okazji 20 rocznicy 
oficjalnej współpracy między Kościołem Rzymskokatolickim a ŚRK, Instytut Prasy i Wydawnictw 
„Novum” wydal, w ramach „Biblioteki ekumenicznej”, zbiór dokumentów pt. „Watykan-Genewa”, 
w którym znalazło się pięć oficjalnych raportów Wspólnej Grupy Roboczej oraz wszystkie inne na jej 
zlecenie opracowane dokumenty. Krótko mówiąc: w języku polskim dostępna będzie obecnie pełna 
dokumentacja współpracy między Watykanem a Genewą na przestrzeni ostatnich 25 lat.

W poprzednim zeszycie poświęciliśmy wiele uwagi inicjatywom ekumenicznym na kontynencie 
europejskim. Kontynuując ten wątek, tym razem publikujemy sprawozdanie z dwóch spotkań 
przedstawicieli Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy po
święconych ekumenicznemu procesowi na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia.

Kościoły ewangelickie różnych tradycji współpracują ze sobą od wielu lat w ramach różnych 
organizacji ekumenicznych /Światowa Rada Kościołów, Konferencja Kościołów Europejskich/,



w skład których wchodzą również Kościoły prawosławne i starokatolickie. Jednakże idea zwołania 
Europejskiego Zgromadzenia Ewangelickiego była czymś całkiem nowym i przyjęta została przez część 
Kościołów krajowych z entuzjazmem, natomiast przez pozostałe -  ze sceptycyzmem. Ostatecznie pod 
koniec marca br. przybyło do stolicy Węgier ok. 200 delegatów reprezentujących Kościoły ewangelickie
-  luterańskie, reformowane, metodystyczne i baptystyczne -  z 28 krajów naszego kontynentu. 
W bieżącym zeszycie zamieszczamy sprawozdanie uczestnika obrad i tekst uchwalonego orędzia.

W połowie marca br. oczy całego świata chrześcijańskiego skierowane były na Stambuł, gdzie 
w Fanarze, siedzibie patriarchy ekumenicznego Konstantynopola, odbywał się „prawosławny szczyt” . 
Żywiono obawy, że niedawno nieporozumienia prawosławno-katolickie, zwłaszcza na terenie byłego 
ZSRR, byłej Jugosławii i Rumunii, mogą skłonić zwierzchników prawosławnych do zerwania dialogu 
z Rzymem. Na szczęście nie doszło do tak drażliwej decyzji, chociaż dokument, przyjęty przez 
uczestników „szczytu”, zawiera wiele gorzkich słów pod adresem tych wszystkich, którzy trudnią się 
działalnością misyjną na terenach zamieszkałych tradycyjnie przez ludność wyznania prawosławnego.

W tym roku przypada 25 rocznica nawiązania oficjalnych stosunków katołicko-luterańskich na 
płaszczyźnie światowej. Dla uczczenia tego wydarzenia w kwietniu przybyła do Rzymu oficjalna 
delegacja Światowej Federacji Luterańskiej. W zeszycie zamieszczamy sprawozdanie z przebiegu 
obchodów oraz teksty okolicznościowych przemówień papieża Jana Pawła II i prezydenta Federacji
-  ks. Gottfrieda Brakemeiera.

Z wydarzeń ekumenicznych w naszym kraju zamieszczamy obszerną relacje o. prof. Stanisława 
Celestyna Napiórkowskiego z czterech ostatnich spotkań Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady 
Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Do relacji tej dołączamy przyjęte przez 
Podkomisję „Uwagi i postulaty w sprawie podręczników teologii”. Dodać warto, że w grudniu br. mija 
15 rocznica powołania do życia Podkomisji, której jednym ze współtwórców jest prof. Napiórkowski.



A R T Y K U Ł Y

EDWARD CZAJKO

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY

Lesslie Newbigin, anglikanin, pełniący swego czasu funkcję biskupa 
w Zjednoczonym Kościele Indii Południowych, w swojej znanej pracy pt. „The 
Household of God” pisze, iż widzi w chrześcijaństwie współczesnym trzy nurty. 
Newbigin zwraca uwagę na to, że we współczesnym ruchu ekumenicznym 
odbywa się w zasadzie dialog między dwoma nurtami chrześcijaństwa, a miano
wicie między katolicyzmem a protestantyzmem. Prawosławie zalicza autor do 
nurtu katolickiego. Jednakże obraz chrześcijaństwa dzisiaj -  mówi Newbigin
-  ograniczony jedynie do tych dwóch nurtów, nie jest pełny. Albowiem
-  powiada dalej Newbigin -  istnieje trzeci nurt tradycji chrześcijańskiej: nurt 
zielonoświątkowy, pentekostalny, charyzmatyczny.

Nurt trzeci, pentekostalny, posiada również -  jak oba poprzednie -  swoją 
specyfikę. Tak jak katolicki nurt chrześcijaństwa podkreśla przekazaną struk
turę kościelną, świadcząc przede wszystkim o tym, że Kościół jest Ciałem 
Chrystusowym, do którego ludzie zostają włączeni przez sakramentalną par
tycypację w historycznej instytucji; jak nurt protestancki, z kolei, chce być 
nosicielem przekazanego poselstwa, akcentując tę ważną prawdę, że Kościół jest 
zgromadzeniem wierzących, włączonych w Chrystusa przez słuchanie i uwierze
nie Ewangelii, tak nurt zielonoświątkowy uznaje za swój centralny element 
przekonanie, że życie chrześcijańskie jest sprawą przeżywania obecności i mocy 
Ducha Świętego, i stąd jego zdaniem Kościół -  to przede wszystkim KOINO- 
NIA czyli społeczność Ducha Świętego.

Nie znaczy to wcale, że poszczególne elementy charakterystyczne dla tych 
trzech tradycji nie istnieją obok siebie we wszystkich nurtach. Chodzi tutaj 
jedynie o to, jakie składniki znajdują pierwszorzędną akcentację w poszczegól
nych strumieniach chrześcijaństwa. Wiadomo bowiem, że protestantyzm, szcze
gólnie w jego luterańskiej formie, przypisuje ogromną rolę sakramentom. 
Jednakże największy akcent jest położony na wiarę, która przychodzi przez 
słuchanie, i dlatego kazalnica dominuje nad resztą sprzętu kościelnego w świąty
ni protestanckiej. Protestantyzm uznaje także i mówi o działaniu Ducha 
Świętego, ale czyni to z pewnego rodzaju rezerwą; niechętnie daje miejsce 
roszczeniom przeżycia duchowego. Podobnie rzecz ma się z katolicyzmem. Ceni 
on zwiastowanie, przepowiadanie chrześcijańskie i uznaje konieczność wiary, ale 
swoje centrum życia religijnego znajduje bardziej w sakramencie niż w kazaniu. 
Uznaje również rzeczywistość działania Ducha Świętego, który uświęca wierzą
cych, ale pierwsze miejsce daje raczej nieprzerwanemu porządkowi sakramental
nemu Kościoła. Nurt zielonoświątkowy zaś uznaje i ceni kazanie i sakramenty,
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ale ocenia je raczej wedle doświadczonych skutków, a nie jest aż tak bardzo 
zainteresowany zagadnieniem historycznej kontynuacji. Cechą charakterystycz
ną nurtu zielonoświątkowego jest przeżywanie i pokreślanie ważności tego 
działania Ducha Świętego, które jest odrębne od Jego działania w odrodzeniu 
człowieka. To działanie Ducha jest nazywane -  w nurcie zieklonoświątkowym 
-  chrztem w Duchu Świętym lub Duchem Świętym. Następnie, nurt zielono
świątkowy pragnie dawać świadectwo przeżywaniu charyzmatów czyli darów 
szczególnych Ducha Świętego, o których mówi Nowy Testament.

Nurt zielonoświątkowy w chrześcijaństwie dzisiejszym jest ruchem, gdyż nie 
stanowi jednej światowej wspólnoty zielonoświątkowej. Światowa Konferencja 
Zielonoświątkowa oraz konferencje kontynentalne, czy też regionalne nie 
stanowią związku Kościołów zielonoświątkowych, lecz są społecznością ducho
wą uczestników przebudzenia zielonoświątkowego.

W okresie ponad 80 lat swojego istnienia ruch zielonoświątkowy doświad
czył zadziwiającej ekspansji. Zapoczątkowany w niewielkiej szkole biblijnej 
w Topeka, Kansas oraz w skromnym zborze murzyńskim w Los Angeles 
rozprzestrzenił się po całym świecie. Śtanowi dzisiaj większą orientację chrześ
cijańską niż wszystkie kierunki protestantyzmu razem wzięte.

Co jest powodem tego szybkiego wzrostu? Sami zielonoświątkowcy, 
oczywiście, przypisują to Duchowi Świętemu, który umożliwia ewangelistom 
zielonoświątkowym głoszenie Ewangelii ze „znakami towarzyszącymi” , pole
gającymi, zgodnie z Ewangelią Marka /16, 17-18/, na uzdrawianiu nad
przyrodzonym chorych, mówieniu innymi językami, wypędzaniu demonów 
i dokonywaniu innych cudów. Socjologowie zaś, choć nie czują się kompeten
tni, by obalić czy potwierdzić powyższe twierdzenie i przekonanie zielonoświąt
kowców, wskazują na fakt, że ruch zielonoświątkowy tam się szczególnie 
rozwija, gdzie potrafił nawiązać kontakt z warstwą wydziedziczonych i po
zbawionych przywilejów.

W społeczeństwie południowoamerykańskim są nimi ludzie biedni, zaś 
w krajach afrykańskich -  ludzie bez zawodu, emigrujący do miast w po
szukiwaniu pracy. W Ameryce Północnej i Europie tych „nieuprzywilejowa- 
nych” można znaleźć wśród profesorów uniwersytetów i dyrektorów towa
rzystw, którzy poszukują spontanicznej i osobistej orientacji w religii, zmęczeni 
tego typu religią, która do ich własnych problemów zawodowych dodaje jeszcze 
problemy teologów.

Prawie przez pół wieku ruch zielonoświątkowy był uważany, w kręgach 
teologiczno-kościelnych, za okresowy i przemijający fenomen, którym nie warto 
się zajmować. Ocena pentekostalizmu ze strony teologów była różnorodna. 
Jedni, przede wszystkim niemieccy teologowie ruchu społecznościowego /niem. 
Gemeinschaftbewegung/, traktowali go jako zjawisko inspirowane przez demo
ny, inni zaś, a była ich większość, uważali pentekostalizm za podniecający, 
czasami patologiczny entuzjazm, niezbędny dla pewnej kategorii ludzi. Jedynie 
nieliczni teologowie, a wśród nich głównie Natan Soederblom, akceptowali 
pentekostalizm jako chrześcijański ruch przebudzenia charyzmatycznego. Moż
na więc powiedzieć, że w okresie pierwszego półwiecza naszego stulecia, teologia 
w sposób poważny ruchem zielonoświątkowym nie zajmowała się wcale.

Sytuacja zaczęła powoli ulegać zmianie dopiero w latach pięćdziesiątych. 
W 1958 roku Henry P. van Düsen, ówczesny prezydent Union Theological 
Seminary w USA, w artykule pt. „The Third Force” /Trzecia siła/ zamiesz
czonym w piśmie LIFE zwrócił uwagę Kościołów historycznych na wprost 
fenomenalny rozwój i aktywność Kościołów zielonoświątkowych na całym 
świecie. Zagadnienie poruszone przez Henry P. van Dusena spotkało się z żywym 
zainteresowaniem szerokich kręgów wyznaniowych. Skutkiem tego zaintereso



wania i kontaktów z ruchem zielonoświątkowym, były przeżycia charyzmatycz
ne w szeregach duchownych i świeckich wyznawców protestantyzmu, a następ
nie wśród wyznawców Kościoła zielonoświątkowego.

Ruchem zielonoświątkowym, jego badaniem, zajęli się teolodzy i soc
jologowie. Istnieje dzisiaj już bardzo wiele bardzo dobrych prac na ten temat.

Bezpośrednim poprzednikiem ruchu zielonoświątkowego i jednym z jego 
głównych korzeni, był ruch uświęceniowy /ang. The Holiness Movement/, 
który na swój sposób akcentował sprawę tzw. drugiego błogosławieństwa /ang. 
second blessing/ czyli chrztu w Duchu Świętym. Główny wpływ na ruch 
uświęceniowy wywarli tacy mężowie Kościoła, jak Asa Mahan, Dwight L. 
Moody, Charles G. Finney, Reuben A. Torrey i inni. Pragnęli oni ożywić 
wesleyańskie rozumienie dwóch kolejnych i odrębnych przełomowych do
świadczeń religijnych w życiu człowieka. Pierwsze z tych doświadczeń nazywali 
odrodzeniem /ang. regeneration/, drugie zaś chrztem w Duchu Świętym /ang. 
baptism with the Holy Spirit/.

Opisy doświadczeń religijnych przekazane przed Moody’ego czy Finneya, 
choć nie ma w nich wzmianki o zjawisku mówienia innymi językami, są prawie 
identyczne ze świadectwami zielonoświątkowców.

Oto opowieść Moody’ego:
Błogosławieństwo przyszło na mnie nagłe, jak błyskawica. Doszedłem do 

takiego stanu, iż myślałem że umrę, jeśli nie otrzymam tej mocy. Przypominam 
sobie, jak chodziłem po ulicach Nowego Jorku. Nie miałem zainteresowania dla 
żadnych spraw i wydawało mi się, jak bym w ogóle nie był na świecie. I  oto nadszedł 
dzień, pamiętny dzień. Nie mogę go opisać, nie często powołuję się nań. To 
przeżycie jest zbyt święte, abym mógłje nazwać. Było to właśnie na ulicy, gdy mi się 
zdało, że moc Boża zstąpiła na mnie w cudowny sposób, i prosiłem Boga, aby ręka 
Jego pozostała nade mną. Byłem pełen odczucia dobroci Bożej i wydało mi się, że 
mógłbym cały świat pomieścić w sercu. Wziąłem te same kazania, które 
wygłaszałem poprzednio bez żadnej mocy; to była ta sama, stara prawda, ale 
z nową mocą. Wielu uległo głębokiemu wrażeniu i nawróciło się. Wydarzenie to 
miało miejsce wiele lat po moim nawróceniu. I  odtąd, gdybyście mi dali cały świat, 
nie byłby dla mnie niczym więcej, jak małym pyłkiem na wadze.

Podobne świadectwo znajdujemy w pismach Finneya:
Pewnego wieczoru, siadając przy kominku, otrzymałem niespodzianie potężny 

chrzest Ducha Świętego. Nie oczekiwałem tego, nie myślałem kiedykolwiek, że mi 
to potrzebne, nie przypominam sobie, by jakakolwiek osoba mówiła mi o tym. Duch 
Święty zstąpił na mnie tak, że przeniknął i duszę i ciało. Czułem, jakby prąd 
elektryczny przechodził przeze mnie. Wydawało się, że ogarniają mnie feile, fale 
miłości. Nie umiem tego wyrazić inaczej. Zdawało się, że mnie przenika tchnienie 
Boże. Przypominam sobie wyraźnie, że miałem takie uczucie, jakby musnęły mnie 
niezmierzone skrzydła.

Żadne słowa nie są w stanie wyrazić cudownej miłości, która rozlała się 
w moim sercu. Płakałem w głos z radości i umiłowania; nie wiem, ale muszę 
powiedzieć, że literalnie wykrzykiwałem niewyrażalne treści z mego serca. To 
falowanie ogarniało mnie raz po raz, dopóki, jak pamiętam, nie zawołałem: ,,Umrę, 
jeśli te fale nie ustaną”. I  powiedziałem: ,,Panie, zaniechaj, już nie mogę znieść”. 
Lecz, mimo to, nie czułem lęku przed śmiercią.

Gdym się obudził następnego ranka, zacząłem przeżywać to samo, co 
poprzedniego wieczoru. Ukląkłem na łóżku i płakałem z radości i pozostawałem 
przez pewien czas aż nazbyt przytłoczony chrztem Ducha, tak że nie mogłem robić 
nic innego, jak tylko wylewać duszę moją przed Bogiem.

Walter J. Hollenweger widzi jeszcze dwa inne korzenie ruchu zielonoświąt
kowego. Jest on mianowicie zdania, że na powstanie ruchu wywarł również
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wpływ protestancki fundamentalizm ze swoim podkreślaniem normatywnego 
charakteru Kościoła pierwotnego zgodnie z tym, jak jest on przedstawiony 
w księdze Dziejów Apostolskich, oraz uważa, po drugie, że na powstanie ruchu 
ważny, chociaż nie zawsze bezpośredni, wpływ wywarły Kościoły murzyńs
ko-amerykańskie z ich entuzjastycznym przebudzeniem i spontaniczną religij
nością.

Sami zielonoświątkowcy -  z wyjątkiem ich dzisiejszych kręgów naukowych 
-  stoją zaś na stanowisku, że mimo istotnego znaczenia tych korzeni, ruch musi 
być zasadniczo traktowany jako spontaniczne wylanie Ducha Świętego. Przebu
dzenie zielonoświątkowe bowiem -  twierdzą -  powstało niezależnie od siebie 
w wielu częściach świata i rozprzestrzeniło się jak nieokiełznany ogień. Dlatego 
też kaznodzieje zielonoświątkowi patrzą na swoją służbę, jako na tę, która należy 
do ostatniego przebudzenia religijnego, bezpośrednio poprzedzającego powtór
ny adwent Chrystusa.

Brak zgody wśród historyków zielonoświątkowych na temat: gdzie, kiedy 
i pod czyim przewodnictwem powstał ruch zielonoświątkowy. Zasadniczo spór 
dotyczy dwóch dat. A więc czy ruch zielonoświątkowy powstał w 1901 roku 
w Topeka, Kansas czy też w 1906 roku w Los Angeles?

Jedni są zdania, że opowieść o współczesnej Pięćdziesiątnicy należy rozpocząć 
od Charlesa Parhama, dyrektora szkoły biblijnej w Topeka, Kansas, inni zaś 
twierdzą, że zazwyczaj łączy się pojawienie się współczesnego ruchu zielonoświąt
kowego jako takiego ze zwracającymi na siebie uwagę zgromadzeniami w starej 
Azusa Street Mission w Los Angeles, które odbywały się w 1906 roku.

Parę słów o Charlesie Parhamie i jego szkole w Topeka. Charles Parham 
urodził się 4 czerwca 1873 roku w Muscatine, w stanie Iowa. Mając piętnaście lat 
został świeckim kaznodzieją Kościoła Kongregacjonalnego. Później przyłączył 
się do metodystów, by następnie znaleźć się w szeregach ruchu uświęceniowego. 
Parham wierzył, że chociaż wielu ludzi doznało rzeczywistych przeżyć w zakresie 
uświęcenia, to jednak należy oczekiwać wielkiego rozlania się mocy. W paździer
niku 1900 roku Parham otworzył szkołę biblijną w Topeka, w stanie Kansas. 
W szkole tej nie obowiązywały żadne opłaty. Regulamin opierał się na wierze, 
jaką praktykowały grupy uzdrowieńcze ruchu uświęceniowego.

Oto, co na ten temat mówił sam Parham: Nikt nie płacił czesnego, ani nie 
wnosił żadnych opłat. Ubodzy byli nakarmieni, chorzy korzystali z opieki, pomocy 
i wracali do zdrowia. Z  dnia na dzień, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, Bóg 
zaspokajał wszystkie nasze potrzeby, dostarczając nam wszystko, co tylko było 
potrzebne. Był On Opatrznością. Żadna sekta, misja, ani żadne inne źródło nie 
pracowało na nasze utrzymanie.

Pod koniec grudnia 1900 roku Parham musiał udać się do Kansas City. 
Przed wyjazdem polecił swoim słuchaczom, by indywidualnie studiowali Biblię 
i badali, czy nie ma jakiegoś szczególnego dowodu świadczącego o tym, że dana 
osoba została ochrzczona Duchem Świętym, przy czym zwrócił ich uwagę na 
drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Gdy wrócił z podróży i zebrał studentów, 
ci oznajmili mu, że w czasach apostolskich przy każdej okazji, gdy wierzący 
przeżywali chrzest w Duchu Świętym, towarzyszyła temu zazwyczaj manifesta
cja zewnętrzna, a mianowicie mówienie innymi językami. Od tej chwili każdy 
członek tej wspólnoty szkolnej zobowiązał się modlić i oczekiwać przeżycia, 
które pokrywałoby się z przeżyciami opisanymi w księdze Dziejów Apostols
kich.

Pierwszym członkiem tej szkolnej wspólnoty, który doświadczył chrztu 
w Duchu Świętym, była Agnes N, Ozman (1870-1937). Miało to miejsce 
1 stycznia 1901 roku. Oto jej wypowiedź na ten temat: Podczas modlitwy 
wieczornej mieliśmy błogosławione nabożeństwo, modląc się, by Boże błogo
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sławieństwo spoczęło na nas z nastaniem nowego roku. Pierwszego dnia 1901 roku 
obecność Pana była odczuwana wśród nas w sposób szczególny, zachęcając nasze 
serca do oczekiwania większych rzeczy. Tego wieczoru duch modlitwy opanował 
nas wszystkich. Było około godziny jedenastej 1 stycznia, gdy przyszło mi na myśl, 
by poprosić o włożenie na mnie rąk w celu otrzymania daru Ducha Świętego. Gdy 
włożono na mnie ręce, Duch Święty zstąpił na mnie i uwielbiając Boga zaczęłam 
mówić innymi językami. Mówiłam kilkoma językami. Wydawało się, jak gdyby 
strumienie wody żywej ze mnie wytryskiwały.

Sam Parham takiego przeżycia doświadczył 3 stycznia 1901 roku, a w ciągu 
kilku następnych dni dalszych siedemnastu jego studentów.

Na podstawie tych przeżyć Charles F. Parham zdogmatyzował mówienie 
językami jako znak chrztu w Duchu Świętym. Dogmat ten jest obecnie 
przyjmowany przez większość -  choć nie przez wszystkich -  zielonoświątkowców 
na świecie.

Większość jednak badaczy ruchu zielonoświątkowego jest zdania, że 
dopiero przeżycia Ducha Świętego w gminie uświęceniowej przy Azusa Street 
w Los Angeles w 1906 roku zwróciły na siebie wzrok całego świata, i że tutaj 
należy szukać początków klasycznego pentekostalizmu. Badacze ci powiadają 
także, że jeśli należy łączyć początek ruchu zielonoświątkowego z jakąś postacią, 
to jest nią niewątpliwie William J. Seymour (1870-1922), który stał wówczas na 
czele Misji przy Azusa Street.

Dla Williama J. Seymoura Pięćdziesiątnica znaczyła coś więcej niż mówie
nie językami. Znaczyła dla niego bowiem miłość w miejsce nienawiści, pojed
nanie w Chrystusie ras, klas społecznych i płci. W przebudzeniu w Los Angeles 
biali biskupi i czarni robotnicy, mężczyźni i kobiety, Azjaci i Meksykanie, biali 
profesorowie i murzyńskie praczki -  wszyscy byli sobie równi. Nic dziwnego 
przeto, że prasa zarówno religijna jak i świecka opisywała te nadzwyczajne 
wydarzenia w szczegółach.

Powszechnie uważa się, że apostołem ruchu zielonoświątkowego w Europie 
był T. B. Barratt. Jest bowiem faktem, że działalność Barratta miała podstawowe 
znaczenie dla uformowania się ruchu w Europie.

Thomas Bali Barratt urodził się 22 lipca 1862 roku w niewielkim 
miasteczku Albaston, w hrabstwie Cornwall, w Anglii. Jego rodzice, Aleksan
der i Maria, byli gorliwymi metodystami. Ojciec jego pracował w górnictwie 
i w 1867 roku został dyrektorem małej kopalni siarki w Hardamger w N or
wegii, gdzie też osiedlił się ze swoją rodziną. Thomas Bali był najstarszym 
synem. Od jedenastego do szesnastego roku życia uczęszczał do szkoły: 
Wesleyan College w Taunton, którą ukończył w czerwcu 1878 roku, Następnie 
pobierał lekcje malarstwa u malarza Olafa Dahla w Bergen i kompozycji 
muzycznej u słynnego kompozytora norweskiego Edwarda Griega. W wieku 
lat siedemnastu rozpoczął prowadzenia zgromadzeń religijnych, podczas 
których czytał słuchaczom kazania D. L. Moody’ego, a rok później zaczął 
wygłaszać własne kazania. W 1882 roku po odbyciu egzaminów przed 
Konferencją Kwartalną został świeckim kaznodzieją episkopalnego Kościoła 
Metodystycznego w Norwegii. Od roku 1885 był kaznodzieją w II Zborze 
metodystycznym w Oslo, a następnie w roku 1889 został ordynowany na 
diakona i powołany na stanowisko pastora III Zboru metodystów w Oslo. 
W 1891 roku przyjął ordynację na prezbitera i był w latach 1892-1898 
superintendentem okręgu kościelnego Oslo.

W okresie następnych trzech lat sprawował funkcję pastora I Zboru w Oslo 
i jednocześnie kierownika służby charytatywnej Kościoła, Znany był jako 
utalentowany mówca, który potrafił zgromadzić duże audytoria. Niektóre 
jednak jego przedsięwzięcia, było ich wiele, były bardzo uciążliwe dla Zboru
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i dlatego poważnie zwiększyły się długi kongregacji w okresie jego pas
terzowania.

W 1902 roku Thomas B. Barratt został superintendentem Misji Miejskiej 
w Oslo, którą założył, a od 1904 roku redaktorem jej organu prasowego pod 
nazwą „Byposten” .

Thomas Bali Barratt w okresie swojej bytności w Stanach Zjednoczonych 
nawiązał kontakt z ruchem zielonoświątkowym i w ostatnich miesiącach 1906 
roku stał się zielonoświątkowcem, doświadczywszy wówczas, będąc w Nowym 
Jorku, chrztu Duchem Świętym.

Latem 1907 roku przestał być duchownym Kościoła Metodystycznego 
w Norwegii, ale pozostał jego członkiem aż do roku 1916, kiedy to zorganizował 
swój własny zbór w Oslo, choć już w roku 1913 został ochrzczony chrztem wiary. 
Od 1916 roku aż do śmierci, 29 stycznia 1940 roku, był pastorem Zboru 
„Filadelfia” w Oslo, redaktorem pisma zielonoświątkowego „Korsets Seir” oraz 
dyrektorem towarzystwa wydawniczego Zboru „Filadelfia” . Napisał około 60 
broszur i książek.
Barratt prowadził proste i zdyscyplinowane życie. Będąc jeszcze młodym 
pastorem, jako przedstawiciel organizacji trzeźwości, został wybrany członkiem 
Rady Miejskiej w Oslo. Pozostał absolutnym abstynentem do końca życia, a od 
1906 roku nie pił nawet kawy ani herbaty. Był ciągle pełen nowych idei, był 
energiczny, był optymistą, ale brak mu było poczucia proporcji i krytycznego 
wartościowania. Był człowiekiem wysokiej moralności i nawet niezielonoświąt- 
kowi obserwatorzy wspominają o jego atrakcyjnej osobowości, przyjemnym 
sposobie bycia i darze krasomówczym.

Norweski ruch zielonoświątkowy, którego przywódcą był Thomas B. 
Barratt, odegrał wybitną rolę w rozwoju ruchu w innych krajach Europy. Stało 
się to za pomocą trzech następujących metod. Po pierwsze, sensacyjne publikacje 
prasowe o nowym ożywieniu religijnym w Oslo były przedrukowywane w prasie 
innych krajów i ściągały dziennikarzy i innych obserwatorów do stolicy 
Norwegii. Niektórzy spośród tych dziennikarzy i obserwatorów stawali się 
zielonoświątkowcami podczas pobytu w Norwegii, a następnie świadectwo 
zielonoświątkowe nieśli do swoich krajów. Dotyczy to w szczególności Niemiec, 
Anglii i Szwecji. Po drugie, Barratt i jego współpracownicy nieśli sami poselstwo
0 nowym przeżyciu do krajów sąsiednich. W ten sposób właśnie ruch zielono
świątkowy zapuścił swoje korzenie w Danii, Finlandii i Szwajcarii. Po trzecie, 
Barratt rozsyłał literaturę zielonoświątkową drukowaną w wielu językach, 
a także swoje pismo „Korsets Seir” (Zwycięstwo Krzyża). Wydawał, poza 
norweskim, w języku fińskim, rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim. Organizo
wał wreszcie szereg konferencji europejskiego ruchu zielonoświątkowego oraz 
prowadził wiele kampanii przebudzeniowych na terenie Europy.

Do Polski przebudzenie zielonoświątkowe przyszło z dwóch kierunków: 
z Niemiec na teren Śląska Cieszyńskiego oraz na teren Pomorza i Wielkopolski, 
a także z Ameryki za pośrednictwem reemigrantów, którzy po nawróceniu
1 doznaniu przeżycia zielonoświątkowego powrócili do Polski, aby na terenach 
rodzinnych prowadzić pracę ewangelizacyjno-misyjną. W wyniku działalności 
reemigrantów zaczęły powstawać zbory zielonoświątkowe głównie w wojewó
dztwach wschodnich Polski międzywojennej i częściowo w okręgach central
nych.

Zbory zielonoświątkowe na terenie Pomorza i Wielkopolski tworzyli 
wyznawcy narodowości niemieckiej. Mieli też oni swoje zorganizowane związki 
wyznanięwe.

Na Śląsku Cieszyńskim z poglądami J. Paula, przywódcy zielonoświątkow
ców w Niemczech, zapoznali się najpierw członkowie Społeczności Chrześcijańs



kiej, ruchu pietystycznego istniejącego w ramach Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego. Wynikiem tego zapoznania się były przeżycia zielono
świątkowe u wielu członków Społeczności Chrześcijańskiej. Nowe doświad
czenia religijne nie znalazły zrozumienia wśród członków kierownictwa 
Społeczności Chrześcijańskiej i dlatego powstała konieczność zorganizowa
nia -  nadal formalnie w ramach Kościoła Ewangelickiego -  niezależnego od 
Społeczności Chrześcijańskiej związku wyznaniowego. Doszło więc do po
wstania w 1910 roku Związku Stanowczych Chrześcijan z siedzibą w Cieszy
nie. Prezesem Związku został Jan Kajfosz z Trzyńca (zm. 1944), a sekretarzem 
Jan Kohut (zm. 1922). Po uzyskaniu legalizacji Związku zaczęto organizo
wać zgromadzenia w następujących miejscowościach: Niebory, Cieszyn, 
Żuków Dolny, Tyry, Milików, Gródek, Ustroń, Wisła-Głębce, Wisła-Malinka 
i Jaworze.

W 1917 roku nastąpił kryzys w łonie kierownictwa Związku. Jan Kajfosz, 
pierwszy przewodniczący Związku, opuścił jego szeregi i przeszedł z powrotem 
do Społeczności Chrześcijańskiej. Karol Śniegoń pisze, że Jan Kajfosz był 
stateczny i ogólnie łubiany, a chociaż był założycielem Związku Stanowczych 
Chrześcijan, czyli ruchu zielonoświątkowego Jednak nie doznał osobistych przeżyć 
wiążących się z tym ruchem, to jest chrztu Duchem Świętym i Jego objawień 
-  darów, dlatego postanowił wrócić do dawnej Społeczności Chrześcijańskiej, czego 
dokonał w 1917 roku. Po odejściu Jana Kajfosza, prezesem Związku Stanow
czych Chrześcijan został Karol Kaleta z Gródka. W 1920 roku, po podziale 
Śląska Cieszyńskiego, prezesem Związku na terenie Polski wybrany został Karol 
Śniegoń z Cieszyna, który z ruchem zielonoświątkowym zetknął się w 1912 roku 
podczas pobytu w Nowej Soli. Tam właśnie w lipcu 1912 roku przeżył 
nawrócenie oraz chrzest Duchyem Świętym, któremu towarzyszyło mówienie 
językami, proroctwo i dar rozróżniania duchów. W latach 1920-1927 był 
redaktorem odpowiedzialnym organu Związku: „Głos Prawdy” . Funkcję 
prezesa pełnił aż do chwili wejścia Stanowczych Chrześcijan do Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego w roku 1947 (z przerwą w latach 1927-1935). W tym 
czasie prezesami Związku byli: Karol Kupka z Cieszyna (od 16 czerwca 1927 r. 
do 17 maja 1931 r.) i Adolf Małysz z Ustronia (od 17 maja 1931 r. do 16 czerwca 
1935 r.).

Z biegiem lat Związek okrzepł i zaczął się rozwijać mimo prześladowań ze 
strony przeciwników. Żaszła konieczność budowy domów modlitwy. W 1920 
roku zaczął wychodzić miesięcznik „Głos Prawdy” . W 1923 roku wydano 
„Śpiewnik Pielgrzyma” -  kancjonał Śtanowczych Chrześcijan.

Związek Stanowczych Chrześcijan prowadził swoją działalność w zasadzie 
wyłącznie na terenie Śląska Cieszyńskiego. Jedynie Zbór ewangeliczny, niezielo- 
noświątkowy w Lublinie powstał w 1917 roku dzięki usłudze ewangelizacyjnej 
Pawła Wojnara z Żukowa Dolnego. Paweł Wojnar też wraz z Adolfem 
Małyszem odwiedzili, chyba kilkakrotnie, Zbory zielonoświątkowe na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej.

Podczas okupacji niemieckiej, w latach 1939-1945, działalność Związku 
Stanowczych Chrześcijan została przyhamowana. Mogła w dalszym ciągu 
rozwijać się dopiero po wyzwoleniu.

W 1947 roku, powstała wśród ugrupowań ewangelicznych w Polsce myśl 
o zjednoczeniu, znalazła aprobatę także u Stanowczych Chrześcijan. Na 
konferencji w Ustroniu, w dniach 24-26 maja 1947 roku, utworzony został 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, do którego wszedł również Związek 
Stanowczych Chrześcijan. Deklarację o przystąpieniu do Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego z ramienia Związku Stanowczych Chrześcijan podpisali: 
Karol Śniegoń, Karol Kupka i Józef Łaciok. Po przystąpieniu do Zjed
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noczonego Kościoła Ewangelicznego, Stanowczy Chrześcijanie wystąpili także 
z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którego dotychczas byli formalnie 
członkami. Przyjęto także wówczas obowiązującą w Zjednoczonym Kościele 
Ewangelicznym naukę i praktykę chrztu wiary, który u Stanowczych Chrześcijan 
nie był poprzednio praktykowany. Stanowczy Chrześcijanie stanowili część 
składową Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego aż do 1 lutego 1988 roku, 
kiedy to wraz z większością Zborów chrześcijan wiary ewangelicznej, głównego 
nurtu zielonoświątkowców w Polsce, utworzyli Kościół Zielonoświątkowy 
w PRL z siedzibą w Warszawie.

Jak już powiedzieliśmy, regularną pracą ewangelizacyjno-misyjną na 
terenach wschodnich i centralnych Polski międzywojennej rozpoczęli reemig
ranci z Ameryki. Należy tutaj wymienić pierwszych wybitnych działaczy 
zielonoświątkowych. A więc byli to, na terenach wschodnich: Grzegorz 
Kraskowski, Stanisław Niedźwiecki, D. Komsa, P. Ilczuk, T. Nahorny, Jan 
Pańko, Józef Czerski, J. Strełka, K. Leonowicz, Grzegorz Fedyszyn, Jan 
Zub-Zołotarew i inni, zaś w Polsce centralnej: Gustaw Herbert Schmidt, Artur 
Bergholc i inni.

Z początku Zbory zielonoświątkowe w Polsce centralnej i wschodniej nie 
tworzyły jednego Kościoła, działały niezależnie. Dopiero w maju 1929 roku na 
zjeździe międzynarodowym w Starej Czołnicy koło Łucka powołano do życia 
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, przewodniczącym jego zarządu 
wybrano Artura Bergholca (zm. 1957) z Łodzi. Ustalono tam także, że siedzibą 
Kościoła będzie miasto Łódź.

Kościół utrzymywał braterskie kontakty ze współwyznawcami w innych 
krajach: Anglii, Szwecji, Norwegii, a przede wszystkim ze Szwajcarską Misją 
Zielonoświątkową i Zborami Bożymi w Stanach Zjednoczonych (ang. Assemb
lies of God, USA).

Kościół liczył przed drugą wojną światową ponad 20 tysięcy wyznawców 
i około 500 Zborów i placówek, wydawał trzy pisma (w języku polskim, 
rosyjskim i ukraińskim: „Przystęp”wydawany w Łodzi pod redakcją Artura 
Bergholca, „Ewangelskij Hołos” wydawany w Tarnopolu pod redakcją Grzego
rza Fedyszyna, „Primiritel” wydawany w Gdańsku pod redakcją Gustawa 
Herberta Schmidta), w Kiwercach pod Łuckiem utrzymywał Dom Sierot pod 
kierownictwem s. Luby Kobiako, która była także utalentowaną i formalnie 
przez Kościół uznaną ewangelistką.

Kandydatów na duchownych kształcił Kościół na kursach biblijnych oraz 
w Instytucie Biblijnym w Gdańsku, założonym przez Gustawa Herberta 
Schmidta i otwartym 2 marca 1930 roku. Gustaw Herbert Schmidt (1891-1958) 
był też jego pierwszym dyrektorem, zanim nie został zastąpiony na tym 
stanowisku przez Nicholasa Nikoloffa (1900-1964). Instytut został zamknięty 
w 1938 roku na skutek nacisku kręgów hitlerowskich w ówczesnym Wolnym 
Mieście Gdańsku. Wykładowcą w Instytucie był m.in. Donald Gee z Anglii 
(1891-1966), znany nauczyciel Słowa Bożego w ruchu zielonoświątkowym, 
a poza jego kręgami znany ekumenista. Instytut Biblijny w Gdańsku odegrał 
istotną rolę w ugruntowaniu doktryny Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicz
nej w Polsce.

Po drugiej wojnie światowej praca ewangelizacyjno-misyjna Kościoła 
została rozpoczęta także na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Pierwsze Zbory 
na Ziemiach Odzyskanych składały się na początku głównie z repatriantów 
przybyłych z ziem, które po drugiej wojnie światowej znalazły się w Związku 
Radzieckim. W 1945 roku na konferencji w Łodzi wznowiono również formalnie 
działalność Kościoła, opracowano nowy statut i dokonano wyboru nowego 
zarządu. Na czele Kościoła jako przewodniczący jego zarządu stanął Józef
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Czerski, ktróry również w okresie międzywojennym należał do gremium 
kierowniczego Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

W latach 1945-1953 do grupy przewodniej działaczy Kościoła należeli obok 
wspomnianego już Józefa Czerskiego: Kazimierz Czepieluk, Franciszek Janu
szewicz, Mieczysław Suski (sen.), Stefan Osadca, Teodor Maksymowicz (wydał 
kancjonał Kościoła pt. „Chwalebna Pieśń” oraz przekład pracy M. I. Poysti’ego 
pt. „Zasady wiary chrześcijan wiary ewangelicznej”), Aleksander Rapanowicz, 
Walenty Dawidów, a od roku 1947 -  po późniejszej nieco repatriacji z ZSRR 
-  także Sergiusz Waszkiewicz.

Lata 1950-1953 były okresem zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu 
Kościoła. W tym czasie wszyscy duchowni Kościoła -  podobnie jak duchowni 
innych wspólnot ewangelikalnych w naszym kraju -  znajdowali się w więzieniu: 
przebywali tam kilka miesięcy, rok, dwa i trzy lata i to w przeważającej 
większości bez wyroku sądowego.

Od 4 czerwca 1953 roku, w wyniku Konferencji Braterskiej w Warszawie, 
Zbory chrześcijan wiary ewangelicznej -  obok stanowczych chrześcijan, ewan
gelicznych chrześcijan, wolnych chrześcijan i wyznawców Kościoła Chrys
tusowego -  znalazły się w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. 
Członkami zarządu Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w okresie pierw
szej kadencji, lata 1953-1956, byli: Józef Czerski, Walenty Dawidów i Franciszek 
Januszewicz.

W 1956 roku chrześcijanie wiary ewangelicznej podjęli próbę ponownego 
usamodzielnienia się poprzez wyjście ze Zjednoczonego Kościoła Ewangelicz
nego i relegalizację swojej wspólnoty kościelnej. Próba nie powiodła się ze 
względu na brak jednomyślności w tej sprawie wśród działaczy i wśród Zborów, 
a także z uwagi na ówczesne niesprzyjające warunki społeczno-polityczne 
w kraju. W krótkim czasie ogromna większość Zborów chrześcijan wiary 
ewangelicznej powróciła do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego z wyjąt
kiem Zborów w dawnym okręgu lubelskim, które powróciły dopiero w 1966 
roku. Uczyniła to także większość działaczy z wyjątkiem tylko niektórych, jak: 
Kazimierz Czepieluk, który do końca życia (zm. 1969) pozostał kaznodzieją 
niezależnym, Józef Czerski i Walenty Dawidów, który stał się wkrótce przywód
cą Kościoła Chrystusowego w Polsce.

Od 1956 roku do połowy lat siedemdziesiątych przewodnią rolę wśród 
chrześcijan wiary ewangelicznej w Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym 
odgrywali następujący działacze: Sergiusz Waszkiewicz, absolwent przed
wojennego Instytutu Biblijnego w Gdańsku, po wojnie długoletni duszpasterz 
Zboru w Gdańsku, Teodor Maksymowicz i Aleksander Rapanowicz, długole
tni pastor Zboru w Szczecinie. Później zaś w skład zarządu Zjednoczonego 
Kościoła Ewangelicznego z ramienia chrześcijan wiary ewangelicznej wchodzi
li: Mieczysław Suski (jun.), Edward Czajko i Tadeusz Gaweł. Edward Czajko 
w okresie od listopada 1981 roku do końca stycznia 1988 roku pełnił funkcję 
prezbitera naczelnego, przewodniczącego Rady Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego.

W Zjednoczonym Kościele Ewangelicznym chrześcijanie wiary ewangelicz
nej -  po początkowym okresie trudności wynikających z niewłaściwie okreś
lonych zasad współżycia i współpracy z innymi ugrupowaniami -  doznali 
niemałego, jak na nasze polskie warunki wyznaniowe, rozwoju i zdobyli pewne 
osiągnięcia. Powstało wiele nowych Zborów, zwiększyła się liczba wyznawców, 
przygotowano liczną kadrę pracowników.

XII Synod Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego obradujący w dniu 22 
maja 1987 roku w Warszawie podjął uchwałę w sprawie reorganizacji Kościoła 
poprzez usamodzielnienie jego składowych konfesji, wyznań. Uchwała Synodu



została zaakceptowana przez władze państwowe, które w dniu 1 lutego 1988 
roku zalegalizowały cztery nowe wspólnoty kościelne -  powstałe na bazie 
dawnego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego -  w tym również Kościół 
Zielonoświątkowy z siedzibą w Warszawie.

Synod Kościoła Zielonoświątkowego powołał zarząd, na którego czele 
-  jako prezbiter naczelny, przewodniczący Rady Kościoła -  stanął Michał 
Hydzik.

Nie ma jakiegoś jednolitego CREDO, które obowiązywałoby cały ruch 
zielonoświątkowy. Jest on pod względem doktrynalnym bardzo zróżnicowany.

Jako przykład wyznania wiary jednego z europejskich Kościołów zielono
świątkowych podaję CREDO Zborów Bożych (ang. Assemblies of God) 
w Anglii. Takie oto jest jego brzmienie: Wierzymy w Biblię, jako natchnione 
Słowo Boże, nieomylną i jedyną normę wiary i życia; w jedność prawdziwego 
i żywego Boga, objawionego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego; 
w upadek człowieka; w zbawienie przez wiarę w Chrystusa; w chrzest przez 
zanurzenie w wodzie; w chrzest Duchem Świętym z towarzyszącym znakiem 
mówienia innymi językami (przy czym drugi co do wielkości Kościół Zielono
świątkowy w Wielkiej Brytanii -  Elim Pentecostal Church tę sprawę przed
stawia następująco: Przez Jezusa ludzie mogą otrzymać chrzest Duchem 
Świętym, który jest dodatkowym błogosławieństwem obiecanym każdemu wie
rzącemu, a który uzewnętrznia się poprzez mówienie językami, proroctwo lub 
podobne charyzmaty); w świętość życia i postępowania; w wyzwolenie od 
choroby przez boskie uzdrowienie; w łamanie chleba; w premilenijne powtórne 
przyjście Pana Jezusa Chrystusa; w wieczne świadome szczęście wszystkich 
wierzących; w wieczne potępienie -  dział wszystkich tych, którzy nie są wpisani do 
Księgi Żywota; w dary Ducha Świętego i urzędy ustanowione przez Boga 
w Kościele tak jak podaje Nowy Testament.

Zielonoświątkowcy polscy istniejąc w ramach Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego akceptowali ogólnoewangelikalne zasady wiary, w których 
cecha charakterystyczna orientacji zielonoświątkowej oddana była następująco: 
(wierzymy) -  w chrzest Duchem Świętym według Pisma Świętego.

Statut Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce z 1988 r. w punkcie 
dotyczącym wiary Kościoła stwierdza, iż jest to wiara:

-  w nieomylność całości Pisma Świętego -  Biblii jako Słowa Bożego 
natchnionego przez Ducha Świętego -  która stanowi jedyną normę wiary.

-  w Trójjedynego Boga -  Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
-  w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, 

narodzonego z Marii Dziewicy,
-  w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele,
-  w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście,
-  w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie Jego pełni i w dary Łaski,
-  w uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa,
-  w wieczne życie i wieczne potępienie.
Kościół praktykuje chrzest wiary (na podstawie wyznania wiary w Chrys

tusa) przez zanurzenie, zwykle w zborowych baptysteriach, ale także na otwartej 
przestrzeni: w morzu, jeziorach, rzekach itp. Wieczerza Pańska jest obchodzona 
pod dwiema postaciami: chleba i wina na pamiątkę męczeńskiej śmierci Jezusa 
Chrystusa. Obecność Chrystusa podczas Wieczerzy jest duchowa, choć rzeczy
wista. Wyznawcy spowiadają się bezpośrednio Bogu, ale rozmowa duszpasters
ka również ma miejsce w Kościele. Małżeństwo jest zawierane poprzez ślubowa
nie i modlitwę nowożeńców oraz modlitwę i błogosławieństwo duchownego. 
Chorzy bywają namaszczani olejkiem ku uzdrowieniu. Praktykowana jest 
również ordynacja duchownych (diakonów i prezbiterów). Niemowlęta nie są
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chrzczone lecz podczas nabożeństwa zborowego lub w domu, z udziałem 
duchownego, są „ofiarowywane Panu” i błogosławione.

Siedzibą Kościoła jest m.st. Warszawa. W Domu Kościelnym -  przy ul. 
Siennej 68/70 ma swoją siedzibę zarząd Kościoła, w części sakralnej odbywa 
swoje nabożeństwa Zbór warszawski, zaś jedno piętro jest przeznaczone na dom 
studenta dla studiujących teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie.

Podstawową jednostką w Kościele Zielonoświątkowym jest zbór. Na czele 
zboru stoi pastor zboru oraz rada starszych. Duchownymi Kościoła są diakoni 
i prezbiterzy. Duchowni Kościoła mogą pełnić następujące funkcje: pastora, 
ewangelisty, kaznodziei, nauczyciela Słowa Bożego, prezbitera okręgowego, 
prezbitera naczelnego. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce podzielony jest na 
okręgi kościelne (obecnie jest ich dwanaście), na których czele stoją prezbiterzy 
okręgowi. Zadaniem prezbitera okręgowego jest koordynowanie pracy zborów 
w okręgu, reprezentowanie okręgu w Naczelnej Radzie Kościoła oraz przewod
niczenie posiedzeniom Okręgowego Kolegium Duchownych, w którego skład 
wchodzą wszyscy duchowni danego okręgu kościelnego. Najwyższą władzą 
Kościoła jest Synod, który zbiera się co pięć lat. Synod wybiera zarząd Kościoła, 
który wraz z prezbiterami okręgowymi, wybranymi uprzednio w terenie, stanowi 
Naczelną Radę Kościoła. Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i zarządu 
jest z urzędu Prezbiter Naczelny Kościoła, wybrany przez Synod.

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce prowadzi ożywioną działalność religij- 
no-kościelną i misyjno-ewangelizacyjną. Pielęgnuje różne formy zgromadzenia 
się wyznawców. Odbywają się nabożeństwa niedzielne główne, zebrania mod
litewne, godziny biblijne, spotkania młodzieży, zebrania niewiast, nauczanie 
religijne dzieci, nabożeństwa komunijne i chrzestne, ewangelizacyjne. W pro
gramie nabożeństwa zielonoświątkowego znajduje się kazanie, śpiew pieśni, 
modlitwa, a także objawy darów Ducha, takie jak proroctwo, modlitwa „innymi 
językami” , tłumaczenie języków, uzdrowienie chorych przez modlitwę wiary itp. 
Praktykowany jest post i płacenie dziesięciny. Rola muzyki w nabożeństwie 
zielonoświątkowym jest ogromna.

Kadry duchownych i innych pracowników kościelnych Kościół przygoto
wuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na pięcioletnich 
studiach magisterskich, w trzyletnim Warszawskim Seminarium Teologicznym, 
w Zaocznym Seminarium Teologicznym w Ustroniu (dwuletnie), w polskim 
oddziale Korespondencyjnego Instytutu Biblijnego w Brukseli (z siedzibą 
w Gdyni), w rocznej Biblijnej Szkole Misyjnej w Cieszynie oraz w uczelniach 
zagranicznych. Szkolenie biblijno-teologiczne odbywa się również w ramach 
pracy lokalnych zborów.

Działalnością wydawniczą dla potrzeb Kościoła zajmuje się Wydawnictwo 
„Agape” . Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin” (obec
ny nakład 7000 egzemplarzy). Ponadto ukazują się czasopisma: dla kobiet 
(„Samarytanka”), dla młodzieży, biuletyn dla duchownych. Redakcja audycji 
radiowych pod nazwą „Słowo Ewangelii” z siedzibą w Szczecinie przygotowuje 
chrześcijańskie audycje, które są emitowane przez rozgłośnię IBRA Radio na 
Malcie oraz (jak na razie) przez rozgłośnię lokalną Polskiego Radia w Gdańsku.

Aktywnie działają również kościelne misje, służby i duszpasterstwa. Misja 
„Nowa Nadzieja” zajmuje się pozyskiwaniem dla Kościoła i społeczeństwa osób 
uzależnionych (głównie alkoholików i narkomanów). W ramach tej misji 
prowadzony jest ośrodek dla osób uzależnionych w Broczynie, w woj. słupskim. 
Misja namiotowa zajmuje się prowadzeniem ewangelizacji pod namiotem 
w miejscowościach, do których jeszcze nie dotarło świadectwo ewangelikalne 
i zielonoświątkowe. Na skutek działalności tej misji powstają nowe zbory



i placówki kościelne. Wyspecjalizowane służby i duszpasterstwa to: służba 
muzyczna, której zadaniem jest umuzykalnianie zborów oraz przygotowywanie 
nowych śpiewników; służba niewiast, która wydaje własne, wyspecjalizowane 
czasopismo oraz prowadzi szkolenie niewiast; służba katechetyczna służąca 
pomocą katechetom zborowym; duszpasterstwo rodziny, duszpasterstwo akade
mickie, duszpasterstwo młodzieży, duszpasterstwo osób stanu wolnego.

W ramach swoich czynności poszczególne misje, służby i duszpasterstwa 
organizują również kursy, konferencje, obozy. To również -  obok regularnej 
pracy -  przyczynia się do rozwoju Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce utrzymuje i rozwija stosunki z bratnimi 
Kościołami na całym świecie przez wspólnotę modlitwy, wiary, obrzędów 
kościelnych, wzajemne kontakty, wymianę informacji kościelnych, wydawnictw 
i pomoc wzajemną. Bierze aktywny udział w pracach Europejskiej Wspólnoty 
Zielonoświątkowej i Światowej Konferencji Zielonoświątkowej.

Siedziba Kościoła: 00-825 Warszawa, 
ul. Sienna 68/70.

Zielonoświątkowcy w Polsce uczestniczyli w pracach Polskiej Rady Ekume
nicznej za pośrednictwem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego do roku 
1988. Obecnie, po usamodzielnieniu sie Kościołów wchodzących w jego skład, 
zielonoświątkowcy już nie należą do tej Rady, choć na początku pragnęli w niej 
pozostać, o czym świadczy załączona korespondencja.
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Zjednoczony Kościół Ewangeliczny 
Prezbiterim Rady Kościoła 
00-441 Warszawa, ul. Zagórna 10

L.dz. 45/88 Warszawa, dn. 30 stycznia 1988 r.

Polska Rada Ekumeniczna 
Warszawa, ul. Willowa 1

Uprzejmie informuję, że w związku z reorganizacją Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicznego -  przeprowadzoną zgodnie z uchwałą XII Synodu z dnia 22 
maja 1987 r. -  jego prawa i obowiązki członka Polskiej Rady Ekumenicznej 
przeszły na nast. nowopowstałe Kościoły:
1. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 
Zwierzchnik: prezb. Antoni Piliński, 91-855 Łódź, 
ul. Łagiewnicka 71a/28;
2. Kościół Zielonoświątkowy
Zwierzchnik: prezb. Michał Hydzik, 43-430 Skoczów, 
ul. Stalmacha 5la, woj. bielskie;
3. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 
Zwierzchnik: prezb. Władysław Rudkowski 
20-601 Lublin, ul. Skierki 1/78;
4. Kościół Zborów Chrystusowych 
Zwierzchnik: prezb. Henryk Sacewicz,
41-200 Sosnowiec, ul. Mielczarskiego 14/3.

Podając powyższe oczekuję, że w najbliższych dniach P.T. Kierownictwa w.w. 
Kościołów potwierdzą swoją przynależność do Polskiej Rady Ekumenicznej lub 
ewent. zgłoszą wystąpienie.



prezb. mgr Edward Czajko 
Prezbiter naczelny 
Przewodniczący Rady Kościoła

Do wiadomości: w.w Kościoły
Polska Rada Ekumeniczna 
ul. Willowa 1 
00-790 Warszawa
dz. 187/88 Warszawa, dnia 17 lutego 1988 r.
Przewielebny
Prezbiter mgr Edward Czajko 
Warszawa, ul. Zagórna 10
Pismo z dnia 30 stycznia 1988 roku, l.dz. 45/88 w sprawie członkostwa w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej otrzymaliśmy.
Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej na posiedzeniu w dniu 15 lutego br. 
przyjęło do wiadomości fakt rozwiązania Zjednoczonego Kościoła Ewangelicz
nego i podjęło następującą uchwałę:
„Prezydium stwierdza, że wygasło członkostwo Zjednoczonego Kościoła Ewan
gelicznego w Polskiej Radzie Ekumenicznej.
Nowopowstałe Kościoły mogą ubiegać się o przyjęcie w poczet członków 
zgodnie ze Statutem Polskiej Rady Ekumenicznej -  par. 5 mówi:
1. Do Polskiej Rady Ekumenicznej mogą wejść i inne zalegalizowane w PRL 
Kościoły po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawje uchwały swego zwierzch
niego organu kościelnego, o ile zgodnie z Pismem Świętym wyznają:

a) że Bóg jest jeden w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty,
b) że Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem.

Kościoły same decydują, który organ jest uprawniony do powzięcia uchwały 
o wstąpieniu do Rady.
2. Przy zgłaszaniu wniosków o przyjęcie do Polskiej Rady Ekumenicznej 
Kościoły członkowskie składają do akt Rady:

a) zgłoszenie przystąpienia z podaniem wykazu swoich delegatów z dokład
nym adresem,

b) prawo wewnętrzne,
c) skład personalny i adres siedziby kierownictwa Kościoła,
d) wykaz jednostek administracyjnych (parafii) z podaniem stanu ilościowego,
e) listę duchownych i ich stanowiska.

3. Kandydaci na członków Polskiej Rady Ekumenicznej składają deklarację 
o treści ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Członków przyjmuje Walne Zgromadzenie.”
Powyższa forma jest jedyną drogą do przyjęcia nowopowstałych Kościołów 
w poczet członków PRE.
Żadne deklaracje nowopowstałych Kościołów potwierdzające przynależność do 
Polskiej Rady Ekumenicznej w świetle Statutu nie mogą być brane pod uwagę.
Łączymy wyrazy braterskiego szacunku i poważania 
Za Prezydium:
Ks. Adam Kuczma 
Prezes
Do wiadomości:
1. Kościół Ewangelicznych Chrześcijan 
91-855 Łódź, ul. Łagiewnicka 71a/28
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2. Kościół Zielonoświątkowy 
43-430 Skoczów, ul. Stalmacha 5la
3. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej 
20-601 Lublin, ul. Skierki 1/78
4. Kościół Zborów Chrystusowych 
41-200 Sosnowiec, ul. Mielczarskiego 14/3
5. Oddziały PRE
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Kościół Zielonoświątkowy 
Zarząd Kościoła
ZK/2/88 Warszawa, dnia 21 marca 1988r.
Przewielebny
Ks. Adam Kuczma
Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej
Warszawa

Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego uprzejmie informuje, iż otrzy
mała do wiadomości pismo z dnia 17 lutego br. skierowane do Prezbitera 
Naczelnego Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, a będące odpowiedzią na 
Jego pismo z dn. 30 stycznia br.

Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego na swym posiedzeniu w dniach 
7-8 marca br. postanowiła wyrazić zdziwienie z powodu decyzji podjętej przez 
Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.
Statut Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego przewidywał reorganizację 
i z tej możliwości skorzystał XII Synod. Kościoły tworzące Zjednoczony Kościół 
Ewangeliczny brały udział w pracach Tymczasowej Rady Ekumenicznej, której 
skład ulegał ciągłym zmianom z powodu „ruchu zjednoczeniowego wśród 
niektórych kościołów chrześcijańskich” . Zachowując swą duchową tożsamość, 
a zapewniała ją federacyjność Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, uczest
niczyły w pracach Tymczasowej Rady Ekumenicznej, a następnie w Polskiej 
Radzie Ekumenicznej -  po uzyskaniu, przez nią statutu prawnego. 
Potraktowanie więc Kościoła Zielonoświątkowego jako związku nowego jest 
niewłaściwe, tym bardziej, że statut Polskiej Rady Ekumenicznej nie uwzględnia 
postępowania w przypadku reorganizacji Kościoła członkowskiego.

Kościół Zielonoświątkowy m.in. jest spadkobiercą praw i obowiązków Zjed
noczonego Kościoła Ewangelicznego. Naczelna Rada Kościoła Zielonoświąt
kowego stwierdza, że w jej gestii znajduje się przynależność lub ewentualne 
wystąpienie z Polskiej Rady Ekumenicznej. Wyjątkowe formalne potraktowanie 
faktu zreorganizowania Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego nie służy 
celom, które Polska Rada Ekumeniczna pragnie realizować i które zielonoświąt
kowcy przez kilka dziesięcioleci realizowali.
Przedstawiając powyższe Naczelna Rada Kościoła Zielonoświątkowego na 
swym kolejnym posiedzeniu w dniu 19 marca br. postanowiła -  nawiązując do 
pisma b. Zwierzchnika Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego z dn. 30 
stycznia br. -  potwierdzić przynależność Kościoła Zielonoświątkowego do 
Polskiej Rady Ekumenicznej.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem 
Michał Hydzik 
Prezbiter Naczelny
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KWAKRZY

W połowie XVII w. rozpowszechnione były w Anglii grupy skupiające tzw. 
poszukiwaczy (Seekers) Boga. Szukali oni żywszej religii od tej, którą oferowały 
Kościoły, religii dającej oparcie w codziennym życiu. Jednym z takich po
szukiwaczy był George Fox /1624-1691/, który w wyniku długich rozmyślań 
doszedł do przekonania, że człowiek, który doznał oświecenia wewnętrznego, nie 
potrzebuje ani kapłana i Kościoła, ani czynności sakramentalnych i dogmatów, 
i że wszyscy ludzie mocą światła, które w nich zamieszkuje, są równi (mężczyzna 
i kobieta, pan i sługa, biedny i bogaty, biały i czarny).

„Poszukiwacze” przyjęli entuzjastycznie poglądy Foxa. Odtąd przestali 
uczestniczyć w nabożeństwach z liturgią i kazaniem wygłaszanym przez 
ordynowanego duchownego, a w ich miejsce zaczęli organizować wspólne 
spotkania.charakteryzujące się milczącym oczekiwaniem. Gdy któryś z obec
nych doznawał wewnętrznego oświecenia, dzielił się tym doświadczeniem 
z drugimi albo w formie improwizowanego kazania, albo spontanicznej 
modlitwy. To wspólne szukanie i oczekiwanie pomagało ludziom znajdować 
oparcie w życiu, oparcie, którego szukali w przeżyciu religijnym. Ten rodzaj 
zgromadzeń pozostał do dzisiaj istotnym elementem życia religijnego kwak- 
rów1.

Pierwsze zorganizowane grupy nadawały sobie nazwę „dzieci światła” lub 
„zwiastunów prawdy” . Nazwa „kwakrzy” /ang. Quakers dosłownie: trzęsący 
się, drżący/ była pierwotnie przezwiskiem. Od 1652 r. zaczęła się rozpowszech
niać nazwa „Towarzystwo Przyjaciół” /w powołaniu się na: J 15, 15/, którą 
w XIX w. przekształcono na „Religijne Towarzystwo Przyjaciół” 1 2.

W okresie pierwszych 40 lat działalności, aż do edyktu tolerancyjnego 
w 1689 r., kwakrzy byli poddawani okrutnym prześladowaniom. Tylko 
w latach 1661-67 aresztowano w Anglii 13562 zwolenników tego kierunku 
religijnego, z których 338 zmarło w więzieniach. Sytuacja była nieco łatwiejsza 
w koloniach brytyjskich, tak że wielu kwakrów wyemigrowało do Ameryki. 
William Penn /1644-1718/ założył w 1682 r. na terenie, który otrzymał od króla 
jako spłatę długu, państwo, które ku czci swego ojca, admirała Williama 
Penna, nazwał Pensylwanią. Państwo to miało kierować sie zasadami wy
pracowanymi przez kwakrów, tj. zasadami braterstwa, sprawiedliwości, poko-

1 K. Algerm issen: Konfessionskunde, wyd. V III, Paderborn  1969, s.750 n.
2 E. Fahlbusch: Kirchenkunde der Gegenwart, S tu ttgart 1979, s. 182n.
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ju oraz wolności obywatelskiej i religijnej. Pensylwania miała być wolna od 
różnic rasowych, wojska i floty wojennej. Penn zawarł traktat przyjaźni 
z Indianami. Ponieważ imigracja do Pensylwanii nie była poddawana żadnym 
ograniczeniom, kwakrzy utracili w późniejszym okresie większość w parlamen
cie, który uchwalił wystawienie kontyngentu wojsk królewskich. Tak więc po 70 
latach zakończył się eksperyment budowania państwa wg zasad kwakierskich3.

Trzecią wybitną indywidualnością, obok Foxa i Penna, był Robert Barclay 
/1648-1690/. Sławę przyniosło mu jego dzieło teologiczne „Theologiae vere 
Christianae apologia” . Do dzisiaj uchodzi on za najwybitniejszego teologa 
kwakrów4.

Dla kwakrów od samego początku ważniejszy był sposób życia niż 
sformułowania religijne. Żyli oni bardzo skromnie, podkreślali znaczenie 
szczerości, odrzucali składanie przysięgi. Nie używali żadnych tytułów i do 
każdego zwracali się przez „ty” . Zdejmowanie przed kimkolwiek kapelusza 
uważali za pogwałcenie godności ludzkiej. Od samego początku byli propagato
rami zupełnej abstynencji /alkohol, tytoń, narkotyki/.

Kwakrzy nie posiadają ordynowanych duchownych, odrzucają liturgię 
i wszelkie czynności sakramentalne. Ponieważ religia i życie muszą koniecznie 
tworzyć jedność, przeto twierdzą, że całe życie chrześcijanina jest jednym wielkim 
sakramentem. W krajach, w których występują większe skupiska kwakrów 
(Ameryka Północna, Kenia), powołuje się stałych duszpasterzy, od których nie 
wymaga się jednak wykształcenia teologicznego. Duszpasterze ci organizują 
nabożeństwa, które składają się z hymnów, czytań biblijnych i kazania. Ale 
i tutaj wspólne oczekiwanie na oświecenie Boże pozostało istotną częścią życia 
religijnego5.

Odpowiedź na pytanie: w co wierzą kwakrzy? -  jest prawie niemożliwa. Dla 
Foxa i jego pierwszych zwolenników wyznania wiary nie były żadną pomocą, nie 
sformułowali też oni własnego wyznania. Prawdopodobnie jedynym „dog
matem” kwakrów jest ich przekonanie, że każdy człowiek może przeżyć 
wewnętrzne oświecenie, i że oświecenie to jest normą i źródłem wszelkiego 
poznania religijnego i osobistego uświęcenia /J 1,9/. Biblia nie jest dla nich 
ostateczną wytyczną i regułą w sprawach wiary. Są jednak przekonani, że ten 
sam Duch Boży, który inspirował autorów Pisma Sw., oświeca także dzisiaj 
każdego człowieka, o ile ten gotów jest poddać się Jego inspiracji6.

Kwakrzy przywiązują dużą wagę do wzorowego życia rodzinnego i właś
ciwego wychowania młodzieży. Zawarcie ślubu odbywa się w domu modlitew
nym, poprzedza je kilkuminutowa cisza. Kobieta ma równe prawa z mężczyzną 
nie tylko w małżeństwie, ale i w życiu społeczności religijnej. Obowiązkiem 
rodziców jest wpojenie dzieciom zasad życiowych, których sami przestrzegają7.

Istotnym elementem w życiu kwakrów była zawsze wysoka wrażliwość na 
kwestię społeczną. Toteż odegrali oni decydującą rolę w zniesieniu niewolnictwa 
/John Woolman, 1720-1772/ i reformie sądownictwa /Elisabeth Fry, 1780-1845/. 
Już w 1808 r. powstało za ich staraniem towarzystwo zniesienia kary śmierci. 
Bardzo wcześnie podjęli też starania o humanitarne traktowanie chorych 
umysłowo. Zorganizowali wzorowy system wychowawczy. Służba społeczna

3 Die Religiöse G em einschaft der Freunde /Q uäker/, w: Handbuch Religiöse Gemeinschaften, III 
wyd., G ütersloh  1985, s. 137.

4 E. Fahlbusch , op. cit., s. 184.
5 Op. cit., s. 186.
6 K. A lgerm issen, op.cit.,s. 755.
7 Op. cit., s. 757.
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kwakrów stała się w odbiorze opinii publicznej czymś tak oczywistym, że często 
uważa się ich za organizację dobroczynną. Od członków Religijnego Towarzyst
wa Przyjaciół oczekuje się, że 1 % swoich dochodów netto przekażą dobrowolnie 
na działalność społeczną.

Kwakrzy byli i pozostają bezkompromisowymi przeciwnikami służby 
wojskowej z bronią w ręku. Ta odmowa była powodem wielu nieporozumień 
i prześladowań, To że dzisiaj w wielu krajach uchylanie się od służby wojskowej 
jako niezgodnej z sumieniem zostało zagwarantowane w przepisach prawnych, 
zawdzięczać można w dużej mierze wytrwałości pierwszych pokoleń kwakrów8.

W uzupełnieniu do odmowy służby wojskowej kwakrzy zaczęli bardzo 
wcześnie organizować pomoc dla ofiar działań wojennych, i to programowo dla 
ofiar obu walczących z sobą stron. Szczególny rozgłos uzyskała ich pomoc dla 
dzieci po I i II wojnie światowej oraz pomoc medyczna dla Wietnamu 
Północnego i Południowego. Starają się także przyczyniać do zmniejszenia 
napięć międzynarodowych. Przedstawicielstwa kwakrów istnieją dzisiaj przy 
ONZ w Nowym Jorku i Genewie. Wspólnie z innymi organizacjami poza
rządowymi /NGO/ starają się oni uwrażliwić przedstawicieli państw na sprawy 
pokoju, praw człowieka i sprawiedliwego podziału dóbr. Kwakierskie komitety 
pomocy w USA i Wielkiej Brytanii zostały wyróżnione w 1947 r. pokojową 
nagrodę Nobla9.

Podstawową strukturą organizacyjną Religijnego Towarzystwa Przyja
ciół jest grupa, którą kieruje sekretarz wybrany przez członków. Grupa 
organizuje dwa razy w miesiącu spotkania religijne a raz w miesiącu posiedze
nie poświęcone problemom organizacyjnym (Monthly Meeting). Większa 
liczba grup tworzy zgromadzenie okręgowe obradujące raz na kwartał 
/Quarterly Meeting/. Raz w roku odbywają się zgromadzenia doroczne /Yearly 
Meeting/, w których uczestniczą członkowie zamieszkujący dany kraj. Wszyst
kie urzędy -  od grupy do zgromadzenia dorocznego -  sprawowane są tylko 
przez rok. Po upływie tego terminu wymagają one potwierdzenia lub ob
sadzenia na nowo. Żaden urząd, z wyjątkiem urzędu skarbnika, nie może być 
sprawowany dłużej niż 3 lata. Członkostwo można uzyskać dopiero po 
ukończeniu 18 roku życia10 11*

Od 1920 r. organizowane są co 15 lat Światowe Konferencje Przyjaciół. 
W okresie między spotkaniami na płaszczyźnie światowej działa, powołany 
przez zgromadzenia doroczne, Światowy Komitet Doradczy 
Przyjaciół/Friends World Committee for Consultation/, który dzieli się na 
cztery sekcje -  amerykańską, europejską, bliskowschodnią oraz afrykańs- 
ko-azjatycko-australijską. Komitet pragnie inspirować dialog między kwak- 
rami oraz ich wspólną działalność społeczną na całym świecie. Wysłał on 
obserwatorów na II Sobór W atykański11.

Kwakrzy podchodzą z dużą rezerwą do ruchu ekumenicznego. Tylko 
trzy zgromadzenia doroczne -  dwa w USA i jedno w Kanadzie -  przyłączyły 
się do Światowej Rady Kościołów. Ich współpraca z innymi Kościołami na 
płaszczyźnie krajowej lub regionalnej ogranicza się zazwyczaj do statusu 
obserwatora lub gościa. W USA rozwinęła się dobra współpraca kwakrów 
z katolikami.

8 G . Scherer: Q uäker,w: Ökumene Lexikon. Kirchen-Religionen-Bewegungen, F ra n k fu rt M. 
1983, szp. 995.

9 O p.cit.
10 Die Religiöse G em einschaft der Freunde, op.cit., s. 146.
11 E. Fahlbusch , op.cit., s. 188.



Według najnowszych danych, w świecie żyje ok. 200 000 kwakrów, z tego 
120 000 w Ameryce Północnej, 40 000 w Afryce /głównie w Kenii/, 24 000 
ŵ  Europie /głównie w Wielkiej Brytanii/, 11 000 w Ameryce Południowej 
i Środkowej oraz po 2000 w Azji i Australii12.

Mieszkańcy Polski zetknęli się z kwakrami po raz pierwszy po I wojnie 
światowej, gdy przybyli oni do naszego kraju z pomocą charytatywną. W War
szawie utworzyli oni wówczas organizację pod nazwą Stowarzyszenia Przyjaciół 
Prawdy. W Malicach /gmina Werblowice, pow. hrubieszowski/ zorganizowali 
misję pomocy dla ludności, która ucierpiała w wyniku zniszczeń wojennych. 
Podobną działalność podjęli też po II wojnie światowej. Trwałych śladów 
w postaci grup lokalnych, iak miało to miejsce w innych krajach Europy, 
kwakrzy u nas nie zostawili13.

2 8 ______________________  KAROL K A RSK I____________________

12 G. Scherer, op.cit., szp. 996.
13 S. Grelewski: Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej, Lublin 1937, s.

565.



JÓZEF MAJEWSKI

SOLUS MEDIATOR, SANCTI ET MARIA
PREZENTACJA NAJNOWSZEGO UZGODNIENIA 

W DIALOGU LUTERAŃSKO -  KATOLICKIM W USA

Począwszy od roku 1965 systematycznie, co kilka lat, dochodzą nas, 
budzące wielką radość w sercach nie tylko ekumenistów, wiadomości o nowych 
ustaleniach w dialogu luterańsko -  katolickim w Stanach Zjednoczonych. 
Wydaje się, że jest to najbardziej dynamiczny dialog lokalny, w jakim bierze 
udział Kościół katolicki. Rozpoczął się on, jak już wspomniano, w roku 1965 
rozmowami na temat nicejskiego Symbolu Wiary. Z kolei, w roku 1966 
omówiono zagadnienie chrztu, potem -  Eucharystii /1967/, następnie -  Euchary
stii w relacji do urzędu kościelnego /1970/. W roku 1974 powstało uzgodnienie na 
temat prymatu papieża, następnie na temat nieomylnego autorytetu w Kościele. 
W końcu podjęto problem usprawiedliwienia przez wiarę, aby w ostatnich 
czasach na stole dialogu położyć temat niezwykle trudny, bo zagadnienie 
pośrednictwa świętych w relacji do jedynego pośrednictwa Jezusa Chrystusa1. 
Owocem tyęh -  podjętych w roku 1989 -  prac jest dokument pt. 
Pośrednik, Święci i Maryja” /„The One Mediator, the Saints, and 
Problem roli świętych, a szczególnie Maryi, w życiu wiary Kościoła stanowił od 
wieków podstawowy element muru dzielącego wspólnoty protestancką i katolic
ką. Dla wielu chrześcijan problemy związane z pośrednictwem świętych i Maryi 
zdawały się na zawsze zalegać na drodze ku jedności. Nowe uzgodnienie, które 
zamierzamy tu przedstawić, jest jednak świadectwem, że pragnienie jedności jest 
silniejsze od „archetypicznych” struktur podziałów. Na drodze ku communio 
plena problem pośrednictwa uzyskał nowe naświetlenie. Z takiego światła rodzi 
się nowa nadzieja dla ruchu ekumenicznego. 1 2

„Jedyny 
Mary”/ .

1 W szystkie te uzgodnienia publikow ane są w serii Lutherans and Catholics in Dialogue wydawanej 
wspólnie przez N ational C om m ittee o f the Lutheran W orld Federation (New Y ork) i Bishops’ 
Com m ittee for Ecumenical and Interreligious Affairs (W ashington, D.C.). D o tej pory ukazało się 
siedem tom ów  tej serii: I. The Status o f the Nicene Creed as Dogma o f the Church, II. One Baptism for the 
Remission o f Sins, III. The Eucharist as Sacrifice, IV. Eucharist and Ministry, V. Papal Primacy and the 
Universal Church, VI. Teaching Authority and Infallibility in the Church, VII, Justification by Faith. 
W arto  wspomnieć, że w „N ovum ” 3-4(1978) s. 33-146 ukazało się tłumaczenie kilku powstałych 
podczas prac nad Papal Primacy and the Universal Church referatów oraz tekstu tego uzgodnienia.

2 D okum ent ten nie został jeszcze opublikow any. Dzięki jednak  uprzejm ości D .F . M artensena, 
uczestnika tego dialogu, i J.G rondelskiego z U niw ersytetu New Yersey w USA dysponujem y kopią 
przygotow anego do d ruku  tekstu  tego uzgodnienia.



30

Celem niniejszego artykułu jest uchwycenie tego „naświetlenia” , które 
budzi do życia nową nadzieję. Wszystko tu zdaje się być nowe, jak dokument, 
którego treść dociera do polskiego czytelnika jeszcze przed jego oficjalną 
publikacją.

JÓZEF MAJEWSKI

Krótka historii dokumentu

Na terenie Stanów Zjednoczonych „Jedyny Pośrednik, Święci i Maryja” 
nie jest -  musimy to sobie uświadomić -  jakimś zaskakującym wszystkich 
meteorytem spadającym nagle z nieba na amerykańską ziemię. Problematyka 
maryjna, a przecież właśnie ona stanowi istotny wymiar dokumentu, w oma
wianym dialogu znalazła już wcześniej poczesne miejsce. Wszystko zaczęło się 
jeszcze przy okazji dialogu na temat nieomylnego autorytetu w Kościele. 
Wtedy to podjęto się krótkiego omówienia dogmatów o Niepokalanym 
Poczęciu i Wniebowzięciu Matki Jezusa, jako przykładów nieomylnego 
nauczania biskupa Rzymu3. Stwierdzono wówczas potrzebę podjęcia bardziej 
szczegółowego dialogu na temat Matki Pana. Już w roku 1975 oba Kościoły 
autoryzowały biblijne studia o Maryi. Owocem tych prac stało się egzegetyczne 
ustalenie pt. „Maryja w Nowym Testamencie”4. Okazało się, że wspólna, 
protestancko -  katolicka egzegeza biblijnych tekstów o Maryi jest możliwa. 
Nie znaczy to -  oczywiście -  że w ten sposób automatycznie znikają różnice 
dogmatyczne dzielące obie wspólnoty5. Autorowie egzegetycznego ustalenia 
jednak podkreślili, że to nie Biblia dzieli Kościoły w aspekcie maryjnym, 
chociaż wciąż pozostają pewne różnice w interpretacji nowotestamentalnych 
tekstów. Ich zdaniem, rozbieżności w widzeniu Matki Jezusa wynikają z faktu, 
że Kościoły różnie cenią poszczególne fragmenty Pisma Świętego6. Wszystko 
to skłoniło dialogujące wspólnoty do podjęcia rozmów, których przedmiotem 
stała się doktryna maryjna. Podstawowe znaczenie, w tym kontekście, 
przypisano problemowi pośrednictwa świętych i Maryi w relacji do jedynego 
pośrednictwa Jezusa Chrystusa.

W skład komisji prowadzącej dialog weszli: strona katolicka: bp J.F. 
Stafford, A. Dulles, R.B. Eno, J.A. Fitzmyer, E. Johnson, K. McDonnell, 
C.J. Peter, W. Principe, G. Tavard, F.M. Jelly, J.F. Hotchin; strona 
luterańska: H.G. Anderson, R.W. Bertram, J.W. Burgess, G.O. Forde, K. 
Froehlich, E. Gritsch, K. Hagen, J. Reumann, D.F. Martensen, H. Hummel, 
J.F. Johnson.

3 Z ob . Teaching Authority and Infallibility in the Church n r  50.
4 Mary in the New Testament. A Collaborative Assessment by Protestant and Roman Catholic 

Scholars, ed. R .E . B row n, K .P . D onfried , J .A . F itzm yer, and  J. R eum ann , P h ilad e lp h ia  -  New 
Y ork  1978. N a tem at tej książki zob. np.: M . O C arro ll, Ecumenism and Our Lady -  the English 
Situation , „E phem erides  M ario lo g icae” 3 3 /1 9 8 3 /fasc. III . s .319-321; E .R . C a rro ll, Our Lady and 
Ecumenism in the English-Speaking World, „ M a r ia n u m ” 41: 1979, n r 123, s. 477-480; W .J. Cole, 
Mary in Ecumenical Dialogue, „E phem erides M ario lo g icae” 33 (1983) fasc, IV. s .440-441. 
W  Polsce o uzgodn ien iu  tym  pisa! o. S.C. N ap ió rk o w sk i w: M atka mojego Pana, O pole  1988, s. 
46-50.

5 Już  w ro k u  1951 M . T h u rian  zauw ażył, że Wspólne biblijne studia katolików i protestantów  
dzisiaj są w stanie ukazać daleko idącą zbieżność myślenia... Jest (zatem) możliwe uzyskać jedność 
na poziomie krytycznej interpretacji tekstu biblijnego, a pomimo to nie osiągnąć je j na poziomie 
dogmatycznym, z powodu różnic w koncepcji Kościoła, autorytetu wiary cza rozwoju dogmatów, 
„M ario lo g y  (d) R e fo rm ed ” ,w: Ways o f Worship, The Report o f  a Theological Commision o f Faith 
and Order, L o n d o n  1951, s. 292-294.

6 Mary in the NT. s. 294.



Struktura dokumentu

„Jedyny Pośrednik, Święci i Maryja” składa się z dwóch części. Pierwsza 
/„Kwestie sporne i perspektywy”/ przedstawia problem w aspekcie historyczno 
-  systematycznym, a czyni to w trzech rozdziałach. W rozdziale pierwszym mówi 
się o kształcie zagadnienia pośrednictwa w wieku XVI. W rozdziale drugim 
przedstawiono współczesne stanowiska obu Kościołów w odniesieniu do 
omawianego zagadnienia. Trzeci -  zawiera listy rozbieżności i zbieżności 
/divergences and convergences/ wynikających z porównania obu tych stanowisk. 
Znajdziemy tu -  poza tym -  śmiałą próbę odpowiedzi na fundamentalne pytanie: 
„Czy rozbieżności te winny dzielić Kościoły?” /„Need the Divergences be 
Church -  Dividing?”/. W niniejszym artykule omówimy właśnie część pierwszą 
dokumentu.

Część druga uzgodnienia nosi tytuł „Biblijne i historyczne podstawy” 
i w trzech rozdziałach przedstawia historię problemu pośrednictwa od czasów 
biblijnych aż do naszych dni.

Dokument zamykają końcowe refleksje strony katolickiej i następnie 
luterańskiej.
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Istotne ustalenia

I.Założenia teologiczne

Oba Kościoły, świadome złożoności problemu, zdecydowały się na 
dialog w omawianej kwestii również dlatego, iż pewne założenia, fundamenty 
myślenia teologicznego są im wspólne. Przede wszystkim, oba uznają Jezusa 
Chrystusa za Pana, nadzieję i cel istnienia ludzkości. Oba przyjmują powagę 
kanonicznych ksiąg Pisma świętego. Uznają chrześcijańską t r a d y c j ę ,  
posługę Słowa i sakramentów, eklezjalną wspólnotę i świętych jako przy
kłady godne naśladowania dla chrześcijan. Oba zgadzają się co do jedyności 
(the unique) pośrednictwa Chrystusa /solus Christus/ i usprawiedliwienia 
dokonanego przez Niego /sola gratia/. Doktrynę wyrażoną w ostatnim 
zdaniu dialogujące Kościoły uznają za kryterium autentyczności /criterion of 
authenticity/ dla kościelnej praxis w odniesieniu do świętych i M aryi7. 
Istnieje jednak doniosły problem, jak w praktyce afirmować jedyne pośred
nictwo Chrystusa, aby każdy rodzaj ,,pośrednictwa" istniejący w Jego Kościele 
nie tylko nie umniejszał, ale i komunikował sławiąc jedyne pośrednictwo 
Chrystusa? (nr 72)8.

W kontekście przedstawionego problemu należy ponadto pytać o rolę 
świętych i Maryi w udzielaniu ludziom owoców zbawienia dokonanego przez 
Syna Bożego. Jak -  w świetle tego -  jawi się zagadnienie wstawiennictwa 
/intercession/ i wzywania /invocation/ świętych? Próbując odpowiedzieć na te 
pytania oba Kościoły przyjmują, że zmartwychwstały Chrystus przez Ducha 
Świętego kontynuuje swoje dzieło zbawienia w Kościele i przez Kościół, swoje 
Ciało. Oba nauczają o ludzkiej grzeszności, konieczności Krzyża i Zmartwychw
stania, posłudze Słowa Bożego i sakramentów. Kościoły zgodnie uwzględniają 
ludzkie działania w proklamowaniu wiary, w jej świadczeniu i posłudze.

7 Justification by Faith, nr. 152,125.
8 The problem, however, is how to affirm the unique mediatorship o f Christ so that all the 

,,mediations” in his church not only do not detract from, but communicate and extol, his sole 
mediatorship.



Nie we wszystkich jednak założeniach istnieje między prowadzącymi dialog 
wspólnotami zgoda. Podstawowa sprzeczność występuje w rozumieniu -  jak to 
nazywa dokument -  ciągłości i braku ciągłości (continuity and discontinuity, nr 
72). Z punktu widzenia luterańskiego nie ma ciągłości między „starym” 
a „nowym”, między ciężarem grzechu a łaską usprawiedliwienia, wskutek czego 
odkupieni są równocześnie usprawiedliwionymi i grzesznikami /simul iusti et 
peccatores/. Katolicy zaś przeciwnie, podkreślają transformację albo udos
konalenie „starego” , co zakłada element ciągłości i odnowienia przez łaskę.

Przeciwieństwo /„contrast”/ stanowisk widoczne jest ponadto w tym, że 
katolicy mają tendencję do posługiwania się językiem pośrednictwa w odniesieniu 
do działania ludzkich posług, jak również do działania świętych i Maryi, podczas 
gdy luteranie skłonni są rezerwować ten język do samego Chrystusa, jedynego 
Pośrednika (tamże). To rozłożenie akcentów w obu stanowiskach ma -  oczywiś
cie -  nieuniknione i znaczące konsekwencje dla praktyki pobożnościowej 
prowadzących dialog Kościołów.
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II.Lista rozbieżności

W odniesieniu do zagadnienia „pośrednictwa” świętych i Maryi dokument 
stwierdza cztery główne rozbieżności. Przedstawimy je w kolejności proponowa
nej przez dokument:

1. Termin „święty” (saint, sanctus, hagios). Obie wspólnoty przyjmują inne 
znaczenie podstawowego dla sprawy pojęcia „święty” . Luteranie pojęcie to 
rozumieją szeroko, tak jak to ukazane jest w Biblii: świętymi są wszyscy, których 
usprawiedliwiła łaska Chrystusa, czy to żyjący na ziemi, czy umarli (nr. 76, 47 
-  48)9. Katolicy natomiast posługują się tym słowem raczej w znaczeniu 
węższym, odnosząc je do tych wiernych, którzy przebywają już w niebie, 
a szczególnie do osób oficjalnie kanonizowanych i proponowanych jako modele 
świętości (tamże, zob. też nr. 67-69).

2. Problem wstawiennictwa świętych. Dokument podejmując to zagad
nienie stwierdza, że jego rozwiązanie w sposób istotny zależy od odpowiedzi na 
następujące pytanie: czy zmarli żyją teraz z Chrystusem, a jeżeli tak, to czy znają 
sytuację i potrzeby ludzi żyjących wciąż na ziemi? (nr 77).
Urząd Nauczycielski Kościoła Rzymskokatolickiego naucza, że niektórzy 
z tych, którzy odeszli, są już w chwale oglądając Boga takim, jakim jest (LG 49). 
Kościół ten jest przekonany, że święci modlą się za żyjącymi na ziemi znając ich 
sytuację i potrzeby. Przekonanie to opiera się na niektórych świadectwach Pisma 
świętego, świadczy za tym starożytna praktyka liturgiczna, sensus fidelium (wiara 
całego ludu Bożego), nauczanie papieży i soborów (nr 78).

Luteranie natomiast zwracają uwagę na skromność informacji zawartych 
w Biblii na temat losów zmarłych pomiędzy ich śmiercią a końcem czasu. 
Wyznają oni, że Bóg daje życie ludziom umierającym w Chrystusie. Przyznają, że 
święci w niebie i Maryja wstawiają się za Kościołem w ogóle albo, że 
przynajmniej jest to możliwe. Kościół luterański nie znajduje jednak żadnej 
rozstrzygającej podstawy dla twierdzenia, że umarli są świadomi modlitw do 
nich adresowanych (nr 79).

3. Wzywanie świętych. Jest to problem, wobec którego stanowiska dialogu
jących Kościołów są zdecydowanie najbardziej podzielone. Kościół katolic

9 Por. S .Benko, The Meaning o f Sanctorum Communio, N eperville 1964, s. 69-78.



ki żywi przekonanie, że wzywanie świętych jest uprawnioną formą pobożności. 
Przekonanie to opiera na niektórych, choć nie wyrażonych explicite, fragmen
tach Biblii (np. Rz 15, 30-32; 2 Kor 1,11; Kol 4,3) oraz na świadectwie Ojców 
Kościoła (nr 80). Kościół ten uczy, że wzywanie świętych nie przypisuje im mocy, 
która należy się tylko Bogu:,,Modlitwa do Boga i wzywanie świętych nie stają do 
siebie w relacji rywalizacji, lecz zwracając się do świętych, jako wstawienników, 
ostatecznie pokłada się ufność w Bogu i Chrystusie, do których wszystkie modlitwy 
w końcu są kierowane” (nr 81).

Członkowie rzymskokatolickiej części dialogu przyznają, że niektóre formy 
kultu świętych czasami przesłaniają osobę Chrystusa jako jedynego Pośrednika 
odkupienia i że istnieją w kulcie tym praktyczne niebezpieczeństwa nadużyć. 
Należy je jednak usuwać pozostając w zgodzie z nauczaniem Magisterium 
Ecclesiae (nr 82).

Luteranie sprzeciwiają się praktyce wzywania świętych (Lutherans oppose the 
invocation o f saints, nr 83) -  czytamy w dokumencie. Twierdzą oni, że praktyka 
taka nie ma oparcia w Biblii, że wzywać można tylko Boga, natomiast wzywanie 
świętych przenosi na stworzenia ufność, która winna być pokładana jedynie 
w samym Bogu (tamże).

4. Doktryna maryjna. W tym kontekście dokument rozważa tytuł pośredni
czki oraz (jlogmaty o Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu Matki Pana.

W historii Kościoła Rzymskokatolickiego -  stwierdza dokument -  tytuł 
Pośredniczki przypisywano Maryi bardzo często. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
nauka o Maryi Pośredniczce łask wszelkich nigdy nie została zdogmatyzowana10 11. 
Chociaż Sobór Watykański II używa tytułu Pośredniczka, to jednak współcześ
nie wielu katolików uważa go za nieodpowiedni, albowiem posługiwanie sie nim 
może łatwo prowadzić do osłabienia doktryny o Chrystusie jedynym Pośredniku 
(nr 84).

Luteranie chociaż przyznają, że Maryja modli się za Kościół i jest godna 
najwyższej czci, to jednak odrzucają pogląd, według którego należy Maryję 
i innych świętych uważać za pośredników, czy przebłagalników. Twierdzą oni, że 
pokładanie ufności w ich zasługach pomniejszałoby jedyne pośrednictwo 
Chrystusa. Szczególnie sprzeciwiają się praktyce wysławiania miłosierdzia Maryi 
tak, jakby Chrystus nie był miłosierny, czy był tylko strasznym sędzią11.

W sprawie Niepokalanego Poczęcia dokument zauważa, że sam Luter 
uważał je za słodką prawdę, ale nigdy nie uznał jej za artykuł wiary. Luteranie 
odrzucają ten dogmat. Twierdzą, że tylko Chrystus był bez zmazy grzechu, że nie 
ma biblijnych podstaw dla tego dogmatu, że samo jego zdefiniowanie było 
bezpodstawnym orzeczeniem papieża, albowiem konsultował się on w tej 
sprawie samych katolików (nr 87).

Luter głosił -  czytamy w dokumencie -  kazania na temat Wniebowzięcia 
i utrzymywał, że nie tylko Maryja, ale również wiele innych biblijnych postaci było
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10 Z inicjatywy kardynała  D .J. M erciera E piskopat Belgijski wniósł do papieża B enedykta XV 
prośbę o zdogm atyzow anie nauki o wszechpośrednictwie N M P. W  1922 roku  papież Pius XI 
ustanow ił naw et trzy kom isje teologiczne, k tó re  miały zbadać zasadność takiej definicji. „O fensyw a” 
zw olenników  zdogm atyzow ania tej nauki była „ fro n ta ln a” , ale bez skutku. Por. K ard . D .J. M ercier, 
Wszechpośrednictwo Najświętszej Panny i ,,Prawdziwe nabożeństwo do M arji” według bł. Ludwika 
Grignon de Montfort, W arszaw a 1928, s. 7-10.

11 Lutherans, while conceding that Mary ,,prays for the church” and is ,,worthy o f the highest 
honors”, have consistently denied that she, or other saints, should be regarded as mediators or 
propitiators, on the ground that reliance on their merits would detract from the sole medistorship o f 
Christ. They particulary object to the practice o f extolling the mercy o f Mary as though Christ were ,,not 
a propitiator but only a terrible judge and avenger” (Ap 21:28) (nr 85).
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wziętych do życia w chwale... Luteranie (jednak) odrzucają tę doktrynę jako nie 
posiadającą podstaw w Biblii i wczesnej tradycji patrystycznej. Podobnie jak  
w przypadku dogmatu o Niepokalanym Poczęciu , definicji z roku 1950 zabrakło 
ekumenicznej konsultacji (nr 89).

III. Zbieżności

Między Kościołami prowadzącymi dialog, pomimo wszystkich tych różnic, 
istnieją ważne zbieżności w odniesieniu do omawianego zagadnienia. Oto 
najważniejsze z nich w ocenie dokumentu:

1. Przede wszystkim przyjmuje się, że cała nadzieja usprawiedliwienia 
i zbawienia spoczywa na Jezusie Chrystusie, który jest jedynym Pośrednikiem 
w Bożym planie zbawienia. Zmartwychwstały Zbawiciel kontynuuje swoją 
wstawienniczą rolę zasiadając po prawicy Ojca.

2. Duch Święty wstawia się za nami i jest naszym Parakletem.
3. Łaska Chrystusa Pośrednika ustawicznie jest komunikowana przez 

Ducha Świętego w posłudze Słowa i sakramentów. Skutkiem tego komunikowa
nia jest uświęcenie wiernych.

4. Pojęcie „święty” może być używane w odniesieniu do wszystkich 
usprawiedliwionych przez łaskę Chrystusa. Wśród usprawiedliwionych pewne 
jednostki wyróżniają się swoją świętością w życiu wiary, miłości Boga i bliźnich.

5. Wszyscy tak rozumiani święci w łączności z Chrystusem tworzą 
wspólnotę świętych (<constitute a communion o f saints). Do wspólnoty tej należą 
żywi i umarli. W niej otrzymujemy od Chrystusa obiecane przebaczenie, 
wspólnotę z Bogiem i życie wieczne.

6. Ci, którzy w takiej wspólnocie wyróżniają się swoją świętością, stają się 
dla wierzących przykładami działania Bożej łaski, mocy wiary i dobrych czynów.

7. Chrześcijanie czczą tak rozumianych świętych przynajmniej na trzy 
sposoby: przez składanie Bogu dziękczynienia za nich; przez umacnianie swojej 
wiary podczas wpatrywania się w życie wiary świętych; przez naśladowanie 
w swoim życiu ich cnót.

8. Pośród świętych szczególne miejsca zajmuje Maryja, Matka Chrystusa. 
Winna być ona czczona w sposób szczególny (in particular to be honored), jako 
Matka Boga (God-bearer, Theotokos), jako czysta, święta i nadzwyczaj błogo
sławiona Dziewica (most blessed virgin, laudatissima virgo).

9. Modlitwa do Boga -  jako doksologia i dziękczynienie, jako wyznanie 
grzechów, błaganie i wstawiennictwo, jako poddanie się Jego woli -  jest nakazem 
Boga i obietnicą. Jako taka stanowi integralną część chrześcijańskiego życia.

10. Święci na ziemi proszą, jeden drugiego o modlitwę do Boga w swojej 
intencji. ,,Ani nie nakazuje się, ani nie zakazuje proszenia o modlitwę tych świętych, 
którzy odeszli już z tego świata” ( ,,They are neither commanded nor forbidden to 
ask departed sainte to pray for them ”, nr 103).

11. Kościoły zgadzają się, że kult świętych i Maryi nie mogą przybierać form 
zaciemniających jedyne pośrednictwo Chrystusa.

12. Doktryna (lex credendi) oraz liturgia i pobożność (lex orandi) należą do 
siebie i kształtują się nawzajem. Relacje między nimi tradycje luterańska i rzyms
kokatolicka pojmują w różny sposób. Tym niemniej dla obu wspólnot normatywne 
jest to, aby doktryna i kult razem wywyższały jedyne pośrednictwo Chrystusa.
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IV. Czy rozbieżności winny dzielić Kościoły?

Przedstawione powyżej listy rozbieżności i zbieżności, jakie występują 
pomiędzy dialogującymi Kościołami w odniesieniu do problemu pośrednictwa 
-  oczywiście -  nie decydują o wadze omawianego dokumentu. Teologowie 
jeszcze przed jego ukazaniem się tworzyli podobne listy. Dokument nasz nie jest 
tu szczególnie oryginalny12. Jego wagę i znaczenie jesteśmy w stanie należycie 
ocenić dopiero po zapoznaniu się z proponowaną przez dokument odpowiedzią 
na szczególnie ważne dla przyszłej jedności Kościoła pytania: czy rozbieżności,
0 których była mowa, winny dzielić Kościoły? Odpowiedź ta, chociaż jest 
złożona, napawa nas optymizmem -  prowadzące dialog Kościoły amerykańskie 
doszły do wspólnego wniosku, że istnieje możliwość negatywnej odpowiedzi na 
to pytanie. Możliwość taka wiąże się i wypływa organicznie z określonej
1 uprzednio przyjętej przez obie strony koncepcji Kościoła i celu dialogu 
ekumenicznego jako takiego13.

Dokument stwierdza, że celem dialogu ekumenicznego nie jest eliminowanie 
wszystkich różnic, lecz wykazanie, że istniejące wciąż rozbieżności pozostają 
w harmonii z fundamentem wiary apostolskiej i dlatego są one uprawnione, albo 
przynajmniej można je tolerować (nr. 90). Dalej mówi się, że pojednanie między 
Kościołami jest p r o c e s e m  d o p u s z c z a j ą c y m  wiele stopni 
i prowadzącym w rezultacie do pełnej wspólnoty w wierze, w sakramentach 
i strukturach życia kościelnego14.

Cały wysiłek dialogujących w USA stron poszedł w kierunku wykazania, że 
przedstawione wyżej rozbieżności i różnice nie muszą pozostawać przeszkodami 
w osiągnięciu jedności przez te Kościoły.

1. Wzywanie świętych i Maryi

Podstawowe znaczenie należy tu przypisać zagadnieniu wzywania świętych 
i Maryi. Rozbieżności w tej kwestii są tak duże, że nie widać możliwości 
jakiegokolwiek pogodzenia obu stanowisk. Pomimo to dokument zauważa, że 
podstawowe orzeczenia doktrynalne Kościoła Rzymskokatolickiego na temat 
pośrednictwa i kultu świętych zostały ustalone już na Soborze Trydenckim, 
który zalecając ten kult wszystkim wiernym, na żadnym miejscu nie nakłada na 
katolika obowiązku czczenia czy wzywania świętych. Podobnie się ma sprawa 
z orzeczeniami innych soborów, czy nauczaniem papieży. Sobór Watykański II 
w „Lumen Gentium” (nr 50) nazwał wzywanie świętych rzeczą nad wyraz 
stosowną (summ opere decet, supremely fitting) i nie wynika z tego, żeby

12 Zob. na przykład: Y .C ongar, Christ, Our Lady, and the Church, W estm inster 1957; T .A . 
O ’M eara, Mary in Protestant and Catholic Theology, New Y ork  1966; A .C .P iepkorn, M ary’s Place 
within the People o f God according to Non-Roman-Catholics, „M arian  Studies” 18(1967) 46-83; W .J. 
Cole, Was Luther a Devotee o f Mary?, „M arian  Studies” 21 (1970) 94-202.

13 Zob. Facing Unity. Models, Forms and Phases o f Catholic -  Lutheran Church Fellowship, 
Genewa: L u theran  W orld Federation , 1985.

14 P o r . ,,Facing Unity..., n r 47-49. W  num erze 49 tego uzgodnienia czytamy między innymi: The 
dynamie inherent in the process o f reconciliation and the realizing o f church fellowship unfolds itself 
clearly in the efforts for:
a) fellowship in confessing the one apostolic faith (community o f faith),
b) fellowship in sacramental life (community in sacraments),
c) fellowship as a structured fellowship in which community offaith and community o f sacraments find  
adequate ecclesial form and in which common life, common decisions and common action are not only 
possible, they are required (community o f service).



ktokolwiek był obligowany do wzywania świętych w prywatnych modlitwach. 
Problem ten komplikuje się jednak na poziomie modlitwy publicznej Kościoła 
(nr 95). To prawda, że w kościelnej liturgii modlitwy kierowane są do samego 
Boga w Trójcy jedynego, o czym dobitnie przypomniał papież Paweł VI 
w „Marialis Cultus” . Tym niemniej istnieją takie „miejsca” w tej liturgii, gdzie 
Kościół przyzywa pomocy świętych będących w niebie. Dzieje się tak podczas 
Eucharystii (w Confiteor...), podczas liturgii wielkanocnej oraz w rycie chrztu 
i święceń kapłańskich (stosuje się tu „Litanię do wszystkich świętych”). Pomimo 
tego, dokument nasz jasno stwierdza, że nie ma żadnej przyczyny, aby myśleć, 
żeby traciła pełną wspólnotę z Kościołem katolickim osoba, która powstrzymuje się 
od osobistego wzywania świętych (tamże). Luteranie są przekonani, że praktyka 
ta nie będzie dzielić obu Kościołów pod warunkiem jednak, że jedyne pośrednict
wo Chrystusa będzie należycie zabezpieczone oraz że w przyszłości członkowie 
tej wspólnoty byliby wolni w decydowaniu o przystąpieniu do takiej praktyki (nr 
97). Rzymscy katolicy zaś -  czytamy w dokumencie -  mogliby wejść we 
wspólnotę z luteranami, którzy byliby wolni w proklamowaniu jedynego 
pośrednictwa Chrystusa z ich szczególnym przekonaniem, że wzywanie świętych 
-  skutkiem tego -  nie musiałoby mieć miejsca. Katolicy byliby w stanie żyć 
w takiej wspólnocie pod warunkiem jednak, że ich własna tradycja kultu byłaby 
poważana i nie kwestionowana jako idolatria ( nr 98).

2. Doktryna maryjna

Rozbieżność między stanowiskami Kościołów występują również bardzo 
wyraźnie w odniesieniu do dogmatów o Niepokalanym Poczęciu i Wniebo
wzięciu Matki Chrystusa. Według rzymskokatolickich członków dialogu, brak 
zgody w odniesieniu do tych dogmatów nie musi całkiem wykluczać eucharys
tycznej wspólnoty między Kościołami ( The Catholic members took the position 
that disagreements regarding these particular dogmas did not o f themselves exclude 
all Eucharistic sharing between the churches, nr 100). Innymi słowy -  dowiaduje
my się dalej -  gdyby istniała wystarczająca zgoda w innych ważnych kwestiach 
(np. odnośnie ordynacji), to wtedy byłaby możliwa ograniczona wspólnota 
eucharystyczna (limited eucharistic sharing) nawet ponad tym, na co wskazuje 
w tym kontekście Prawo Kanoniczne15.

Luteranie, uczestnicy omawianego dialogu, twierdzą, że owe dwa dogmaty 
nie muszą dzielić Kościołów pod warunkiem jednak, że w przyszłej wspólnocie 
byliby oni wolni w ich przyjęciu16.
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15 Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 884,4 tak reguluje możliwość udzielania Kom unii 
Świętej protestantom : Si adsit periculum mortis aut, iudicio Episcopi dioecesani aut Episcoporum 
conferendae, alia urgeat gravis necessitas, ministri catholici licite eadem sacramenta administrant, ceteris 
quoque Christianis plenam communionem cum Ecclesia catholica non habentibus, qui ad suae communitatis 
ministrum accedere nequeant atque sponte id patant, dummodo quoad eadem sacramenta fidem catholicam 
manifestent et rite sint dispositi.

16 W  podobnym  duchu sprawę dwóch maryjnych dogm atów ujmuje „R aport Końcowy Anglikańs
ko -  Rzymskokatolickiej Międzynarodowej Komisji” , dialogu zainicjowanego przez papieża Pawła VI 
i arcybiskupa M .Ram sey’a w roku 1966. O to m aryjny fragment tego uzgodnienia: po ustaleniu zbieżności 
między obu stanowiskami dokum ent stwierdza: Nevertheless the dogmas o f the Immaculate Conception 
and the Assumption raise a special problem for those Anglicans who do not consider that the precise 
definitions given by these dogmas are sufficiently supported by Scripture. For many Anglicans the teaching o f 
the Bishop o f Rome, independent o f a council, is not recommended by the fact that through it these Marian 
doctrines were proclaimed as dogmas binding on all the faithful. Anglicans would also ask whether, in any 
future union between our two Churches, they would be required to subscribe, London 1982, s. 95-96.



Kończąc swoje rozważania na temat Niepokalanego Poczęcia i Wniebo
wzięcia Matki Jezusa dokument stwierdza, że istnieje potrzeba wspólnych 
poszukiwań hermeneutycznych, które pozwoliłyby uzyskać nową reinterpretację 
tych dogmatów w duchu umożliwiającym ich przyjęcie przez luteran i -  zarazem 
-  zachowującym istotną ich treść uznawaną przez katolików. Dopóki taka 
zgodna reinterpretacja nie zostanie osiągnięta, dogmaty te należy uważać za 
przeszkodę na drodze do p e ł n e j  (podkr. moje -  J.M.) wspólnoty między 
Kościołami (nr 102).
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Wnioski

„Jedyny Pośrednik, Święci i Maryja” -  owoc omawianego dialogu luterańs- 
ko-katolickiego w Stanach Zjednoczonych -  potwierdza pogląd, że luteranie 
przyjmują n i e  e k s k l u z y w n ą ,  ale i n k l u z y  w n ą  interpretację zasady 
s o l u s  C h r i s t u s .  Przyjmują oni, że Chrystus, jedyny Pęśrednik, kontynuuje 
po swoim zmartwychwstaniu dzieło zbawcze przez Ducha Świętego. Kontynua
cja ta, jako komunikowanie zbawienia, dokonuje się w Kościele i przez Kościół, 
napełnione Duchem Ciało Chrystusa. W Kościele istnieją ustanowione przez 
Zbawiciela „narzędzia” , „instrumenty” , „przekaźniki” zbawienia. Są to: głoszo
ne Słowo Boże, sakramenty i ludzie. Luteranizm -  jasno poświadcza to 
omawiany dialog -  uznaje ludzkie działanie w proklamowaniu zbawienia i wiary. 
Można zatem w ramach teologii luterańskiej mówić o jakiejś formie zbawczego 
„pośrednictwa” ze strony stworzeń17. „Pośrednictwo” to w sposób absolutny 
podporządkowane jest pośrednictwu Jezusa Chrystusa. Ukształtowana przez 
wieki tradycja tego Kościoła unika jednak posługiwania się językiem „pośrednic
twa” w odniesieniu do stworzeń. Rezerwuje go tylko i wyłącznie dla samego 
Zbawiciela. Dlatego też, jeżeli w omawianym dokumencie słowo „pośrednict
wo” stworzeń pojawia się w „ustach” luteran, to zawsze opatrzone jest ono 
cudzysłowem. Tradycja luterańska czyni tak, albowiem przede wszystkim 
pragnie uniknąć choćby cienia niebezpieczeństwa p r a k t y c z n e g o  prze
słonięcia, pomniejszenia jedynego pośrednictwa Chrystusa. Nie oznacza to 
jednak -  jak już wspomniano -  ekskluzywnego rozumienia zasady solus Christus. 
Wskazuje to jednak na godny szacunku i zrozumienia pietyzm, umiłowanie 
czystości w oddawaniu czci samemu Bogu. Oznacza to, poza tym, werbalną 
asekurację przed nadużyciami w dziedzinie praktyki pobożnościowej. Luterańs
ka strona dialogu przyznaje, że nadużycia takie, owszem, występują w ich 
praktyce kościelnej.

Niebezpieczeństwo takich nadużyć, co przyznają również katolicy, istnieje 
szczególnie w obszarze kultu świętych i Maryi. Luteranie -  należy to podkreślić 
-  nie są w stanie traktować świętych jako pośredników. Obce pozostaje im 
katolickie rozumienie pośrednictwa świętych, wstawiennictwo, chociaż są oni 
w stanie, bez posługiwania się terminem „pośrednictwo”, przyjąć jakąś formę 
wstawiennictwa świętych. Zdają się tak czynić, kiedy twierdzą w dokumencie, że 
święci w niebie i Maryja wstawiają się za Kościołem w ogóle, albo że 
przynajmniej jest to możliwe. Dodają przy tym jednak, iż nie znajdują w Biblii 
bezspornych podstaw dla twierdzenia, że umarli są świadomi modlitw do nich 
kierowanych. Luteranie nie są w stanie zatem przyjąć praktyki wzywania 
świętych {invocation o f saints). Twierdzą, że nie ma ona oparcia w Biblii. 
Przeciwnie, wzywanie świętych przenosi na stworzenia ufność, która należy się 
jedynie Bogu. Problem wzywania, jak dotychczas, wyjątkowo skutecznie dzieli

17 Por! S.C. N apiórkow ski, Solus Christus, Lublin 1979.
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obie wspólnoty. Dotyczy to również dogmatów o Niepokalanym Poczęciu 
i Wniebowzięciu Maryi.

Pomimo wszystkich tych różnic prowadzące ze sobą dialog amerykańskie 
Kościoły są przekonane o możliwości osiągnięcia większego postępu na drodze 
ku jedności, gdyby były spełnione dwa istotne warunki:

1. Gdyby Kościoły luterańskie mogły uznać, że katolickie nauczanie
0 świętych i Maryi, wyłożone w dokumentach Soboru Watykańskiego II, nie 
promuje idolatrii w wierze i praktyce oraz nie sprzeciwia sie Ewangelii;

2. Gdyby Kościół katolicki mógł uznać, że w ściślejszej, aczkolwiek wciąż 
n i e p e ł n e j  wspólnocie, luteranie, skupiając się na Chrystusie jedynym 
Pośredniku -  tak, jak to jest wyłożone w Biblii -  nie byliby zobowiązani do 
wzywania świętych ani przyjmowania dwóch maryjnych dogmatów (nr 104)18.

Ustalenia lokalnego dialogu luterańsko-katolickiego w Stanach Zjed
noczonych potwierdzają coraz powszechniejsze przekonanie, że jedność Koś
cioła jest możliwa tylko „za cenę” wzajemnego uznania istniejących rozbieżności
1 różnic jako będących w zgodzie z fundamentem wiary apostolskiej19. Rozbież
ności te zakorzenione są w dużej mierze w odmiennie ukształtowanych przez 
wieki tradycjach przeżywania Ewangelii, jej rozumienia i wypływającej stąd 
duchowości. Kościoły po prostu inaczej interpretują chrześcijaństwo jako całość. 
Akcentują odmienne strony tej rzeczywistości, a historyczne spory w łonie 
chrześcijaństwa pogłębiły jedynie istniejące już różnice. Dialog ekumeniczny nie 
jest w stanie i nie powinien prowadzić do uniformizacji w wyrażaniu wiary. 
Właśnie to zdaje się mieć na myśli dokument, kiedy stwierdza, że celem dialogu 
ekumenicznego nie jest eliminowanie wszystkich różnic, ale wykazanie (czy też 
ustawiczne wykazywanie), iż odmiennie brzmiące a historycznie uwarunkowane 
formuły wiary poszczególnych wspólnot kościelnych w różny sposób wyrażają 
jedną i jedyną wiarę apostolską. Wskazuje to na możliwość istnienia tożsamości 
w różnorodności sformułowań. Takie rozumienie podstaw dialogu ekumenicz
nego nie jest ucieczką przed trudnościami czy wyborem łatwiejszej, a przez to 
zwodniczej drogi. Omawiany dokument nie zwalnia Kościołów z obowiązku 
ciągłego podejmowania trudu ustalania tej tożsamości. Domaga się wręcz -  jako 
warunku przyszłej communio plena -  poszukiwań zasad hermeneutycznych 
pozwalających na taką reinterpretację na przykład dogmatów o Niepokala
nym Poczęciu czy Wniebowzięciu Matki Jezusa, aby były one możliwe do 
przyjęcia przez obie wspólnoty. Brak takiej reinterpretacji nie musi oznaczać 
niemożliwości jej odkrycia. Oznacza to jedynie (i aż), że -  po pierwsze -  nie 
odmawia się innym Kościołom działania w nich Ducha Prawdy, który ustawicz
nie prowadzi wszystkich wierzących do pełnej prawdy, i -  po drugie -  że teologie 
wspólnot kościelnych nie dopracowały się jeszcze odpowiednich narzędzi 
hermeneutycznych. Spełnienie przez dialogujące strony dwóch wspomnianych 
wyżej warunków byłoby świadectwem realnej nadziei, że reinterpretacja taka jest 
możliwa, że istnieje, chociaż jeszcze nie została odkryta. Innymi słowy,
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18 W arunki te dokum ent form ułuje w następujący sposób:
1. i f  Lutheran churches could acknowledge that the Catholic teaching about the saints and Mary as set 

forth in the documents o f Vatican Council does not promote idolatrous belief or practice and is not 
oppose to the gospel; and
2. i f  the Catholic Church could acknowledge that in a closer but still incomplete fellowship, Lutherans, 
focusing on Christ the one Mediator, as set forth in Scripture, would not be obliged to invoke the saints or 
to affirm the two Marian dogmas (nr 104)..

19 Zob. H. Fries, K .R ahner, Einigung der Kirchen -  reale Möglichkeit, F reiburg  i. Br. 1983, s. 
17-53. Por. W. Hryniewicz, „H ierarch ia  veritatum  -  wspólne dobro  podzielonego chrześcijaństw a” , 
w: Święta tajemnica jedności, red. W. Hryniewicz, P. Jaskóła, Lublin  1988, ,s. 53-59.
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świadczyłoby to o tym, iż sama nadzieja staje się kardynalną zasadą her
meneutyki teologicznej.

Dialogujące strony proponując warunki osiągnięcia większego postępu na 
drodze do jedności przestrzegają jednak przed błędnym ich rozumieniem. Rzetelna 
nadzieja stanowiąc kardynalną zasadę hermeneutyczną staje się ipso facto 
krytyczną instancją dla teologicznego myślenia i rozumienia. Spełnienie propono
wanych w dokumencie warunków nie może oznaczać bagatelizowania istniejących 
różnic i rozbieżności. Wszystkie one są istotnie ważne, o ile stanowią autentyczny 
wyraz wiary danej wspólnoty. Znaczy to, że w przyszłej ściślejszej wspólnocie 
różnice te winny być ciągle poważnie traktowane i dyskutowane. Pełna jedność 
Kościołów domaga się zgody w odniesieniu do wszystkich prawd, które uważane 
są przez obie strony za wiążące w wierze20. Po drugie, katolicka strona dialogu 
wyraża przekonanie, że przewdstawione rozbieżności nie wykluczają wszelkiej 
wspólnoty między Kościołami; ponadto stwierdza się, że pewien stopień wspólno
ty między nimi już de facto istnieje21. Po trzecie, strona katolicka żywi nadzieję, że 
po spełnieniu powyższych warunków, o ile zaistnieje wystarczająca zbieżność co 
do ordynacji, możliwa byłaby wspólnota stołu eucharystycznego.

Z punktu widzenia strony luterańskiej, podstawowym problemem dialogu 
ekumenicznego pozostaje zagadnienie kryterium autentyczności doktryny i prak
tyki kościelnej. Chociaż bowiem uczestnicy omawianego dialogu zgodzili się, że 
kryterium tym jest zasada usprawiedliwienia przez wiarę (sola fides), to jednak dla 
luteran zasada ta stanowi konkretne i j e d y n e  kryterium autentyczności („the” 
articulus stantis et cadentis Ecclesiae), gdy tymczasem dla strony rzymskokatolic
kiej jest to j e d n o  z kryteriów („an” articulus stantis et cadentis Ecclesiae)22. 
Problem ten wiąże się istotnie z zagadnieniem relacji między Pismem świętym 
i tradycją, które -  zdaniem luteran -  leży u podstaw tego wszystkiego, co jeszcze 
dzieli obie wspólnoty w odniesieniu do problemu pośrednictwa świętych i Maryi. 
Dlatego też uczestnicy omawianego dialogu widzą potrzebę i konieczność dalszych 
wspólnych prac w obszarze tego zagadnienia.

Kończąc niniejszą prezentację najnowszego uzgodnienia w dialogu luterańs- 
ko-katolickim w USA należy powiedzieć, że dokument ten jest owocem 
d i a l o g u  l o k a l n e g o .  Nie jest to zatem uzgodnienie prowadzących oficjalny 
dialog Kościołów, ponieważ najważniejsze autorytety tych wspólnot nie udzieliły 
mu jeszcze oficjalnej aprobaty. Nie możemy zatem jeszcze ustalić rangi omawiane
go dokumentu. Tym niemniej należy pamiętać, że członkowie komisji amerykańs
kiego dialogu pracowali z mandatu swoich lokalnych Kościołów.

______________________ SOLUS MEDIATOR, SANCTI ET MARIA

20 Full ecclesial communion would involve agreement with regard to all truths that either church holds 
to be binding in faith or inseparable from the gospel, „Catholic Reflections” nr 20, w: „The One 
M ediator, the Saints, and  M ary” .

21 K atolicka strona dialogu odwołuje się tu do Dekretu o ekumenizmie nr 3, LG 15 oraz do 
Końcowego Raportu ( I IC  7) Nadzwyczajnego Synodu Biskupów z roku  1985. Treść tych dokum entów  
katolicy odnoszą do Kościołów luterańskich.

22 W  końcowych refleksjach luteran umieszczonych przy końcu „The One M ediator, the Saints, and 
M ary” czytamy na ten temat: Our dialogue was able to affirm „a significant though lesser convergence” on 
the „use” o f this doctrine „as a criterion o f authenticity” for the church’s proclamation and practice. It is 
a „lesser convergence ” in that Lutherans hold to justification by faith alone in Christ alone as „the” criterion, 
„the” articulus stantis et cadentis ecclesiae; Roman Catholics, in contrast, hold that our,,ultimate trust” is, to 
be sure, in Christ alone for salvation, but that the „alone” in the Lutheran „by faith alone” does not allow for 
„the traditional Catholic position that the grace-wrouth transformation o f sinners is a necessary preparation 
for that salvation”; then justification is only „an” articulus stantis et cadentis ecclesiae, along with the sole 
mediatorship o f Christ, among „other critical norms” for judging doctrine and practice.
Pisząc inne krytyczne normy (other critical norms) strona luterańska ma na myśli między innymi zasady 
odnowy kultu maryjnego podane przez papieża Pawła VI w jego adhortacji „M arialis Cultus” .



KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI

SPOJRZENIE NA DZIAŁALNOŚĆ EKUMENICZNĄ 
W DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ

Świadomość ekumeniczna należy niewątpliwie do najsubtelniejszych i jed
nocześnie najostrzejszych kryteriów stopnia recepcji nauki Soboru Watykańs
kiego II w życiu Kościoła. Stosunek do problemu jedności chrześcijan jest 
jednym z tych sprawdzianów (papierków lakmusowych), które wskazują, 
w jakim stopniu (na ile) świadomość Kościoła uzyskała już kształt postulowany 
przez Sobór.

Do zagadnień szczegółowych, wskazujących stan świadomości ekumenicz
nej Kościoła, należy na pewno zaliczyć: sposób rozumienia podziałów chrześ
cijan, sposób patrzenia na braci z innych Kościołów, sposób odnoszenia się do 
nich, istnienie lub brak intencji, wysiłków, modlitw, studiów, działalności, 
oświadczeń i spotkań ekumenicznych1.

Wobec zwiększających się nieustannie kontaktów międzyludzkich sprawą 
szczególnie dziś ważną staje się właściwe ekumeniczne nastawiewnie wszystkich 
członków Kościoła lokalnego już na szczeblu diecezji. Już papież Paweł VI 
sugerował bowiem, że chcąc osiągnąć rozwój (sprawy jedności chrześcijan), 
trzeba, żeby na szczeblu lokalnym lud chrześcijański byl przygotowany do dialogu 
i współpracy ekumenicznej1 2.

Dla pewnego zobrazowania dość typowej dla warunków polskich formacji 
ekumenicznej Kościoła lokalnego, pragniemy przyjrzeć się poczynaniom ekume
nicznym w Diecezji Chełmińskiej. Uczynimy to w oparciu o dostępne źródła, 
jakimi są: Archiwum Ekumeniczne Diecezji Chełmińskiej (odtąd używać 
będziemy skrótu: Arch.Ek.D.Ch.), oraz diecezjalne periodyki -  dwumiesięcznik 
„Orędownik Diecezji Chełmińskiej” (odtąd skrót: ODCh) i rocznik „Śtudia 
Pelplińskie” .

1. Ekumenizm duchowy

Ekumenizm duchowy jest duszą ekumenizmu (por.DE 7), bo nie ma 
prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany (DE 7), bez odnowy 
Kościoła (DE 6), bez publicznych i prywatnych modlitw o jedność chrześcijan

1 Por. Ekumenizm. Pr .zbiór, pod  red. L. Rom eu, W arszaw a 1967, s. 171.
2 Cyt. za „N ovum ” n r 7-8:1969 s.23.



(DE 8). Do tego rodzaju ekumenizmu zobowiązani są wszyscy chrześcijanie 
i każdy Kościół lokalny. Tę świadomość wyrażają pouczenia duszpasterskie 
zamieszczane z okazji Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w chełmińskim 
periodyku diecezjalnym: Chociaż w naszym kraju chrześcijanie-katolicy przewa
żają liczebnie w stosunku do braci chrześcijan odłączonych, to jednak fa k t ten nie 
zwalnia nikogo od troski o przywrócenie jedności wśród wyznawców Chrustusa 
Pana. Katolicy w Polsce powinni uprawiać przede wszystkim ,,ekumenizm 
duchowy”, polegający najpierw na dążeniu do jedności w miłości i współdziałaniu. 
Droga do jedności doktrynalnej prowadzi w dużej mierze przez ekumenizm 
duchowy. (...) Ekumenizm właściwie pojęty i urzeczywistniany jest wyraźnie sprawą 
Bożą, sprawą Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła3.

Realizacja ekumenizmu duchowego poprzez modlitwę w intencji jedności 
chrześcijan dokonuje się w diecezji szczególnie (choć niestety w wielu parafiach 
jedynie) w Tygodniu Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Świadczą o tym polecenia 
i wskazówki duszpasterskie biskupa ordynariusza kierowane corocznie do 
proboszczów w kurendach diecezjalnych jak i w ODCh4. Zawierają one często 
nie tylko zachętę, ale również wskazówki, dotyczące sposobu przeprowadzenia 
Tygodnia Modlitwy5 6 7.

Archiwum Ekumeniczne potwierdza również fakt corocznego rozprowa
dzania materiałów Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu na Tydzień Modlitwy, 
co pośrednio potwierdza też fakt przeprowadzenia modlitw o jedność w para
fiach diecezji .

Szczególnie uroczystą oprawę ma Tydzień Ekumeniczny w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie, gdzie w nabożeństwach biorą udział 
biskupi, profesorowie, klerycy i zaproszeni goście. Sami alumni przez cały 
tydzień prowadzą nabożeństwa w kaplicach seminaryjnych i głoszą kazania 
o tematyce ekumenicznej (czym wydatnie poszerzają intelektualną formację 
otrzymywaną na wykładach z zagadnień ekumenicznych w ramach V roku ) . 
Tradycyjnie też jeden dzień Tygodnia Ekumenicznego poświęcony jest na 
spotkanie i prelekcję, realizującą postulat DE 9: o zapoznanie z duchem braci 
odłączonych. Archiwum Ekumeniczne podaje, że na początku lat siedem
dziesiątych 8 prelekcje w Seminarium wygłosili: siostra Joanna Lossow o dzie
jach dialogu katolicko -  ewangelickiego; ks. mgr Jan Walter o teologii 
protestanckiej; prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ks. Jerzy 
Klinger, o prawosławnym spojrzeniu na problem podziału chrześcijaństwa; 
ojcowie jezuici B. Waczyński oraz S. Szymański; ks. Lucjan Balter w 1983 r. 
o działalności ekumenicznej w Polsce; ks. R. Forycki w 1984 r. o dialogu 
ekumenicznym; ks. W. Nowak w 1988 r. o związkach mariologii z ekumeniz
mem.
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3 O D C h  n r 11-12:1976 s.365.
4 P or. O D C h  n r 1 -2:1964 s.40-41; O D C h n r 1 -2:1965 s .34; O D C h  n r 1 -3:1967 s .70-71; O D C h  n r 

10-12:1968 s.267-268; O D C h  n r  11-12:1986 s.426.
5 Por. Informuję, że zgodnie z Dyrektorium Ekumenicznym można zaprosić do udziału 

w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan chrześcijan z innych Kościołów i wspólnot, ja k  też 
uczestniczyć w modłach tych wspólnot za zgodą Ordynariusza. Zachęcam też do inicjatyw 
miejscowych jak  np. braterskich odwiedzin podczas kolęd. O D C h n r 1-3:1971 s.35.

6 A rch .E k .D .C h . rok  1980 podaje, że rozp row adzono  ok.200 sztuk m ateria łów  K om isji 
E p isk o p atu  ds. E kum enizm u i chociaż diecezja liczy ponad  400 parafii, to w iadom o z p ra k ty k i , że 
proboszczow ie ko rzysta ją  z m ateria łów  lat wcześniejszych.

7 A rch .E k .D .C h . rok  1988.
8 B rak konk re tnych  d a t w ynika chyba z tego, że k ron ika  w ydarzeń była od tw arzan a  z pam ięci, 

kiedy zak ładano  A rchiw um  Ekum eniczne.



Również poza stolicą diecezji niektóre parafie wykazują szczególne zaan
gażowanie w organizowaniu wspólnych z braćmi innych wspólnot chrześcijańs
kich spotkań modlitewnych. Dla pewnej ilustracji można wskazać, że na przykład 
w Gdyni, dzięki inicjatywie ks. prałata Hilarego Jastaka, odbywały się w Parafii 
pw. Najśw. Serca Pana Jezusa spotkania modlitewne z przedstawicielami Kościoła 
Prawosławnego9. Również w tym kościele, z inicjatywy Duszpasterstwa Akademi
ckiego, w Tygodniu Ekumenicznym w roku 1975 odbyło się spotkanie modlitewne 
z braćmi baptystami10 *. W 1983 r. natomiast odbyło się nabożeństwo w kościele 
NSPJ, podczas którego ks. pastor Waszkiewicz z Kościoła Zielonoświątkowego 
wygłosił konferencję, a chór z jego Kościoła uświetnił śpiewem nabożeństwo“ . 
W 1988 r. w Kościele O.O.Franciszkanów w Gdyni odbyło się nabożeństwo 
ekumeniczne z udziałem pastora szwedzkiego Kościoła Ewangelickiego, w parafii 
Najśw. Serca Pana Jezusa była celebrowana prawosławna wieczemia, której 
przewodniczył du.chowny prawosławny, a śpiewy wykonywał chór cerkiewny. 
W tym samym roku odbyło się również nabożeństwo ekumeniczne w kościele 
ewangelicko -  augsburskim pod przewodnictwem ks. J.Molina z udziałem 
przedstawiciela Polskiej Rady Ekumenicznej12.

Tradycję modlitewnych spotkań z okazji Tygodnia Ekumenicznego kul
tywuje również Toruń, gdzie na przykład w 1984 r. odbyło się w parafii 
Najśw.Maryi Panny wspólne nabożeństwo z przedstawicielami Kościoła Prawo
sławnego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego13. W 1988 r. w Toruniu 
w Kościele pw. M.B. Królowej Polski odbyło się wspólne nabożeństwo 
ekumeniczne z udziałem ks. Mikołaja Hajduczeni, proboszcza Parafii Prawo
sławnej w Toruniu, ks. J. Molina i ks. H. Nowackiego z Kościoła Polskokatolic- 
kiego. W sobotę zaś przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego oraz 
Ewangelicko-Augsburskiego uczestniczyli w wieczerni w cerkwi św. Mikołaja 
w Toruniu14.

Kontakty ekumeniczne z przedstawicielami Kościoła Prawosławnego 
i Ewangelicko-Augsburskiego utrzymywała też parafia w Działdowie. Dzięki 
inicjatywom proboszcza ks. Kończala odbywały się spotkania z braćmi ewan
gelikami, a w 1975 r. w kościele parafialnym w Działdowie została odprawiona 
liturgia w rycie ormiańskim, celebrowana przez kapłana obrządku ormiańs
kiego, ks. Filipiaka, który przybył ze swoją asystą z Gdańska15.

Ciekawą i dość oryginalną -  jak się wydaje -  inicjatywą ekumeniczną było 
nadanie (na prośbę ordynariusza chełmińskiego, ks. biskupa Bernarda Czaplińs
kiego) przez papieża Pawła VI tytułu „Matki Jedności” łaskami słynącej figurze 
Patronki Pomorza, Matki Boskiej z Piaseczna koło Gniewa16- Ojciec św. Paweł

42_________ KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI______

9 A rch .E k .D .C h . rok 1969-1974.
10A rch .E k .D .C h . rok 1975.
“ A rch .E k .D .C h . rok  1983.
“ A rch .E k .D .C h . rok  1988.
“ A rch .E k .D .C h . rok  1984.
“ A rch .E k .D .C h . rok  1988.
“ A rch .E k .D .C h . rok  1975.
16 Sacra Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino. Culmensis. -  Instante Excellentissimo 

Domino Bernardo Czapliński, Episcopo Culmensi, litteris die I martii A.D .1978 datis, vigore facultatum  
huic Sacrae Congregationi a Sumo Pontifice Paulo VI tributarum, librnter concedimus ut sollemnis 
celebratio Beatissime Mariae Virginis M A T R IS  U NITATIS in sanctuario mariano loci vulgo dicti 
Piaseczno dioecesis Culmensis quotannis die 8 mensis maii peragit possit.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Sacramentis et Cultu Divino, die 10 martii 1978.
Vergilius Noe, a Secretis a. James Card. Knox,Praefectus. O D C h n r 5-6:1978 s. 165.



VI nadal łaskami słynącej Figurze Matki Boskiej Piaseckiej tytuł Matki Jedności, 
włączając Sanktuarium do ogólnokościelnego ruchu ekumenicznego11. Corocznie 
wydawane odtąd do całej diecezji odezwy biskupa ordynariusza z zaproszeniem na 
Uroczystość Matki Jedności (w niedzielę po 8 maja) są ważną i doskonałą okazją 
nie tylko do „odkurzania”, ale i do pogłębiania -  poprzez pouczenia przy tej okazji 
-  świadomości ekumenicznej Kościoła Chełmińskiego17 18.

W podsumowaniu można więc stwierdzić, że w Diecezji Chełmińskiej 
istnieje ruch modlitwy, spotkań i inicjatyw ekumenicznych (może jeszcze ciągle 
zbyt okazjonalny), który potwierdza pogłębianie się świadomości ekumenicznej 
tego Kościoła lokalnego.

2. Ekumenizm doktrynalny i praktyczny

Ekumenizm doktrynalny i praktyczny warunkowany jest specyfiką diecezji, 
która -  jak większość diecezji polskich -  charakteryzuje się stosunkowo nikłym 
procentem członków innych wspólnot chrześcijańskich w strukturze ludności19. 
Nie zwalnia to oczywiście od troski ekumenicznej, ale ogranicza możliwość 
ekumenizmu doktrynalnego i praktycznego.

Na terenie Diecezji Chełmińskiej, rozciągającej się od Helu po Toruń 
i Bydgoszcz oraz od Lubawy i Działdowa po Chojnice i Wejherowo (powierzch
nia 16.782 km2; ludność 1.260.000; parafii 471)2° znajduje się w sumie niewiele 
wspólnot innych wyznań chrześcijańskich. I tak, w Gdyni: Zbór Adwentystów 
Dnia Siódmego (ul. Krasickiego 32), Zbór Nowoapostolski (ul. Akacjowa 50 a), 
Zbór Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów (ul. Karpacka 3 a), Parafia 
Kościoła Polskokatolickiego (ul. Warszawska 7), Zjednoczony Kościół Ewan
geliczny (ul. Oficerska 15); bracia prawosławni z Gdyni należą do parafii 
w Gdańsku-Wrzeszczu (ul. Traugutta 45); w Toruniu: Zbór Adwentystów Dnia 
Siódmego (ul. Brązowa 64 i ul. Słowackiego 51), Parafia Ewangelicko-Augsburs
ka (ul. Strumykowa 10), Parafia Kościoła Polskokatolickiego (ul. Poniatows
kiego 1), Kościół Prawosławny pw. św. Mikołaja (ul. Moniuszki 1), Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny (ul. Makowa 35); w Grudziądzu: Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego (ul. 1 Maja 20), Parafia Ewangelicko-Augsburska (ul. Cmentar
na 3), Zbór Kościoła Metodystów (ul. Kosynierów Gdyni 11), Kaplica 
Prawosławna (ul. Świerczewskiego 51); Parafia Ewangelicko-Augsburska 
w Działdowie21.
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17 O D C h n r 5-6:1979 s.202.
18 ...żarliwa modlitwa w jak  najliczniejszym gronie jest dla sprawy zjednoczenia niezbędna (...) 

Najsilniejszy jest ten, kto swe ręce składa do modlitwy. O D C h n r 5-6:1979 s .2 0 2 ;... Wszyscy jesteśmy 
świadkami, jak pieczołowicie Kościół katolicki, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, pod przewodnie- 
twem każdorazowego papieża, podejmuje różne inicjatywy, zmierzające do urzeczywistnienia modlitwy, 
jaką Pan nasz Jezus Chrystus skierował do Ojca Niebieskiego w przeddzień swojej męki krzyżo
wej:...aby wszyscy byli jedno...(...). Modlitwa powyższa uświadamia każdemu wierzącemu jasno, że 
dzieło pojednania całej ludzkości z Ojcem Niebieskim jest najbardziej intymnym pragnieniem Pana 
Jezusa (...) W  ciągu swoich dziejów Kościół Chrystusowy nieustannie za pośrednictwem M atki 
Zbawiciela kieruje swoje modły do Ojca Niebieskiego (...). Niezawodność orędownictwa Maryi wyraża 
Kościół święty i potwierdza w swojej liturgii mszalnej, nazywając Matkę Najświętszą „Zwyciężczynią 
wszelkich rozłamów". O D C h n r 7-8:1980 s. 177-278.

19 Por. Kościół w Polsce 1918 -  1990. Rocznik statystyczny. Red. nauk. L. A dam czyk, W. 
Zdaniew icz, W arszaw a 1991, s.50-51.

20 Por. Kościół w Polsce 1918-1990, s.51;„Rocznik Diecezji Chełmińskiej” 1991, Pelplin 1991, s. 17.
21 Por. Ogólnopolska Książka teleadresowa. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce, ABC... 

W arszaw a -  Poznań  1992.
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Praktyczny wymiar ekumenizmu wiąże się więc przede wszystkim z zagad
nieniem małżeństw mieszanych, których -  według niekompletnej niestety 
statystyki diecezjalnej -  w 1976 r. było: 3 -  z prawosławnymi, 20 -  z luteranami, 
2 -  z członkami Kościoła Polskokatolickiego, a w 1980 r.: 5 -  z prawosławnymi, 
16 -  z luteranami, 1 -  z baptystami, 2 -  ze świadkami Jehowy. Konwersji na 
katolicyzm (przede wszystkim z racji małżeństw) było w 1976 r. -  9, a w 1980 r.
-  722. Słusznie więc chyba pisze w sprawozdaniu referent ekumeniczny diecezji, 
ks. prof. Wacław Eborowicz, że sprawy małżeństw mieszanych nie wywołują 
zadrażnień, albo sporadycznie. Oficjalne kontakty między Kurią Biskupią a ducho
wnymi innych Kościołów odbywają się za pośrednictwem Referenta d.s. Ekumeniz- 
mu(...) Sporów o kościoły, cmentarze i prozelityzm w zasadzie nie ma23. Nie 
zachowały się w archiwum żadne ślady sporów czy konfliktów międzywyz
naniowych, z czego można wnosić, że stwierdzenie sprawozdania ekumenicz
nego z lat 1969-1974 pozostaje aktualne.

W związku z tym, że brak -  na szczęście -  bolesnych doświadczeń czy 
palących problemów międzywyznaniowych w Diecezji Chełmińskiej, praktyczny 
i doktrynalny wymiar ekumenizmu przenika się z ekumenizmem duchowym 
i ogranicza do spotkań modlitewno-zapoznawczych, o których wspomniano 
wcześniej. Ekumenizm praktyczny sprowadza się do rozwiązywania -  zgodnie 
z dyrektywami ekumenicznymi -  sprawy małżeństw mieszanych oraz do 
pogłębiania świadomości ekumenicznej przez publikacje w diecezjalnych czaso
pismach, z których zasięg raczej typowo kapłański mają „Orędownik Diecezji 
Chełmińskiej” (nakład 1270 egz.) i „Studia Pelplińskie” , a zasięg szerszy
-  wznowiony niedawno dwutygodnik „Pielgrzym” .

Do najważniejszych przedsięwzięć należy niewątpliwie publikacja 
dokumentów soborowych, przede wszystkim „Dekretu o Ekumenizmie”^4 
oraz dokumentów i przemówień papieskich czy też dokumentów Sto
licy Apostolskiej, dotyczących ekumenizmu25. Wśród publikacji znajdują

22 A rch .E k .D .C h . rok  1976 i 1980.
23A rch .E k .D .C h . rok  1969-1974.
24 O D C h  n r  6-7:1965 s.153-164.
25 „M atrim o n ii S acram en tum ” . O D C h  n r 11-12:1966, s .307-310; „W skazan ia  prak tyczne 

odnośnie do  m ałżeństw  m ieszanych” . O D C h nr 4-5:1967 s. 125-129; „D yrektyw y do  w ykonania  
uchw ał S oboru  W atykańsk iego  II w spraw ie ekum enizm u” . O D C h  n r 7-9:1968 s. 193-206; M otu  
P ro p rio  „M atrim o n ia  m ix ta” , O D C h  n r 1-3:1972 s.22-27; W skazan ia  E p iskopatu  Polski w spraw ie 
realizacji M o tu  p ro p rio  M atrim o n ia  M ixta, O D C h n r 1-3:1972 s.31-37; S ekretaria t ds. Jedności 
C hrześcijan. W spó łp raca  ekum eniczna w dziedzinie biblijnej, O D C h n r 1-2, 1968 s.46-47; 
S ek retaria t ds. Jedności C hrześcijan. D yrektyw y do  w ykonan ia  uchw ał Soboru  W atykańsk iego  II, 
część II. O D C h  n r  4-7:1972 s. 135-149; S ekretaria t ds. Jedności C hrześcijan. D ek larac ja  w spraw ie 
w spólnej E ucharystii m iędzy chrześcijanam i różnych w yznań, O D C h n r  4-7:1972 s. 149-152; 
„O jciec św. Paw eł VI ja k o  Pielgrzym  A posto lsk i w Ziem i Św iętej”  (Przem ów ienie do  K ościołów  
W schodnich z dn ia  4.01.1964, Przem ów ienie w ygłoszone do  P a tria rchy  E kum enicznego A t- 
henago rasa  z d n ia  5.01.1964, Pozdrow ienie P a tria rchy  E kum enicznego A thenago rasa  skierow ane 
do  Paw ła VI z d n ia  5.01.1964, K o m u n ik a t o rozm ow ach ekum enicznych), O D C h n r 9-10:1964 
s.207nn; Breve A posto lsk ie  i ośw iadczenie w spraw ie ekskom unik i P a tria rchy  K o n stan ty n o p o li
tańskiego  „A m bu la te  in d ilecte”  z dn ia  7.12.1965, O D C h n r  3-4:1966 s.79-81; „U w agi kard . Bea 
odnośnie d o  zastosow an ia  D yrek to rium  ekum enicznego” , O D C h  n r 1-3:1969 s.40-41; „D o k u m en t 
o d ia lo g u ” , O D C h  n r  5-8:1969 s. 110-120; „ In s tru k c ja  w spraw ie duszpasterstw a m ałżeństw  
o różnej przynależności kościelnej” , O D C h  n r 3-12:1987 s. 183-193; Paw eł VI. Przem ów ienie 
o zasadach  postępow an ia  ekum enicznego (20.01.1965), O D C h  n r 11-12:1966 s.292-293;
Paw eł VI. „N adzie ja  jes t duszą spraw y ekum enicznej” (przem ów ienie ze stycznia 1978), O D C h nr 
3-4.1978 s.79-83; Paw eł VI. Przem ów ienie o konieczności m odlitw y o zjednoczenie chrześcijan, 
O D C h  n r 5-6:1978 s. 144-146; Jan  Paweł II. „N iepokó j i w dzięczność w zw iązku z dążeniem  do
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się też listy i dokumenty Episkopatu Polski na temat problemu jednoś
ci chrześcijan26 27.

Obok tych oficjalnych publikacji, będących na pewno źródłem informacji 
i formacji ekumenicznej, cennym świadectwem rosnącej świadomości ekumeni
cznej w Diecezji Chełmińskiej są publikacje naukowe jej kapłanów, dotyczące 
problemu jedności chrześcijan. Problem ekumeniczny staje się przedmiotem 
zainteresowań poczynając od prekursora zagadnień ekumenicznych, ks. Kazi
mierza Hoffmanna, który oddaje hołd Piusowi XII, konstatując, że niewątpliwie 
na rozwój sprawy ekumenicznej w ostatniej dobie nie tylko i nie tyle wpłynęła 
postawa Piusa XII, ile szereg okoliczności innych, przede wszystkim prze- 
śladowanie hitlerowskie. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że nie rozwinęłaby się 
tak silnie i przede wszystkim nie byłoby tak wielkiego zainteresowania ekumenicz
nego w Kościele katolickim, gdyby papieżowi tak mocno nie leżała ona na sercu21. 
Ekumenizm staje się też przedmiotem zainteresowania historyka, ks. Edmunda 
Piszczą, który analizuje preekumeniczne poczynania na toruńskim Colloquium 
Charitativum w 1645 roku28. Z punktu widzenia prawnika ks. Zygmunt Labuda 
dokonuje teologicznej i normatywnej oceny Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Ekumenicznego (International Ecumenical Fellowship -  powstałego w 1967 r. 
w Gwatt -  Szwajcaria) jako wzorcowego przykładu ekumenicznej współpracy na 
szczeblu lokalnym29. Eklezjologia i eschatologia w badaniach porównawczych 
ks. Jerzego Klingera staje się przedmiotem analizy Ks.^A. Ostrowskiego30. 
W poszukiwaniu ekumenicznej idei Kościoła Ks. Andrzej Śliwiński -  dogmatyk 
-  odnajduje w idei Ludu Bożego podstawę eklezjologii ekumenicznej31.

W podsumowaniu niniejszego paragrafu jak i całego opracowania można 
więc stwierdzić, że -  choć w Diecezji Chełmińskiej problem zjednoczenia 
chrześcijan nie jest problemem bolesnym -  zagadnienie ekumenizmu jest 
wyraźnie obecne w świadomości Kościoła Chełmińskiego. Przejawia się to 
przede wszystkim w modlitwie o zjednoczenie chrześcijan prowadzonej szczegól
nie podczas Tygodnia Ekumenicznego, również -  gdzie to możliwe -  z udziałem 
członków innych Kościołów. Szczególnym znakiem włączenia diecezji w świato
wy ruch ekumeniczny jest nadanie tytułu Matki Jedności Sanktuarium w Piase
cznie k.Gniewa. Ekumenizm praktyczny (małżeństwa mieszane) ma niewielki 
zakres z uwagi na niski procent innych wyznań w strukturze diecezji. Dość 
szeroki zakres publikacji w periodykach diecezjalnych, mający za zadanie

jedności K ościo ła” (przem ów ienie z 21.01.1981), O D C h nr 5-6:1981 s. 145-148; Jan  Paweł II, „L ist 
z okazji 500-ej rocznicy urodzin  M arcina L u tra” , O D C h n r 11-12:1983 s.433-435; Jan  Paweł II. 
„W spólno ta  wszystkich odkupionych” (przemówienie z 23-01.1985), O D C h nr 5-6:1985 s. 161-163; 
Jan  Paweł II. „W zajem na m odlitw a o przywrócenie pełnej jedności” (przem ówienie 
z 20.01.1986),O D C h nr 1 -2:1986 s. 14-17; Jan  Paweł II. Przem ówienie o Spotkaniu  w Asyżu, O D C h nr 
3-12:1987 s.14-17.

26 „L ist E piskopatu  Polski o dążeniu do jedności chrześcijan” (z 19.01.1969 r.), O D C h n r 10-12: 
1968 s.245-249; „L ist Pasterski E piskopatu  Polski na Tydzień M odlitw  o Jedność chrześcijan” , 
O D C h nr 1-2:1984 s. 19-22.

27 K .H offm an , Pius X II wobec ruchu ekumenicznego, O D C h nr 7-8: 1961 s.269-271.
28 E. Piszcz, Spory wokół wyznania wiary na toruńskim Colloquium Charitativum w 1645 

r.„ ,R ocznik i Teologiczno -  K anoniczne” t.22 :1975 z.4 s. 175-183.
29 Z. L abuda, Przykład ekumenicznej współpracy na szczeblu lokalnym, „S tudia Pelplińskie” 

t.8 :1976 s .185-194.
30 A. O strow ski, Eklezjologia i eschatologia w badaniach porównawczych Ks. Jerzego Klingera, 

„S tud ia  Pelplińskie” 1.12:1981 s.77-104.
31 A. Śliwiński, Idea Ludu Bożego podstawą eklezjologii ekumenicznej,„S tudia  Pelplińskie” 

t .8:1976 s .157-174.
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informację i formację ekumeniczną, spełnia chyba -  na ile to potrzebne 
-  wymagania ekumenizmu doktrynalnego.

Wśród wniosków nasuwają się przede wszystkim postulaty:
-  pełniejszego wykorzystania Sanktuarium w Piasecznie do ożywiania 

i formowania świadomości ekumenicznej diecezji, choćby przez rekolekcje, 
pielgrzymki, spotkania, nabożeństwa, które można organizować z różnych 
okazji;

-  pełniejszego i bardziej systematycznego wykorzystania szczególnie szero
kich możliwości publikatorów diecezjalnych dla coraz lepszej znajomości 
problemów i zasad ekumenizmu, aby coraz głębsza świadomość ekumeniczna 
i właściwe ekumeniczne nastawienie ludu chrześcijańskiego stawało się potwier
dzeniem coraz pełniejszej recepcji nauki Soboru Watykańskiego II.



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

WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA 
KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 

I ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Szósty Oficjalny Raport (1990)

Przedmowa

Wspólna Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzyms
kokatolickiego istnieje od 25 lat, jest to więc okazja do przyjrzenia się jej 
osiągnięciom.

Wspólna Grupa Robocza (skrót: WGR) została utworzona bezpośrednio 
po Soborze Watykańskim II -  a więc w okresie, w którym Kościół Rzyms
kokatolicki (skrót: KRK) otworzył się wobec ekumenicznej idei -  i otrzymała 
zadanie zbudowania warunków współpracy między Światową Radą Kościołów 
(skrót: ŚRK) a KRK. W pierwszych latach działalności miała nawet wyson
dować możliwość członkostwa KRK w ŚRK. Gdy okazało się, że tego, rodzaju 
rozważania były przedwczesne, WGR skoncentrowała się nad możliwie najszer
szą rozbudową stosunków i praktyczną współpracą między obu partnerami.

Z okazji publikacji obecnego Szóstego Raportu WGR chcielibyśmy najpierw 
dać wyraz naszej wdzięczności za doświadczenia, które mogliśmy poczynić w tej 
Grupie, której członkowie zostali mianowani po ostatnim Zgromadzeniu Ogól
nym ŚRK w Vancouver (1983). Dzięki naszej współpracy partnerskiej staliśmy się 
na przestrzeni lat prawdziwą wspólnotą, której podstawą jest zaufanie i wzajemny 
szacunek. Nauczyliśmy się rozmawiać ze sobą otwarcie i zrozumiale oraz 
wzajemnie się wysłuchiwać. Jednocześnie uświadomiliśmy sobie, że wspólna misja 
naszych Kościołów w świecie jest rzeczą nadzwyczaj pilną.

Przedłożony Raport ukazuje, w jakiej mierze dało się pogłębić i rozbudować 
konstruktywne stosunki między ŚRK a KRK. Abstrahując od dziedzin, 
w których -  jak w Komisji „Wiara i Ustrój” -  stosunki te znalazły instytucjonal
ny wyraz, większość podzespołów ŚRK wraz ze swoimi odpowiednikami 
watykańskimi, rozwinęła formy wzajemnej konsultacji i częściowo też wspól
nego działania, formy, które mają charakter wzorcowy. WGR starała się ciągle



towarzyszyć temu procesowi i wspierać go. Nie ograniczała się jednak do tego, 
lecz próbowała też wnosić własny wkład do wspólnego przedsięwzięcia. Świad
czą o tym dwa załączone teksty, które WGR zleciła opracować, a potem 
oficjalnie przyjęła: „Kościół -  lokalny i uniwersalny” oraz „Pojęcie ’hierarchia 
prawd’ -  interpretacja ekumeniczna” .

Mieliśmy też, oczywiście, szereg trudności. W sposób szczególny, o czym 
wspomina Raport, zaznaczyły się one w dziedzinie myśli i działalności społecz
nej. Również odnośnie do współdziałania katolików w Zgromadzeniu Świato
wym na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia panowało 
w ostatnich latach poważne niezdecydowanie, czym jednak w tym miejscu nie 
będziemy się zajmować. Wspomnijmy tylko, że wydarzenie to uświadomiło nam, 
iż -  jak to sformułował kiedyś kardynał Willebrands -  istotowa różnica między 
Światową Radą Kościołów a Kościołem katolickim, tj. różnica między Kościołem 
a radą Kościołów, utrudnia nadal pełne rozwinięcie stosunków między nimi. 
Problemem tym będziemy musieli się zająć intensywniej niż dotychczas.

Przedkładając ten Raport chcielibyśmy jednak przede wszystkim potwier
dzić nasze wspólne przekonanie, że -  mimo wszelkich blasków i cieni w ekumeni
cznej codzienności -  nie wolno nam zaniechać dążenia do jedności. Musimy 
stosować się do nakazu Pana, aby wszyscy stanowili jedno. Nie możemy obejść 
tego nakazu i zadowolić się status quo. Raczej winniśmy oceniać wdzięcznie 
długą drogę, którą Pan prowadził nas w minionych 50 latach, powinniśmy tą 
drogą, którą On nam utorował, na której nas wyprzedza i na nas czeka -  kroczyć 
odważniej i z większą nadzieją!
Msgr. Alan Clark, Pastor Jacques Maury 
współprzewodniczący Wspólnej Grupy Roboczej

Wprowadzenie

Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady 
Kościołów cieszy się, że może spojrzeć wstecz na 25 lat ekumenicznych wysiłków. 
Swój mandat do rozwijania stosunków między KRK a ŚRK otrzymała ona 
w 1965 r. w Enugu (Nigeria) od Komitetu Naczelnego ŚRK i w tym samym roku 
od właściwych instancji KRK.

Od tego czasu WGR wydała pięć raportów. Ukazują one stały rozwój 
i wzrost stosunków między KRK a ŚRK. Przygotowując Szósty Raport 
spoglądamy wdzięcznie wstecz na’te owocne lata. Przedkładany raport pod
sumowuje działalność WGR od ostatniego Zgromadzenia Ogólnego w Van
couver w 1983 r. Jego autorzy spoglądają też pełni nadziei w przyszłość, gdyż 
stosunki trwają i ulegają dalszemu rozwojowi.

I. Sytuacja ekumeniczna

48 WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA W ATYKAN-GENEW A

1. Rozwój aktualny

Życie Kościołów i droga ruchu ekumenicznego zależą od sytuacji naszego 
świata. Dzisiaj istnieją różne oznaki nadziei dla ludzkości, także w tych 
miejscach, gdzie siły duchowe przyczyniły się do ujarzmienia tyrańskich władz. 
Ale jesteśmy też konfrontowani z wieloma trudnymi problemami, które 
zagrażają pomyślnemu rozwojowi ludzkości. Przeto wszyscy ludzie dobrej woli 
są wezwani do podjęcia tych problemów w sposób zaangażowany i solidarny. Ci, 
którzy naśladują Jezusa Chrystusa, winni właśnie w czasach obietnic i trudności 
prawdziwie ujawniać się w świecie. Ruch ekumeniczny jest dzisiaj bardziej niż 
kiedykolwiek przedtem konieczny, o ile Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie



mają być znakiem i impulsem dla jedności, pokoju i nadziei, której potrzebuje 
ludzkość.

Istnieje wiele powodów do otuchy. Coraz więcej wspólnot chrześcijańskich 
i organizacji ekumenicznych podejmuje aktywne działania na rzecz jedności 
chrześcijan. Szereg zasadniczych kwestii, które dzielą wyznawców Chrystusa, 
wymaga jeszcze rozwiązania, ale nieufność i wrogość zostały niemal zupełnie 
przezwyciężone, panuje dobra wola i wzajemny respekt. Kościoły i chrześcijanie 
różnych wyznań dają często wspólne świadectwo, wspólnie uczestniczą w mię
dzykościelnych projektach pomocy, by ulżyć ludzkiemu niedostatkowi. W świę
cie, w którym zbyt często dominuje zwątpienie, ruch ekumeniczny stał się 
znakiem nadziei, gdyż w sposób niepowtarzalny angażuje się na rzecz pełnego 
pojednania między chrześcijanami. Ruch ten sięga do najgłębszych źródeł 
duchowych, wspólnych wszystkim chrześcijanom; może on być odpowiedzią na 
ducha sekularyzacji, który charakteryzuje nasz współczesny świat.

ŚRK i KRK odegrały w ekumenicznym rozwoju ważną rolę, w tym także za 
pośrednictwem WGR. Oficjalna wizyta papieża Jana Pawła II w siedzibie ŚRK, 
jak i wizyta sekretarza generalnego ŚRK dr. Emilio Castro w Stolicy Apostols
kiej w 1986 r. przyczyniły się do umocnienia stosunków i współpracy. W piśmie 
do Nadzwyczajnego Synodu w 1985 r. Komitet Naczelny ŚRK mógł mówić 
o węzłach braterskiej solidarności istniejących między obu partnerami. Podczas 
ważnych okazji ekumenicznych każdy partner uczestniczył w imprezach i kon
ferencjach zorganizowanych przez drugiego. Na Dzień Modlitwy o Pokój, 
zwołany w Asyżu w 1986 r. przez papieża Jana Pawła II, ŚRK wysłała delegację 
na najwyższym szczeblu. KRK był w sposób dostrzegalny reprezentowany na 
zgromadzeniach ogólnych i konferencjach ŚRK.

W ten sposób praca ekumeniczna czyni dobre postępy. Nie osiągnęła jednak 
jeszcze swego celu: pełnej widzialnej jedności. WGR ma przed sobą jeszcze wiele 
pracy. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem jest ona wezwana do wspierania 
KRK i ŚRK w ich dążeniu do jedności chrześcijan jak i do jedności i solidarności 
wszystkich ludzi.

2. Stosunki między ŚRK a KRK

Dwunastu teologów rzymskokatolickich jest pełnoprawnymi członkami 
Komisji „Wiara i Ustrój” . Siedmiu dalszych sprawuje funkcje doradcze 
w Komisji ds. Misji Światowej i Ewangelizacji (CWME). Przedstawiciel KRK 
przynależy do kuratorium w Bossey. Od kilku lat ŚRK zatrudnia trzech 
rzymskokatolickich współpracowników w swoich programach: w CWME, 
w Bossey oraz w Programie na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania 
Stworzenia. Różne formy kontaktów i współpracy zawiązały się także między 
dalszymi podzespołami ŚRK a urzędami watykańskimi jak i z towarzystwami 
misyjnymi. Istnieje pożyteczna i stała wymiana informacji i nowo opub
likowanych dokumentów, także wymiana w ramach wzajemnych wizyt współ
pracowników . Doradcy i obserwatorzy katoliccy uczestniczyli w wielu kon
ferencjach, posiedzeniach, konsultacjach i seminariach ŚRK.

Między wieloma Kościołami członkowskimi ŚRK a KRK istnieją stosunki 
na płaszczyźnie regionalnej i krajowej, które manifestują się przystępowaniem 
KRK do organizacji ekumenicznych lub wspieraniem ich.

3. Czynniki, które wpływają na stosunki

Wyżej wspomniane stosunki są pozytywnymi czynnikami, wspierającymi 
ekumeniczną współpracę i wzmacniającymi ją nie tylko między podzespołami
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ŚRK a urzędami watykańskimi, lecz także między Kościołami członkowskimi 
ŚRK a KRK w całym świecie. Papież Jan Paweł II jak i przedstawiciele ŚRK 
i lokalnych zwierzchności kościelnych wypowiedzieli się z uznaniem o wynikach 
tej współpracy.

W ramach WGR jak i innych inicjatyw ekumenicznych KRK i Kościoły 
członkowskie ŚRK podejmują zasadnicze kwestie, które powstały w wyniku 
rozłamu. KRK i ŚRK przeprowadziły poważną wymianę poglądów na temat 
teologicznego problemu widzialnej jedności, przyczyniając się przez to do 
pojednania, odnowy i wzrostu wspólnoty. ŚRK i KRK uświadomiły sobie 
w większej mierze, jak niezbędne jest zaangażowanie się na rzecz misji i dialogu, 
manifestowanie wartości Ewangelii w zeświecczonym świecie i ponoszenie 
odpowiedzialności chrześcijańskiej za stworzenie, wspieranie sprawiedliwości 
i pokoju oraz za ochronę praw człowieka i godności ludzkiej.

Kościoły członkowskie ŚRK reprezentują niemal wszystkie tradycje chrześ
cijańskie. Wnoszą one do ŚRK różnorodne prądy teologiczne, które wywierają 
wpływ na dialog i współpracę ekumeniczną.

Różnice w pojmowaniu ekumenicznego celu i w wyborze dróg do widzialnej 
jedności hamują niekiedy ekumeniczny postęp. Podobnie przypadki prozelityz
mu, przesadnego zainteresowania „tożsamością konfesyjną” oraz niedostatecz
na świadomość wspólnych problemów i ekumenicznych zadań mają negatywny 
wpływ na dialog i zbliżenie. Różnice w podstawowych kwestiach dogmatycznych 
jak i w podejściu do problemów etycznych, społecznych i politycznych ograni
czają dodatkowo postęp ku pełnej wspólnocie i skutecznemu wspólnemu 
działaniu.

ŚRK i KRK różnią się pod względem swej istoty, struktury, sposobu 
działania i sprawowania autorytetu. Niekiedy różnice te stają się przeszkodą dla 
współpracy. KRK jest Kościołem uniwersalnym, posiada^ wyrazistą strukturę 
hierarchiczną, która sprzyja jedności w różnorodności. ŚRK jest wspólnotą 
autonomicznych Kościołów, złączonych szukaniem widzialnej jedności i wspól
nego świadectwa, nie związanych jednak wspólnym prawem kanonicznym lub 
jedną obowiązującą wszystkich strukturą. Czynnikiem, który umożliwia tym 
Kościołom zrastanie się, jest ekumeniczne przymierze.

Każdy z partnerów ekumenicznego dialogu portretując w swej prasie lub 
innych mediach „drugiego” winien dbać o to, by działo się to z należytą 
troskliwością. Podobna ostrożność zalecana jest wówczas, gdy partnerzy 
omawiają wydarzenia w życiu poszczególnych Kościołów i zastanawiają się nad 
ich ekumenicznym znaczeniem.

II. Funkcje i sposób pracy WGR

Zgodnie z Pierwszym Oficjalnym Raportem, praca WGR jest natury 
duchowej i duszpasterskiej (...) musi się odbywać w duchu modlitewnym i kierować 
się przekonaniem, że Bóg przewodzi swemu ludowi (...) Obowiązkiem Grupy jest 
poznawanie woli Boga we współczesnej sytuacji ekumenicznej (1,1). Zasada ta 
obowiązuje nadal członków Grupy.

WGR jest doradczym gremium. Szuka ona nowych form współpracy 
między ŚRK a KRK; przygotowuje projekty, nie podejmuje jednak decyzji 
o znaczeniu fundamentalnym.

Aktualnie składa się ona z 12 przedstawicieli każdej strony. Niektórzy 
członkowie WGR wypełniają obowiązki duszpasterskie w różnych częściach świata, 
inni działają w Kurii Rzymskiej i w zespołach ŚRK. Do specyficznych zadań 
wykorzystuje się doradców. Posiedzenia WGR odbywają się na ogół raz w roku.

Mała grupa kierownicza jest odpowiedzialna za kontynuowanie pracy
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w okresie między posiedzeniami dorocznymi. Przygotowuje ona porządek obrad 
i dokumenty potrzebne na posiedzeniu plenarnym. Na zakończenie swego 
mandatu, trwającego na ogół siedem lat, WGR przygotowuje oficjalny raport 
dla gremiów, które ją powołały. Zdarza się także, że członkowie omawiają ze 
swoimi Kościołami problemy i idee, które pojawiają się w ramach WGR, 
wspierając przez to dialog i ekumeniczne stosunki.

WGR winna okazywać pomoc podczas dokonywania oceny sytuacji 
ekumenicznej oraz wysiłkom na rzecz widzialnej jedności i wspólnego świadect
wa. Winna zajmować się ekumenicznymi tematami, wymagającymi specjalnej 
troski i przyczyniającymi się do dalszego rozwoju stosunków między ŚRK 
a KRK. W szczególności winna ona uwzględniać i popierać to wszystko, co 
przynosi szerszy postęp ̂ ekumeniczny oraz rozpoznawać różnice, które utrud
niają stosunki między ŚRK a KRK. Będąc stale na bieżąco, dając impulsy 
szerzeniu i wymianie informacji oraz wspierając specjalne studia, WGR jest 
instrumentem współpracy ŚRK i KRK. Jeśli organizacje, od których WGR 
otrzymała swoje pełnomocnictwo, zaakceptują wyniki jej pracy, wówczas Grupa 
podejmie działania zmierzające do tego, aby jej idee i propozycje dotarły nie 
tylko do odpowiednich gremiów obu stron, ale i do innych zainteresowanych 
ośrodków, jak np. wydziały teologiczne i instytuty ekumeniczne.

III. Działalność WGR w latach 1983 -  1990

A. Priorytety tego okresu

Po VI Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK, WGR skoncentrowała się na czterech 
dziedzinach: „Jedność Kościoła -  cel i droga” ; „Formacja ekumeniczna”; 
„Wspólne świadectwo”; „Myśl i działalność społeczna” . Jest rzeczą oczywistą, 
że tematy te zachodzą częściowo na siebie.

1. Jedność Kościoła -  cel i droga

WGR dawała stale priorytet w swoich rozważaniach celowi widzialnej 
jedności chrześcijan i dla realizacji tego zadania prowadziła regularne studia
0 poważnym zasięgu. Ważną rolę w tej pracy odgrywała Komisja „Wiara
1 Ustrój” oraz Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan. WGR ma nadzieję, że 
przez takie studia skutecznie uzupełni i wesprze pracę prowadzoną w ramach 
stałych rozmów dwustronnych i wielostronnych.

W okresie od 1983 do 1990 r. WGR przeprowadziła w dziedzinie jedności 
pięć studiów; dwa z nich mają przede wszystkim charakter teologiczny: „Kościół 
-  lokalny i uniwersalny” oraz „Hierarchia prawd” . Impuls do pracy nad drugim 
tematem dała wizyta papieża Jana Pawła II w ŚRK (1984). Trzeci obszar badań 
dotyczy nowych potencjalnych przyczyn podziałów, zwłaszcza w kwestiach 
etycznych; czwarty zajmuje się wpływem rad kościelnych na ruch ekumeniczny; 
piąty dotyczy specjalnego tematu duszpasterskiego -  małżeństw o różnej 
przynależności konfesyjnej.

a) Kościół lokalny a Kościół uniwersalny
Studium to zajmuje sie zasadniczymi aspektami tajemnicy Kościoła: jego 

lokalnym i uniwersalnym kształtem. Najpierw omówiona jest eklezjologia wspólno
ty (communio). Tworzy ona ramy dla badań nad Kościołem lokalnym i uniwersal
nym. Studium to podkreśla, że oba te wymiary Kościoła nie mają być widziane jako 
alternatywy, z których wybiera się jedną, lecz że należy je rozumieć i widzieć we 
wzajemnej relacji do siebie. W części drugiej ma miejsce analiza Kościoła lokalnego
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i uniwersalnego w perspektywie ekumenicznej; studium wymienia tutaj prawosław
ny, rzymskokatolicki i protestancki punkt widzenia. Część trzecia zajmuje się 
kościelnymi podstawami pełnej wspólnoty w Kościele zjednoczonym w sposób 
widzialny, wspólnoty, która jest celem ruchu ekumenicznego. Przy okazji przypomi
na się, jak KRK podczas Soboru Watykańskiego II (1962-65),a ŚRK podczas 
zgromadzeń ogólnych w New Delhi (1961) i Nairobi (1975) rozumiała pojęcie 
„wspólnoty kościelnej”. Część czwarta opisuje, jak różne światowe wspólnoty 
chrześcijańskie rozumieją i wykorzystują swoje struktury kościelno-prawne dla 
przedstawienia i utrzymania wspólnoty w swoich Kościołach.

Omawiany dokument studyjny powstał na zlecenie WGR. Udostępnia go 
ona w nadziei, że będzie on impulsem do dalszych ekumenicznych rozważań na 
ten temat. Jest on załączony do niniejszego Szóstego Raportu jako aneks A.

b) Hierarchia prawd
Celem tego studium była ekumeniczna próba zrozumienia i zinterpretowania 

intencji Soboru Watykańskiego II, gdy mówi on o ’hierarchii prawd\ i ukazania 
pewnych konsekwencji dla ekumenicznego dialogu i wspólnego chrześcijańskiego 
świadectwa, wynikających z tego pojęcia (pkt 3).

Wynikiem tej pracy jest dokument, który analizuje wypowiedzi soboru, 
podbudowując je przykładami z dziejów chrześcijaństwa i różnych tradycji 
chrześcijańskich, mimo że te ostatnie nie używają pojęcia „hierarchia prawd” . 
Dokument ukazuje znaczenie tego pojęcia dla ekumenicznego dialogu, celu 
pełnej wspólnoty, misji, wspólnego świadectwa i teologicznej metody. Warto 
jeszcze zaznaczyć, że jest to pierwszy ekumeniczny tekst na ten temat.

Wspomniany dokument studyjny powstał na zlecenie WGR. Ma ona 
nadzieję, że posłuży szerokiej dyskusji ekumenicznej. Jest on załączony do 
niniejszego Raportu jako aneks B.

c) Kwestie etyczne jako nowe potencjalne przyczyny podziałów
W ostatnich 25 latach dochodziło coraz częściej do dialogów wielostron

nych i dwustronnych na temat różnic doktrynalnych, które przyczyniły się do 
powstania i utrzymania podziałów między Kościołami. W wielu tych dialogach 
uczestniczył KRK jako aktywny partner Kościołów członkowskich ŚRK. 
Oznaki konwergencji i wspólnych poglądów pojawiają się w takich kwestiach, 
jak Pismo św. i Tradycja, Chrzest, Eucharystia i Posługiwanie duchowne; 
w dziedzinach tych przejawiały się tradycyjnie największe różnice doktrynalne.

Z drugiej jednak strony w tym samym czasie pojawiły się zagadnienia 
z zakresu etyki indywidualnej i społecznej, które doprowadziły do różnicy 
poglądów, grożąc nawet nowymi rozłamami w Kościołach i między Kościołami. 
Wszystkie tradycje chrześcijańskie są zgodne co do tego, że etyki nie da się 
oddzielić od nauki objawionej -  wiara ma konsekwencje etyczne. WGR 
stwierdza jednak, że dyskusja ekumeniczna na temat niektórych zagadnień 
i poglądów z zakresu etyki induwidualnej i społecznej nie jest prowadzona 
poważnie, rzeczowo i dostatecznie gruntownie. Jako przykłady można wymienić 
bronie nuklearne i odstraszające, aborcję i eutanazję, trwałą miłość małżeńską 
i prokreację, inżynierię genetyczną i sztuczne zapłodnienie.

WGR podjęła pierwsze kroki w celu zbadania tych nowych obszarów 
potencjalnych podziałów ekumenicznych. Najpierw poprosiła kilka grup mię
dzykościelnych o zbadanie i przedstawienie tego rozwoju na płaszczyźnie 
lokalnej. Później zleciła małej grupie ekspertów przeglądnięcie tych studiów. 
Proponuje ona, by temat ten został potraktowany priorytetowo po Canberrze. 
Nie chodzi jej o to, by rozważyć każdą ewentualną lub rzeczywistą kwestię 
sporną, lecz o ustalenie, jak najlepiej prowadzić dialog na temat tych drażliwych
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spraw. Dyskusja nad takimi tematami może dostarczyć okazji do większego 
wzajemnego zrozumienia i respektu. Można oczekiwać, że doprowadzi też do 
złożenia wspólnego świadectwa -  bez kompromitowania przekonań, Kościoła 
lub chrześcijańskiego sumienia. WGR przywiązuje szczególne znaczenie do 
następujących kwestii:

1. Dlaczego niektóre problemy etyczne prowokują tak silne emocjonalne 
i intelektualne postawy obronne, które w konsekwencji nie dopyszczają do 
jakiegokolwiek rozsądnego dialogu na ich temat?

2. Jakim sposobem Kościoły dochodzą do sformułowania zasad etycznych 
i jak rodzą się decyzje w poszczególnych kwestiach?

3. Czy Kościoły pomagają swoim członkom w oświeceniu i kształtowaniu 
sumienia?

4. W jaki sposób Kościoły rozumieją i stosują swój autorytet, by dla 
wszystkich swoich członków podejmować wiążące decyzje w pojedynczych 
kwestiach?

5. Jakie możliwości mają Kościoły w zakresie włączania się do publicznej 
dyskusji tam, gdzie wyznawcy innych religii światowych lub ludzie bez przynależ
ności kościelnej chcieliby ułożyć swoje współżycie w duchu pokoju i sprawied
liwości; jak mogą chrześcijańskie wartości stać się wkładem do dobra powszech
nego?

6. Kiedy kwestia etyczna, rozstrzygana przez chrześcijan w różny sposób, 
staje się przeszkodą dla pełnej wspólnoty kościelnej?

Dyskutując takie sprawy chrześcijanie mogą odkryć na nowo, jak różne 
tradycje chrześcijańskie podchodzą do problemów etycznych i rozstrzygają je. 
Uczymy się bardziej szanować poglądy innych, zakorzenione w ich tradycjach 
i zwyczajach, uczymy się też kontynuować dialog mimo istnienia sprzecznych 
poglądów, nie zmuszając nikogo do rezygnacji z własnych przekonań „ze 
względu na jedność” .

d) Rady Kościołów
WGR przy różnych okazjach mówiła o tym, co rady (lub wspólnoty 

robocze) Kościołów mogą uczynić konkretnie dla sprawy jedności. W okresie 
sprawozdawczym ważny wkład w tej dziedzinie wniosła II Światowa Konsulta
cja Krajowych Rad Kościołów (NCC), która odbyła się w Genewie w 1986r. 
Impreza ta zgromadziła 120 osób odpowiedzialnych za pracę 70 rad krajowych 
i regionalnych organizacji ekumenicznych; konsultacja postawiła sobie na
stępujące cele: a) wymiana doświadczeń i wiedzy fachowej; b) wspieranie 
„recepcji” nowych inicjatyw, np. intensywniejszej współpracy KRK w radach 
krajowych (KRK jest pełnoprawnym członkiem 35 krajowych i 3 regionalnych 
rad); c)kontynuowanie narad na temat ekumenicznej roli i kościelnego znaczenia 
rad krajowych i regionalnych.

Przedłożono ważne dokumenty na temat rad Kościołów jako instrumentu 
jedności w odniesieniu do sprawiedliwości, pokoju i służby. Pewien zespół 
roboczy zajął się bliżej tematyką eklezjologiczną, kontynuując tym samym pracę 
konsultacji teologicznej na temat: „Znaczenie i wkład rad Kościołów do ruchu 
ekumenicznego”, która odbyła się w Wenecji w 1982 r. Inne zespoły robocze 
analizowały rolę rad krajowych w ekumenii, aspekty misji i dialogu, kwestie 
finansowania i wzajemnego wspierania się oraz problemy związane z działaniem 
rad kościelnych w kontekście społecznym i politycznym.

Dokumenty zespęłów roboczych, stanowiska i sprawozdania, zostały 
opublikowane przez ŚRK („Instruments of Unity: National Councils of 
Churches Within the One Ecumenical Movement” , red.: Thomas F. Best, 
Genewa 1988).

____________SZÓSTY OFICJALNY RAPORT



Żywotność i rozwój krajowych rad Kościołów oddziaływuje na cały ruch 
ekumeniczny. Obiektem szczególnego zainteresowania WGR są przypadki, gdy 
oficjalnym członkiem takiej Rady staje się KRK. Niekiedy fakt ten uruchamia 
proces myślowy wokół podstawowych tematów eklezjologicznych i praktycz
nych.

Konsultacja w Genewie zajęła się pewną liczbą ważnych tematów, które 
w społeczności rad krajowych cieszą się powszechnym zainteresowaniem. Są to: 
1) Pojęcie „koinonia” jest stosowane jako wyraz tożsamości rad krajowych; przy 
tej okazji podkreśla się jedność, różnorodność i twórczą współpracę; 2) Na 
podstawie wspólnych przeżyć i przez zaangażowanie w tej samej sprawie 
powstaje wspólna refleksja na temat istoty Kościoła; 3) Ludzie, którzy współ
pracują w radzie krajowej, uczą się lepiej ekumenii; 4) Kościoły, które łączą się 
w radę, uczą się wspólnie, co znaczy być „Kościołem w tym miejscu”; 5) Kościoły 
zaczynają nie tylko pojmować, że rada jest praktycznym narzędziem, lecz cieszą 
się z powodu zaczątków jedności, swego rodzaju eklezjalnego zagęszczenia, które 
w niej jest obecne (por. Instruments... s. 42n); 6) Kościoły, które się łączą w radę 
Kościołów, zostają skonfrontowane z problemem Kościoła lokalnego w jego 
relacji do Kościoła uniwersalnego; muszą też uporać się z odniesieniem 
wzajemnym między autorytetem a autonomią.

e) Chrześcijańskie małżeństwa mieszane1
W pierwszych latach swego istnienia WGR zajmowała się częściej duszpas

terskimi wyzwaniami, jakie niosą ze sobą małżeństwa mieszane. Jej praca 
przyczyniła się do postępu w tej sprawie, czego wyrazem była encyklika papieża 
Pawła VI „Matrimonia mixta” (1970); jej sformułowania weszły potem do 
nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983). Kościoły opowiadają się na ogół 
za małżeństwami między członkami tego samego wyznania. Jednakże małżeńst
wa mieszane nie są już dla Kościołów i społeczeństwa powodem do zarzutów, 
lecz podchodzi się do nich z większym szacunkiem i zrozumieniem. Kościoły 
poszukują w dalszym ciągu lepszych możliwości duszpasterskich, aby małżeńst
wom i ich dzieciom pomóc w tej sytuacji, i to nie tylko w przygotowaniu ślubu, 
lecz również w późniejszym chrześcijańskim poradnictwie małżeńskim.

Małżeństwa, które traktują poważnie swój stan jako powołanie do zjed
noczenia z Chrystusem, widzą w swoim doświadczeniu ekumenicznym wzboga
cenie. Z powodu rozłamów w chrześcijaństwie odzwierciedla się jednak w nich 
i w ich dzieciach cierpienie Chrystusa; w nadziei i modlitwie, idąc drogą 
nawrócenia, przybliżają się one wspólnie do celu jedności.

Wobec rosnącej liczby małżeństw mieszanych i ich znaczenia dla ruchu 
ekumenicznego, WGR przeprowadziła w 1989 r. konsultację na ten temat. 
Sprawozdanie z niej ukazuje bogactwo doświadczeń wnoszone przez takie 
małżeństwa, ale także trwanie różnych problemów, dotyczących np.: 1) wzajem
nego uznania takich małżeństw przez Kościoły; 2) różnic w praktyce chrztu; 3) 
wychowania dzieci; 4) interkomunii.

Konsultacja podkreśliła konieczność wspólnej opieki duszpasterskiej przed 
zawarciem małżeństwa i podczas jego trwania, szczególnie w okresie pierwszych 
lat. Zaleciła dalsze studia na temat eklezjologicznych następstw małżeństw 
mieszanych i prosiła WGR o zapoznanie się na jej następnym posiedzeniu ze 
sprawozdaniem z konsultacji. * i
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2. Formacja ekumeniczna

Piąty Raport WGR podkreślił konieczność ekumenicznej formacji. Wymiar 
ekumeniczny musi stać się nieodzownym elementem wszelkiej chrześcijańskiej 
formacji, uwzględnianym podczas dokształcania świeckich, w pracy młodzieżo
wej, katechezie, nauczaniu religijnym i kształceniu teologicznym.

Tematowi temu dano priorytet podczas następnych posiedzeń WGR. Po 
dyskusji i refleksji na posiedzeniu w Riano (Rzym) w 1985 r., przygotowano 
pierwszy projekt studium na ten temat. Dokument ten wielokrotnie przeredago- 
wywano; odpowiednie teksty omawiano w Bossey (1987), Wenecji (1988) i St. 
Prix (Paryż, 1989). Pozostała jednak jeszcze do wykonania zasadnicza praca: 
treść, długość i styl zaprojektowanego dokumentu musi być dostosowana do 
kręgu osób, którego dotyczy. Po krótkiej konsultacji w 1990 r., kierownictwo 
WGR przekaże nieukończoną pracę następnej Grupie w nadziei, że tematowi 
temu da ona priorytet w swoim porządku obrad.

3. Wspólne świadectwo

KRK i ŚRK wspierały od dawien dawna współpracę chrześcijan w po
szukiwaniu nowych sposobów dawania świadectwa. Papież Jan Paweł II 
podkreślił, że wspólne świadectwo chrześcijan dodaje bodźca poszukiwaniu 
pełnej jedności. Z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w ŚRK (1984), ówczesny 
sekretarz generalny dr Philip Potter i kard. Willebrands wydali wspólną 
deklarację; obaj podkreślili w niej wzajemne zaangażowanie w dziedzinie 
współpracy na polu społecznym i konieczność wzmocnienia kooperacji w pew
nych innych dziedzinach. Papież Jan Paweł II dał wyraz przekonaniu, że wspólne 
świadectwo chrześcijan jest możliwe w wielu dziedzinach. Opiera sie ono na 
wspólnej wierze, która łączy chrześcijan, wierze, która przez proces dialogu jawi się 
w nowym świetle (...) Wspólne świadectwo, które jest możliwe dzisiaj, daje bodźca 
do poszukiwania pełnej jedności. (L’Osservatore Romano, 23 stycznia 1986 r.).

WGR stwierdza z zadowoleniem, że w wielu krajach wykonano ogromną 
pracę w następujących dziedzinach: wspólne studia biblijne; wykorzystanie 
ekumenicznego kalendarza modlitw; sporządzenie, opublikowanie i rozpow
szechnienie wspólnych przekładów Biblii. Obszerna współpraca Kościołów 
rozwinęła się także w dziedzinie prasy, radia i telewizji oraz innych środków 
społecznej komunikacji, jak również w kształceniu specjalistów z tych dziedzin. 
Wkładem w dzieło jedności, odnowy i wspólnego chrześcijańskiego świadectwa 
były również obchody różnych wydarzeń na płaszczyźnie lokalnej, krajowej, 
regionalnej i międzynarodowej, walka o prawa ludzkie, sprawiedliwość i pokój 
(np. Zgromadzenie „Pokój przez sprawiedliwość” w Bazylei w 1989 r.), 
inicjatywa ekumenicznego dzielenia się zasobami ziemi.

a) Wspólne świadectwo, misja i jedność
Po opublikowaniu w 1982 r. dokumentu WGR „Wspólne świadectwo” 

(polski przekład zamieszczono w: Watykan-Genewa -  zbiór dokumentów. 20 lat 
oficjalnej współpracy Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Koś
ciołów, Warszawa 1986, s. 179-199) zatroszczono się o to, żeby znalazł szerokie 
rozpowszechnienie; podkreślano jego znaczenie zarówno wobec środowisk 
związanych z ŚRK jak i grup rzymskokatolickich. Współpraca doradców 
rzymskokatolickich w Komisji ds. Misji Światowej i Ewangelizacji ŚRK oraz ich 
udział w Światowej Konferencji Misyjnej w Melbourne w 1980 r. sprawiły, że 
w 1984 r. doszło do ̂ mianowania rzymskokatolickiej doradczyni w sztabie 
Podzespołu ds. Misji Światowej i Ewangelizacji ŚRK.
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W okresie sprawozdawczym współpracownicy „Misji i Ewangelizacji” 
ponownie odwiedzili Rzym, również katolicy z Rzymu przybyli do Genewy. 
Współpracownicy ŚRK uczestniczyli w trzech katolickich seminariach misyj
nych w Rzymie. „Misję i Ewangelizację” zaproszono również na kongres 
misyjny odbywający się na Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie.

Doradczyni rzymskokatolicka odwiedziła różne katolickie i ewangelickie 
organizacje misyjne, chcąc dowiedzieć się, jak wygląda wspólne świadectwo 
w praktyce krajowej i lokalnej. W ostatnich latach ważnym elementem 
działalności doradczyni było zorganizowanie współpracy katolików w przygoto
waniu i przeprowadzeniu Światowej Konferencji Misyjnej^w San Antonio 
(Texas, USA, 22 m aja- 1 czerwca 1989), zwołanej przez ŚRK. W ramach 
przygotowań do  ̂tej konferencji odbyło się w Rzymie seminarium z udziałem 
przedstawicieli ŚRK, niektórych wydziałów Kurii Rzymskiej i katolickich 
organizacji misyjnych, poświęcone refleksji nad głównym tematem obrad. 
W Światowej Konferencji Misyjnej uczestniczyła 20-osobowa delegacja obser
watorów watykańskich. Komitetem lokalnym kierował pełnomocnik ds. ekume
nizmu rzymskokatolickiej diecezji San Antonio.

Reprezentanci rzymskokatoliccy podczas posiedzeń „Wiary i Ustroju” oraz 
„Misji i Ewangelizacji” wnosili wkład do dyskusji na temat misji i jedności.

Problem prozelityzmu był wspominany na różnych spotkaniach, ukazując 
pilną potrzebę wspólnego świadectwa. Następna WGR będzie musiała ukazać 
sposoby promowania wspólnego świadectwa, misji i jedności. Ważne jest przy 
tym wciągnięcie do współpracy organizacji i grup, dla których rzeczą równie 
istotną jest dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie jako Panu i Zbawicielu 
w dzisiejszym świecie. Zachodzi tez potrzeba dalszej refleksji nad wyzwaniem 
rzuconym przez nowe ruchy religijne.

b) Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Tydzień Modlitwy jest jedną z najstarszych form wyrażania i świętowania 

przez Kościoły wspólnoty duchowej, manifestującej się słuchaniem Słowa 
Bożego, wielbieniem i modlitwą przyczynną. Obchody 80-lecia Tygodnia 
Modlitwy w latach 1987-88 nacechowane były wdzięcznością za ten rodzaj 
ekumenicznych kontaktów i „ekumenizmu duchowego” . Ekumenizm duchowy 
uchodzi ogólnie za niezbędną podstawę wszystkich dalszych ekumenicznych 
wysiłków.

Chrześcijanie są mocno przekonani o tym, że ich dążenie do usunięcia 
rozłamu nie przyniesie rezultatów bez błogosławieństwa Pana. Dlatego ośrod
kiem ruchu ekumenicznego winna być modlitwa. Inne inicjatywy związane 
z Tygodniem Modlitwy są też ważne, nie wolno im jednak pomniejszać znaczenia 
wspólnej modlitwy dla jedności. W tysiącach różnych miejsc na świecie 
gromadzą się chrześcijanie, by modlić się o chrześcijańską jedność i potrzeby 
wszystkich ludzi. W wielu miejscach i różnych sytuacjach Tydzień Modlitwy 
pozostaje z różnych względów najważniejszym wyrazem ekumenii na płaszczyź
nie lokalnej. Co roku spotykają się przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan i Sekretariatu „Wiara i Ustrój” ŚRK na wspólne posiedzenia 
poświęcone przygotowaniu materiałów do Tygodnia Modlitwy; projekty teks
tów przysyłają na te posiedzenia Kościoły lokalne różnych tradycji.

WGR na wszystkich swoich posiedzeniach przyjmowała sprawozdania 
o przebiegu Tygodnia Modlitwy. Na ich podstawie może ona stwierdzić, że 
w niektórych krajach Tydzień Modlitwy rozszerza się, zaś w innych daje się 
zauważyć pewna stagnacja. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan na pod
stawie ankiety w sprawie Tygodnia Modlitwy, przeprowadzonej w 1984 r., 
stwierdziła, że praktykowanie ekumenicznej modlitwy jest niezbędne dla kształ-



cenią i odnowy, jedności i wspólnego świadectwa. Rozważania i sugestie WGR 
idą w tym samym kierunku. Kościołom należy uświadomić, że Tydzień 
Modlitwy jest nie tylko powtarzającą się co roku okazją do modlitwy na rzecz 
jedności, lecz częścią składową nieustającego procesu ekumenicznej edukacji, 
nieprzerwanej współpracy ekumenicznej; że materiały i propozycje na Tydzień 
Modlitwy winny odzwierciedlać większą różnorodność sytuacji i możliwości; że 
zachodzi potrzeba większych przygotowań i dostosowania materiałów do 
warunków lokalnych; że wskazana byłaby dłuższa refleksja nad stosunkiem 
między modlitwą, ekumeniczną edukacją i wspólnym działaniem.

WGR jest przekonana, że Tydzień Modlitwy może być jednym z pod
stawowych doświadczeń i impulsów ekumenicznych, dlatego zasługuje on na 
aktywne poparcie ze strony wszystkich Kościołów.

c) Współpraca na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia 
(JPIC)

Impuls do stworzenia programu i zwołania Światowego Zgromadzenia na 
rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia wyszedł od VI Zgroma
dzenia Ogólnego ŚRK w Vancouver (1983). Na posiedzeniu w 1985 r. WGR 
zwróciła się do Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan o zbadanie możliwości 
rzymskokatolickiego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. W styczniu 1987 r. 
Komitet Naczelny ŚRK zaprosił oficjalnie KRK, by wraz z jej Kościołami 
członkowskimi, Kościołami niezrzeszonymi i światowymi wspólnotami chrześci
jan stał się „współ-gospodarzem” Światowego Zgromadzenia w Seulu (1990). 
W grudniu 1987 r. kard. Willebrands poinformował dr. Emilio Castro, że KRK 
z powodu pewnych nierozwiązanych trudności (np. różnego charakteru obu 
organizacji) nie może być „współ-gospodarzem”, lecz będzie współpracował 
w realizacji tego projektu, gdyż sprawiedliwość, pokój i zachowanie stworzenia są 
tematami, które dotyczą wszystkich chrześcijan. KRK wysłał uczestników na 
posiedzenia przygotowawcze (Genewa 1986, Glion 1986, Granvollen 1988), 
mianował etatowego współpracownika w sztabie Referatu JPIC w Genewie oraz 
pięciu oficjalnych przedstawicieli do 30-osobowej grupy przygotowawczej. We 
wrześniu 1988 r. sekretarz generalny ŚRK prosił kard. Willebrandsa, by KRK 
mianował 50 delegatów na Światowe Zgromadzenie w Seulu. Kard. Willebrands 
i kard. Etchegaray (Papieska Rada ds. Sprawiedliwości i Pokoju) odpowiedzieli dr. 
Castro w listopadzie 1989 r., że KRK wyśle 20 ekspertów w charakterze doradców 
do Seulu -  ten rodzaj udziału jest zgodny ze zwyczajami praktykowanymi 
w odniesieniu do zgromadzeń ogólnych ŚRK i innych ważnych zgromadzeń. 
Tymczasem rzymskokatolicki współpracownik pozostał w Referacie JPIC; katoli
cy w Seulu pozostali nadal członkami tamtejszego komitetu przygotowawczego; 
KRK partycypował również w kosztach Światowego Zgromadzenia . Poza tym 
lokalne wspólnoty katolickie połączyły się z innymi chrześcijanami dla opracowa
nia krajowych lub regionalnych programów w sprawie sprawiedliwości, pokoju 
I zachowania stworzenia, a ich reprezentanci wzięli udział w Zgromadzeniu 
Światowym w Seulu jako członkowie krajowych rad kościelnych lub regionalnych 
organizacji ekumenicznych, w których KRK jest członkiem.

Na posiedzeniu w styczniu 1990 r. WGR przeanalizowała przyczyny, które 
zadecydowały o powyższej decyzji KRK. WGR będzie uważnie śledzić obrady 
w Seulu, gdyż wskażą one na dalsze możliwości współpracy przed i po 
Zgromadzeniu Ogólnym w Canberze. Dzięki wspólnej pracy w grupie przygoto
wawczej i obecności oficjalnych doradców oraz innych uczestników rzyms
kokatolickich w Seulu, ujawniła się wyraźnie pilna potrzeba wspólnego świadec
twa chrześcijańskiego w odniesieniu do problemów zagrażających dalszemu 
istnieniu ludzkości.
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4. Myśl i działalność społeczna

WGR na posiedzeniu w Le Louverain (1979) i Marsylii (1980) zaa
probowała propozycję utworzenia Wspólnej Grupy Doradczej ds. Myśli i Dzia
łania Społecznego (ICG). Miała ona zbadać możliwości współpracy w dziedzinie 
myśli i działalności społecznej. Gdy z końcem 1981 r. wygasł mandat Wspólnego 
Komitetu ds. Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju (SODEPAX), Grupa Doradcza 
kontynuowała pracę w tej dziedzinie. Początkowo skoncentrowała się ona na 
rozwoju, pokoju i prawach ludzkich. Później zajęła się szczególnie problemami 
rasizmu i apartheidu (1985-87). Na posiedzeniu w Wenecji (1988) WGR, 
w porozumieniu ze swymi organami nadrzędnymi, postanowiła nie odnawiać 
mandatu Grupy Doradczej, który w tym samym roku wygasł. WGR przejęła 
osobiście dotychczasową pracę Grupy Doradczej, i to z pomocą małych grup 
studyjnych powoływanych ad hoc. W ramach tych grup podjęto następujące 
tematy: rozwój i kryzys zadłużenia; rasizm i apartheid; zbrojenia i handel bronią; 
prawa człowieka i wolność religijna. Na posiedzeniu w 1989 r. WGR wy
stosowała pilny apel o rozważenie możliwości złożenia wspólnego świadectwa 
przeciw rasizmowi. Rada Papieska ds. Sprawiedliwości i Pokoju oraz Program 
Zwalczania Rasizmu ŚRK pracują nad wspólnym stanowiskiem w sprawie 
rasizmu i apartheidu.

B. Współpraca ekumeniczna w innych dziedzinach

1. Poważniejsze prace studyjne i inne inicjatywy w dziedzinie „Wiary i Ustroju”

Od 1968 r. KRK podobnie jak inne Kościoły niezrzeszone w ŚRK jest 
oficjalnie reprezentowany w Komisji „Wiara i Ustrój” . Ta reprezentacja jest 
podstawą trwałej i szerokiej współpracy; pozwoliła ona włączyć rzymskokatolic
kie projekty i przemyślenia do pracy Podzespołu „Wiara i Ustrój” . W ostatnich 
latach współpraca ta uległa pogłębieniu, doprowadzając do godnych uwagi 
wyników.

Ważnym rezultatem tej współpracy jest dokument w sprawie „Chrztu, 
Eucharystii i Urzędu duchowego” , przyjęty w Limie w 1982 r. Został on 
opracowany przy pomocy teologów rzymskokatolickich i doprowadził do 
konwergencji w kwestiach, które przez długi czas były sporne. Dyskusja nad 
dokumentem z Limy, prowadzona w latach 1982-90, przybrała szerokie 
rozmiary. KRK uczestniczył w niej aktywnie na płaszczyźnie międzynarodowej, 
krajowej i lokalnej. Katolicy dyskutowali nad dokumentem z Limy w ekumeni
cznych grupach, komisjach, seminariach duchownych, na wydziałach teologicz
nych, w publikacjach itd.

Najważniejszy jest jednak fakt, że KRK podjął zaproszenie „Wiary 
i Ustroju” , by na najwyższym szczeblu decyzyjnym zredagować odpowiedź na 
dokument z Limy. Wymagało to podjęcia wielu kroków. Najpierw przysłano 
dokument rzymskokatolickim konferencjom episkopalnym, wydziałom teologi
cznym i innym gremiom z prośbą o wypowiedzenie się i przysłanie odpowiednich 
sprawozdań na adres Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Tam dokonano 
ich analizy i oceny. W oparciu o ten materiał grupa teologicznych doradców 
opracowała stanowisko wobec dokumentu w sprawie Chrztu, Eucharystii 
i Urzędu duchownego. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan we współpracy 
z Kongregacją Doktryny Wiary nadała temu stanowisku ostateczną formę; 
w sierpniu 1987 r. przesłano je Śekretariatowi „Wiary i Ustroju” w Genewie.

W ten sposób KRK ustosunkował się po raz pierwszy oficjalnie do 
ekumenicznego dokumentu. Czyniąc to potwierdził, że dokument z Limy jest
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ekumenicznym osiągnięciem. Stanowisko rzymskokatolickie zawiera pozytywną 
ocenę długich fragmentów dokumentu, wymienia dziedziny, które -  w opinii 
KRK -  wymagają dalszych studiów oraz stawia pytania eklezjologiczne, na 
które trzeba odpowiedzieć, o ile ma być osiągnięty ekumeniczny postęp. 
Podkreśla też gotowość KRK do dalszych rozmów wielostronnych.

Papież Jan Paweł II i inne osobistości rzymskokatolickie podkreślały 
wielokrotnie znaczenie dokumentu z Limy na drodze do widzialnej jedności. 
Prawdopodobnie zostanie on na wiele lat najważniejszym wydarzeniem w dziedzi
nie ekumenicznego zbliżenia między katolikami a chrześcijanami innych tradycji.

W ostatnich latach teologowie rzymskokatoliccy uczestniczyli we wszystkich 
posiedzeniach, konsultacjach i komitetach redakcyjnych „Wiary i Ustroju” . Pracą 
tą wnieśli teologiczny wkład do szeroko zakrojonych programów studyjnych: „Ku 
wspólnemu wyrażaniu wiary apostolskiej dziś” i: „Jedność Kościoła a odnowa 
wspólnoty ludzkiej” .

Posiedzenie Komisji „Wiara i Ustrój” w Budapeszcie w sierpniu 1989 r. 
przyjęła do wiadomości wyniki tych studiów. Wytyczają one drogę przyszłej pracy 
„Wiary i Ustroju” . W najbliższej przyszłości Komisja zajmie się intensywniej 
zagadnieniami eklezjologicznymi. Szczególnie ma być przemyślany na nowo 
temat: „Jedność, której szukamy”. W realizacji tego zadania decydujące znaczenie 
będzie miała współpraca rzymskokatolicka. Dotyczy to również planowanej Piątej 
Światowej Konferencji Kościołów ds. Wiary i Ustroju w 1993 roku.

2. Rozmowy dwustronne i wielostronne

ŚRK i KRK prowadzą bezpośrednią współpracę dzięki wielostronnym 
rozmowom w ramach „Wiary i Ustroju” . Natomiast niektóre Kościoły człon
kowskie ŚRK znajdują się już od dawna w dialogu dwustronnym z KRK, przy 
czym odbywa się on albo na płaszczyźnie międzynarodowej za pośrednictwem 
światowych wspólnot chrześcijańskich, albo na płaszczyźnie krajowej, czyli 
w sposób bezpośredni. W ostatnich ośmiu latach liczba i zasięg tych rozmów 
uległy powiększeniu. Stanowią one ważny element współczesnego ruchu ekume
nicznego i mogą wykazać się konkretnymi wynikami.

Panuje zgodna opinia, że rozmowy wielostronne i dwustronne mają 
komplementarne cele i możliwości. Opracowano plany jak najlepszego wykorzy
stania tej komplementarności. Praca „Wiary i Ustroju” skorzystała z przemyśleń 
i wyników rozmów dwustronnych; z kolei te ostatnie zostały uwrażliwione na 
postępy i osiągnięcia w dialogu wielostronnym. Np. niektóre dialogi dwustronne 
i wiele wypowiedzi Kościołów na temat dokumentu z Limy dostrzegły w tym 
dokumencie ramy, w których dialog mógłby znaleźć wspólne cele. Czwarte 
Forum Dialogów Dwustronnych, zorganizowane w 1985 r. przez światowe 
wspólnoty chrześcijańskie i „Wiarę i Ustrój” , potwierdziło komplementarny 
charakter rozmów wielostronnych i dwustronnych. Dokonało ono oceny 
i porównania między najważniejszymi elementami konwergencji wielostronnych 
w dokumencie z Limy a rezultatami rozmów dwustronnych na te same tematy 
(Report of the Fourth Forum on Bilateral Conversations, Faith and Order Paper 
nr 125, Genewa 1985). Piąte Forum odbyło się w 1990 r. i skupiło się na 
zagadnieniu eklezjologii, która jest fundamentem dialogów dwustronnych 
i wielostronnych.

Zadaniem następnej WGR będzie w dalszym ciągu śledzenie postępów 
w rozmowach dwustronnych i wielostronnych oraz przyczynianie się do tego, by 
służyły one j e d n e m u  ruchowi ekumenicznemu. Jest to zgodne z zaleceniem, 
jakie Komitet Naczelny ŚRK wydał w 1988 r. WGR i Podzespołowi „Wiara 
i Ustrój” .
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3. Dialog i świadectwo

Współpraca między Podzespołem ds. Dialogu ŚRK a Papieską Radą ds. 
Dialogu Międzyreligijnego była kontynuowana. Doroczne wspólne posiedzenia 
współpracowników odbywały się na zmianę w Rzymie i Genewie. W ostatnich 
trzech latach omówiono następujące tematy: 1) Rola dialogu wobec fundamen
talizmu religijnego; 2) Dialog i misja; 3) Miejsce dialogu w religijnie pluralistycz
nym społeczeństwie. W 1988 r. odbyło się wspólne posiedzenie dla rozważenia 
możliwości i problemów trójstronnego dialogu między chrześcijanami, Żydami 
i muzułmanami. ŚRK i jej rzymskokatoliccy partnerzy utrzymują też wspólną 
łączność z islamskimi i innymi organizacjami.

Grupy rzymskokatolickie współpracowały nad studium Podzespołu ds. 
Dialogu pt.: „Wiara mojego sąsiada i moja” . Dokument ten ma uwrażliwić 
chrześcijan na religijny pluralizm i dostarczyć im informacji na ten temat. Dialog 
międzyreligijny staje się coraz ważniejszy; ŚRK i partnerzy rzymskokatoliccy 
winni wspólnie odpowiedzieć na pytania, które przy tej okazji się wyłaniają, oraz 
wymienić między sobą informacje, studia i publikacje.

4. Wiara, nauka i etyka

Zalążki współpracy istnieją w następujących dziedzinach: 1) wiara i nauka; 
2) technologia i środowisko naturalne; 3) teologia stworzenia. Np. kardynał Sin 
mówił w Manili na posiedzeniu zwołanym przez „Kościół i Społeczeństwo”
0 technologii i jej następstwach dla biednych. Obserwatorzy rzymskokatoliccy 
uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu Roboczego Podzespołu ds. Kościoła
1 Społeczeństwa w 1988 i 1989 r. Poza tym teologowie rzymskokatoliccy brali 
udział w konsultacjach na następujące tematy: „Teologia natury a etyka 
teocentryczna” (Annecy, wrzesień 1988) i „Bóg, naród i natura -  jedną 
społecznością” (Sao Paulo, czerwiec -  lipiec 1988). Katolicy wnieśli wartościowy 
wkład do tych tematów.

5. Opieka zdrowotna, uzdrawianie i medycyna

Od 1982 r. obserwatorzy-konsultanci z KRK biorą udział w posiedzeniach 
Chrześcijańskiej Komisji Zdrowia ŚRK. Obecnością tą dają oni wyraz współ
pracy w kwestiach dotyczących zdrowia. Uczestnicy rzymskokatoliccy są 
mianowani wspólnie przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan i Papieską 
Radę ds. Apostolatu Chorych. Partnerzy podjęli wspólne działania w dziedzinie 
opieki zdrowotnej, uzdrawiania i medycyny . Od kilku lat zapraszają się 
wzajemnie na posiedzenia. Wymiana wizyt pomogła również pogłębieniu 
współpracy. Dalszy postęp w tej dziedzinie byłby możliwy, gdyby strona 
rzymskokatolicka mianowała stałego współpracownika w Chrześcijańskiej 
Komisji Zdrowia.

6. Diakonia, działalność pokojowa...

Biuro ds. pomocy w katastrofach Komisji Pomocy Międzykościelnej, 
Służby dla Uchodźców i Świata (CICARWS) ŚRK utrzymuje dobre stosunki 
z Caritas Internationalis, często współpracuje też ściśle z krajowymi organizac
jami Caritas, np. w Niemczech i Szwajcarii, ze służbą pomocy w katastrofach 
Kościoła katolickiego i z Secours Catolique we Francji. Skuteczna wspólna 
pomoc została udzielona w Etiopii; istnieją plany udzielenia aktywnego 
wsparcia Ormiańskiemu Kościołowi Apostolskiemu w realizowanym przezeń



programie odbudowy kraju. Odpowiedni protokół został podpisany przez 
władze Armenii, ŚRK, Caritas Internationalis i Ormiański Kościół Apostolski.

Dla lepszej ogólnej koordynacji działań organizacji pomocy w przypadku 
katastrof, CICARWS i Caritas Internationalis weszły w skład Komitetu 
Wykonawczego LICROSS-Volags złożonego z sześciu członków. Zrzesza on 
jeszcze następujące organizacje: Ligę Towarzystw Czerwonego Krzyża, 
OXFAM, Katolicką Służbę Pomocy w Katastrofach i Światową Federację 
Luterańską. Także za pośrednictwem CCDA dokonywała się w latach 1983-86 
ważna działalność koordynacyjna.

W czerwcu 1989 r. współpracownicy CICARWS odwiedzili Rzym, gdzie 
spotkali się z bp. Aloisem Wagnerem, wiceprzewodniczącym Cor Unum. 
W wyniku wizyty stwierdzono, że istnieje wiele wspólnych dziedzin zaintereso
wania; postanowiono organizować dalsze rozmowy poświęcone przemianom
0 zasięgu światowym, pracy wśród uchodźców i pomocy w katastrofach. 
Wymiana informacji między Watykanem a ŚRK pomoże lepiej przygotować 
się do rozwiązania problemów w najbliższej przyszłości.

W niektórych częściach świata (Afryka, Ameryka Łacińska, Europa) 
partnerzy CICARWS współpracują z przedstawicielami Kościoła Rzyms
kokatolickiego. W Afryce istnieją różne krajowe rady Kościołów, których 
katolicy są pełnoprawnymi członkami; tak jest np. w Sudanie, Botswanie, 
Namibii, Swazilandzie, Lesotho i Liberii. W krajach tych istnieją programy 
opieki nad uchodźcami, wspólnie kierowane i finansowane przez CICARWŚ
1 KRK.

KRK i Kościoły członkowskie ŚRK zajmują się wspólnie problemami 
pokojowymi, np. w Sudanie, publikując wspólne oświadczenia. W 1988 r. 
zorganizowano wizytę sudańskich przywódców kościelnych w Europie, w któ
rej uczestniczyli przedstawiciele KRK. W 1989 r. odbyła się podróż do Ameryki 
Północnej w celu wyjaśnienia Kościołom i organizacjom praw człowieka 
trudnej sytuacji w Sudanie oraz zamanifestowania woli pokoju mieszkańców 
tego kraju. Program repatriacji, realizowany przez CICARWS w Namibii, był 
współfinansowany przez stronę rzymskokatolicką. Te krótkie przykłady 
-  służba dla uchodźców, wspólne projekty, akcje pokojowe, programy 
repatriacji -  ukazują, że niektóre rady chrześcijańskie w Afryce są aktywne 
podczas koordynacji ważnych programów i potrzebują dofinansowania, o ile 
mają w swoich krajach odgrywać wiodącą rolę w dziedzinie udzielania pomocy. 
Trzeba znaleźć sposoby, aby wszyscy partnerzy równomiernie udzielali 
wsparcia tym ekumenicznym przedsięwzięciom.

...i praca na rzecz uchodźców

Referat ds. Uchodźców CICARWS zorganizował w 1984 r. konsultację 
kościelnych partnerów krajów zachodnich z udziałem wielu przedstawicieli 
KRK, poświęconą rozważeniu problemu azylu i ochrony uchodźców.

W 1986 r. odbyła się w Zurychu światowa konsultacja na temat ochrony 
uchodźców i azylu; zorganizowali ją wspólnie CICARWS, Dzieło Pomocy 
Kościołów Ewangelickich Szwajcarii (HEKS) i Szwajcarska Caritas. W konsul
tacji uczestniczyli przedstawiciele różnych katolickich organizacji po
mocy i organizacji pomocy związanych z ŚRK. Domagano się wzmożo
nej współpracy na rzecz uchodźców między służbami KRK i ŚRK. Utwo
rzono Międzynarodowy Komitet Ekumeniczny na rzecz Ochrony Uchodźców, 
który będzie zwoływany na przemian przez ŚRK i Caritas Internationalis; w jego 
pracach uczestniczą też inne organizacje światowe, jak Światowa Federacja 
Luterańska, Międzynarodowa Katolicka Komisja ds. Migracji itd.
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Po tej inicjatywie na płaszczyźnie międzynarodowej nastąpiły regionalne 
starania o zintensyfikowanie współpracy między partnerami związanymi z ŚRK 
a organizacjami katolickimi. Konsultacja w Zurychu zaleciła utworzenie 
wspólnych komitetów i grup roboczych w każdym regionie. W północnoamery
kańskim komitecie ds. ochrony uchodźców zasiadają przedstawiciele organizacji 
katolickich i gremiów zbliżonych do ŚRK (Kanadyjska Konferencja Biskupów, 
Kanadyjska Rada Kościołów, Rada Krajowa Kościołów Chrystusa w USA, 
Katolicka Konferencja USA). Komitet ten spotyka się regularnie. W Europie 
KKE i CICARWS utworzyły wspólnie Grupę Roboczą Kościołów Europejskich 
ds. Uchodźców i Azylantów, która od 1988 r. spotyka się co dwa lata. KRK jest 
w niej reprezentowany przez stałego obserwatora Rady Konferencji Epi
skopatów Europy (CCEE).

7. Tematy międzynarodowe i prawa człowieka

Kościoły członkowskie ŚRK w Ameryce Łacińskiej i na Wyspach 
Karaibskich, wspierane przez KRK, podjęły na płaszczyźnie lokalnej daleko
siężne inicjatywy w dziedzinie praw ludzkich. Inicjatywy te są rozumiane nie 
tylko w kategoriach pomocy materialnej, lecz również duszpasterskiej dla ofiar 
pogwałcenia praw ludzkich. Biuro ds. praw ludzkich ŚRK w Ameryce 
Łacińskiej (HRROLA) przyszło z pomocą wielu ekumenicznym grupom, 
kierowanym przez katolików. Zwróciło się ono do Kościołów i organizacji 
pomocy, współpracujących z CICARWS lub ŚRK, o finansowe wsparcie swej 
pracy realizowanej przez komitety ekumeniczne, których członkowie są 
w większości lub wyłącznie wyznaczani przez KRK. Przykłady takiej współ
pracy można przytoczyć z całego terenu Ameryki Łacińskiej. Przedstawiciele 
Salwadoru, dzięki pomocy Komisji Kościołów ds. Międzynarodowych ŚRK 
mogli wypowiedzieć się przed Komisją Praw Człowieka ONZ. Z doświadczeń 
chilijskich można wymienić pracę Komitetu Współpracy na rzecz Pokoju. 
W jego skład wchodzą luteranie, metodyści, prawosławni, katolicy i ewan- 
gelikalni. Otacza on opieką więźniów politycznych, emigrantów i rodziny 
zaginionych. W Brazylii Krajowa Rada Kościołów, zrzeszająca KRK i Koś
cioły ewangelickie, zajmuje się intensywnie stanem praw ludzkich. Szczególnie 
troszczy się ona o prawo do ziemi ludności pierwotnej. Rada misyjna ds. 
ludności pierwotnej tworzy wydziały i programy, które cieszą się uznaniem 
różnych grup etnicznych.

Udział czołowych osobistości z różnych Kościołów protestanckich w pra
cy Komisji Pastoralnej ds. Ziemi sprawił, że ta komisja Brazylijskiej Konferen
cji Biskupów zaczęła poświęcać więcej uwagi dialogowi i zaangażowaniu 
ekumenicznemu. Kościelne wspólnoty podstawowe na swoim VII Międzykoś
cielnym Zgromadzeniu w lipcu 1989 r., w którym uczestniczyli biskupi 
rzymskokatoliccy, prawosławni i metodystyczni, potwierdziły, że w dziedzinie 
ekumenizmu nastąpił postępv

Organizacje związane z ŚRK i KRK zaprosiły wspólnie na konferencję, 
która odbyła się w Brukseli w dniach 16-20 maja 1988 r. Tematem była 
Europejska Wspólnota a kryzys zadłużenia państw Ameryki, Karaibów 
i Pacyfiku (AKP).

Przedstawiciele Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości i Pokoju uczest
niczyli w posiedzeniach grup doradczych Komisji ds. Kościelnej Służby 
w Rozwoju (CCPD) ŚRK. CCPD jest członkiem Komitetu Doradczego KRK 
i Kościołów protestanckich Szwajcarii, który zajmuje się międzynarodowym 
kryzysem zadłużenia.



8. Edukacja (ogólna, teologiczna i rodzinna)

W okresie sprawozdawczym współpraca w tych dziedzinach ograniczała się 
w dużej mierze do tego, iż kompetentni partnerzy ŚRK i KRK podejmowali 
wspólne działania z krajowymi radami Kościołów i regionalnymi gremiami 
ekumenicznymi, których pełnoprawnym członkiem był Kościół katolicki danego 
kraju lub regionu. Przykładem takiej współpracy był kurs poświęcony ekumeni
cznej edukacji w dziedzinie sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia, 
zorganizowany w rejonie Pacyfiku we wrześniu 1988 r., oraz konsultacja na 
temat Kościoła i niepełnosprawnych, która odbyła się w Bangkoku w marcu 
1989 r.

Dalszy obszar współpracy pośredniej dotyczy „dzieci ulicy” . Po Między
narodowym Roku Dziecka (1979) różne organizacje pozarządowe, zainspirowa
ne przez Międzynarodowe Katolickie Biuro Dziecka (ICCB), rozpoczęły w 1982 
r. trzyletni program opieki nad dziećmi i młodzieżą ulicy. ŚRK i ICCB, wspólnie 
z innymi gremiami, utworzyły w 1986 r. nową organizację o nazwie „Nadzieja 
dla dzieci” (CHILDHOPE), która zajmuje się kontynuacją rozpoczętej pracy. 
Siedziba tej organizacji znajduje się w Rio de Janeiro.

Przez zatrudnienie katolickiego kapłana z Mauritius w sztabie ŚRK na 
początku 1988 r. wybitnie zwiększyły się możliwości współpracy, zwłaszcza 
w dziedzinie edukacji dorosłych. Dzięki jego wcześniejszej działalności na polu 
ekumenicznej edukacji dorosłych w Azji i na Pacyfiku, ŚRK nawiązała nowe 
rozległe kontakty z organizacjami katolickimi lub zbliżonymi do Kościoła 
katolickiego, które wykazują chęć do ekumenicznej współpracy w dziedzinie 
edukacji na rzecz pokoju, sprawiedliwości i zachowania stworzenia.

W Afryce wschodniej i południowej inicjatorem programów kształcenia na 
rzecz przemian był pierwotnie Kościół katolicki. Dzisiaj kształcenie to odbywa 
się na bazie ekumenicznej pod patronatem krajowych rad Kościołów (np. 
w Zambii, Zimbabwe) i Ogólnoafrykańskiej Konferencji Kościołów, z tym że 
KRK jest dobrze reprezentowany w tych gremiach. Pośród tych inicjatyw 
szczególną dynamiką wyróżnia się program edukacji dorosłych ŚRK. Dzięki 
Stowarzyszeniu Instytucji Teologicznych pedagodzy katęliccy mogą uczest
niczyć w realizacji Programu Edukacji Teologicznej (PTE) ŚRK. Reprezentanci 
KRK brali udział w wielu konsultacjach zorganizowanych przez PTE i innych 
ekumenicznych partnerów.

9. Odnowa i życie duchowe

Poczynając od 1983 r. duże znaczenie w życiu i programach ŚRK oraz w jej 
współpracy z KRK uzyskała „duchowość” . Pierwszym krokiem ku „duchowo
ści naszej epoki” była konsultacja w Annecy (Francja) w grudniu 1984 r., do 
której strona katolicka wniosła istotny wkład. Ponieważ temat ten wymaga 
jeszcze lepszego zbadania i przemyślenia, Podzespół ds. Odnowy i Życia 
Parafialnego oraz inne podzespoły ŚRK zorganizowały szereg seminariów 
i konsultacji. Podczas wszystkich tych spotkań uczestnicy z KRK dzielili się 
swoim specyficznym doświadczeniem w odniesieniu do poruszanych kwestii, 
wzbogacając przez to ekumeniczny dialog między przedstawicielami różnych 
tradycji i kultur.

W okresie od 1985 do 1988 r. zorganizowano w Europie, Afryce, Azji, 
Ameryce Łacińskiej, na Karaibach, w Ameryce Północnej i Australii szereg 
kursów poświęconych odnowie nabożeństwa. Zawsze uczestniczyli w nich 
przedstawiciele KRK, pełniąc niekiedy na tych kursach kierownicze funkcje.
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10. Rola świeckich w Kościele i społeczeństwie

Duża część wspólnej pracy w tej dziedzinie została wykonana przez 
Podzespół ds. Odnowy i Życia Parafialnego oraz inne podzespoły Zespołu 
Programowego „Edukacja i Odnowa” z jednej strony, oraz przez Papieską 
Radę Świeckich -  z drugiej. Podzespół ds. Odnowy i Życia Parafialnego 
posiada Referat ds. Ośrodków Świeckich. KRK posiada też swoje ośrodki lub 
swoich współpracowników w sieci ośrodków ekumenicznych i akademii 
świeckich w Azji, Afryce, Ameryce Północnej, na Karaibach i w Europie.

Podzespół ds. Odnowy i Życia Parafialnego oraz inne podzespoły Zespołu 
Programowego „Edukacja i Odnowa” wysłały swoje komentarze dotyczące 
dokumentu „Lineamenta” Sekretariatowi Synodu w Watykanie; dokument 
ten służył przygotowaniu Synodu Biskupów w październiku 1987 r. (po
święconego powołaniu i posłannictwu świeckich w Kościele i świecie). Poza 
tym przedstawiciele „Edukacji i Odnowy” ŚRK uczestniczyli w spotkaniu 
zwołanym przez Papieską Radę Świeckich w dniach 26-27 lutego 1987 r. 
poświęconym dyskusji nad problemami wynikającymi z tematu Synodu 
Biskupów.

W listopadzie 1988 r. współpracownicy ŚRK odwiedzili Papieską Radę 
Świeckich w Rzymie w celu przedyskutowania aktualnego stanu współpracy. 
W lutym 1990 r. odbyło się seminarium na temat: „Wpływ ekumenizmu na 
zbliżenie stanowisk w sprawie roli świeckich” . Jego organizatorami byli: 
Zespół Programowy „Edukacja i Odnowa” i strona rzymskokatolicka.

Podzespół „Odnowa i Życie Parafialne” zaproponował, aby w ramach 
przyszłej współpracy między ŚRK a Papieską Radą Świeckich opracowane 
zostało studium pt. „Rola świeckich w Kościele i społeczeństwie” .

11. Instytut Ekumeniczny w Bossey

Dynamiczna współpraca między ŚRK a KRK była w ostatnich latach 
kontynuowana w Bossey. Obecnie uległa ona intensyfikacji przez powołanie na 
trzy lata katolika rzymskiego w skład grona profesorskiego wyższej uczelni 
ekumenicznej. Stała obecność rzymskokatolickiego obserwatora w kuratorium 
Instytutu w Bossey, stałe zainteresowanie Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan tą uczelnią oraz zapraszanie sztabu i studentów z Bossey każdego 
roku do składania wizyty w Kurii Rzymskiej, Stowarzyszeniu Zwierzchników 
Zakonnych, na Wydziale Misjologicznym Uniwersytetu Gregoriańskiego, 
w Dominikańskim Domu Studyjnym, w siedzibie Ruchu Focolare i w Parafii 
St. Egidio -  wszystko to ma pozytywny wpływ na stosunki między ŚRK a KRK 
oraz na zaangażowanie młodych ludzi w ruchu ekumenicznym.

12. Przygotowanie do Siódmego Zgromadzenia Ogólnego ŚRK

Teologowie i nieteologowie rzymskokatoliccy uczestniczą w przygotowa
niach do Zgromadzenia Ogólnego w Canberrze w ramach konsultacji po
święconych tematowi głównemu i podtematom, szeregu regionalnych posie
dzeń, programów dla wizytatorów oraz wizyt zespołów ekumenicznych. 
Dwudziestu rzymskokatolickich obserwatorów weźmie udział w obradach 
Zgromadzenia Ogólnego. Inni katolicy współpracują w komitetach regional
nych, wiele parafii rzymskokatolickich w Australii włącza się przez refleksję 
i modlitwę do przygotowań.
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IV. Perspektywy na przyszłość (1991 -  1998)

1. O skuteczniejszą rolę Wspólnej Grupy Roboczej

WGR traktuje poważnie swój mandat. W dobrej atmosferze pracy wypeł
niała ona trudne zadania, starając się dostrzec to, co najważniejsze. Nie była 
jednak w stanie zapanować nad całym spektrum stosunków między KRK 
a ŚRK: nie pozwalał na to jej status, przeładowany porządek obrad, delikatny 
charakter podejmowanych tematów, krótkie posiedzenia doroczne i ograniczo
ne środki finansowe.

Trzeba podjąć działania zmierzające do wzmocnienia pozycji WGR. 
Możliwości po temu istnieją. Jej skład, metody pracy, środki finansowe i sztab 
współpracowników można udoskonalić lub rozszerzyć. Należało by zastanowić 
się nad możliwością zorganizowania kilku posiedzeń w innych krajach. Dla 
WGR byłaby to sposobność do nawiązania kontaktów lokalnych i dotarcia do 
nowych środowisk.

Lepsza wymiana informacji przez publikacje, specjalne wizyty i spotkania 
mogłyby przyczynić się do szerszego rozpropagowania pracy WGR wśród tych, 
którym ma ona służyć.

Ze względu na ograniczony czas i środki, którymi dysponuje WGR, jej 
porządek obrad winien ulec redukcji, tak aby wspólnie spędzone chwile mogły 
zostać lepiej wykorzystane. W najbliższej przyszłości będzie jeszcze musiała 
poświęcić część obrad na przegląd współpracy między różnymi podzespołami 
SRK a odpowiednimi wydziałami KRK; wydaje się jednak, że winna ona 
poświęcać więcej uwagi studiowaniu sytuacji ekumenicznej i zasadniczym 
przemianom w różnym regionach świata, zwłaszcza przemianom na płaszczyźnie 
lokalnej. Taki przegląd sytuacji mógłby być niekiedy zaspokojony za pomocą 
pisemnych sprawozdań. WGR winna skoncentrować się na tematach, które 
mają decydujące znaczenie dla kościelnej jedności i wspólnego chrześcijańskiego 
świadectwa.

Znaki czasu, będące w dalszym ciągu wyzwaniem dla wszystkich Koś
ciołów, wzywają je do odnowy i jedności. Stosunki między ŚRK a KRK 
domagają się nowych wspólnych wysiłków, zmierzających do osiągnięcia 
widzialnej jedności Kościoła i odnowy wspólnoty ludzkiej. Wiarygodne chrześ
cijańskie świadectwo, wzajemny respekt oraz wzrost w prawdzie i miłości 
potrzebują pielęgnacji i dalszego rozwoju.

2. Propozycje dla przyszłej pracy

Niniejszy Raport WGR mówi ojej działalności w ostatnich siedmiu latach 
i o rozwoju sytuacji ekumenicznej. Dla następnego okresu pragnie ona 
przedstawić następujące priorytety:
A. Wymiary kościelne pracy ekumenicznej.
B. Edukacja i formacja ekumeniczna.
C. Wspólne świadectwo i wspólna misja.

Pierwszy krąg tematyczny pozwala na kontynuację tematu: „Jedność 
Kościoła -  cel i droga” , stanowiącego główną i stałą troskę WGR; jednocześnie 
uwypukla zagadnienia eklezjologiczne, takie jak: eklezjologia wspólnoty i jed
ność, której szukamy.

Dwa pozostałe obszary tematyczne kładą również akcent na główne 
dziedziny ekumenizmu, które domagają się pilnie wspólnego zaangażo
wania.
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A. Wymiary kościelne pracy ekumenicznej

Wiele oznak wskazuje na to, że centralnym tematem tak rozmów dwustron
nych jak wielostronnych staje się rozumienie istoty i misji Kościoła. Wynika to 
z tego, że dotychczasowe dysputy ekumeniczne doprowadziły do przekonania, iż 
wiele trudności, wyłaniających się w dialogu teologicznym, ma swoje źródło 
w różnych eklezjologiach. Chodzi tu szczególnie o sprzeczne ze sobą poglądy 
w sprawie miejsca i misji Kościoła w zbawczym i przeobrażającym działaniu 
Boga. Ściśle wiążą się z tym następujące sporne punkty: 1) kwestia autorytetu 
w Kościele; 2) relacja między Kościołem a ludzkością; 3) eklezjologiczna 
podstawa dla wspólnego świadectwa chrześcijańskiego i wspólnej służby w roz
dartym świecie, który tęskni za pojednaniem i odnową. „Eklezjologia wspólno
ty” mieści w sobie szereg podstawowych kwestii eklezjologicznych w ramach 
konkretnej wizji.

Dzięki pracy nad tematem „Kościół -  lokalny i uniwersalny”, a także 
dalszym studiom, WGR jest już uczestnikiem nowej eklezjologicznej debaty. 
Będzie ona kontynuowana i WGR winna nadal uczestniczyć w niej aktywnie. 
WGR powinna wnieść swój specyficzny wkład do prowadzonej debaty przez 
skupienie uwagi na jakimś konkretnym aspekcie eklezjologicznym.

Ważnym punktem ekumenicznej agendy pozostaje problem „jedności, 
której szukamy” . Zgromadzenia ogólne SRK od New Delhi (1961) do Nairobi 
(1975) wytworzyły ekumeniczny konsens co do warunków i celu widzialnej 
jedności. Jednakże przemiany, jakie od 1975 r. zachodzą w rozmowach 
dwustronnych, studia „Wiary i Ustroju” , rozwój stosunków między KRK 
a innymi Kościołami, doświadczenia wyniesione z rokowań unijnych i zmienio
na perspektywa ekumeniczna -  wszystko to sprawia, że „jedność, której 
szukamy” wymaga nowego sformułowania, ale uwzględniającego wypowiedzi 
z New Delhi i Nairobi. Trzeba liczyć się z tym, że Zgromadzenie Ogólne 
w Canberrze w 1991 r. przejmie to zadanie. Podstawowym obowiązkiem WGR 
będzie dokonanie oceny tego nowego sformułowania, okazywanie pomocy 
w jego interpretacji i stosowaniu oraz inicjowanie dalszych kroków w stronę 
ostatecznego celu.

Na szczególną uwagę zasługują następujące tematy:
-  trwałe oddziaływanie i implikacje dokumentu z Limy w sprawie Chrztu, 
Eucharystii i Urzędu duchownego;
-  dalsza praca nad studiami „Wiary i Ustroju” : „Ku wspólnemu wyrażaniu 
wiary apostolskiej dziś” oraz „Jedność Kościoła i odnowa wspólnoty ludz
kiej” ;
-  ekumeniczne znaczenie rad kościelnych (por.wyżej III A 1 d);
-  możliwości rozszerzenia ruchu ekumenicznego i jego struktur (zwłaszcza 
w odniesieniu do ruchów ewangelikalnych i charyzmatyczno -pentekostalnych);
-  rozwój rozmów dwustronnych; wyjaśnienie stosunków i powiązań między 
rozmowami dwustronnymi i wielostronnymi.

W nadchodzących latach WGR będzie musiała zająć się intensywniej 
sprawą „problemów etycznych jako nowych przyczyn podziału” (III A 1 c).

Sprawozdanie i zalecenia konsultacji na temat „małżeństw mieszanych” 
(por. wyżej III A 1 e) muszą być zbadane szczególnie w odniesieniu do ich 
ekumenicznych i eklezjologicznych następstw.

Ważne przemiany demograficzne -  pojawienie się uchodźców i robot
ników cudzoziemskich -  sprawiają, że „małżeństwa międzyreligijne” stają się 
coraz większym problemem. Należy podjąć nowe studium na ten temat we 
współpracy z Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego i Podzespołem ds. 
Dialogu z Wyznawcami Innych Religii ŚRK.
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B. Edukacja i formacja ekumeniczna

Studium na temat „Ekumenicznej formacji” (por. III A 2) winno objąć 
szeroki obszar „ekumenicznej edukacji” . W kształceniu kapłanów, pastorów, 
teologów i świeckich winno być również uwzględnione zaangażowanie na rzecz 
jedności, przyczyniając się do przemiany serc pojedynczych chrześcijan i odnowy 
Kościoła.

C. Wspólne świadectwo i wspólna misja

Wezwanie do wspólnego „świadectwa chrześcijańskiego” , aby świat uwie
rzył (por. J 17,21) winne pozostawać w latach 90 nadal ważnym zadaniem WGR 
(por. wyżej III A 3 i 3a).

Ponadto WGR winna kontynuować pracę nad tematem: „Dialog i zwias
towanie, Ewangelii” ; na tym polu mogłaby się nawiązać współpraca podzes
połów ŚRK -  „Misja i Ewangelizacja” oraz „Dialog z Wyznawcami Innych 
Religii” -  z partnerami rzymskokatolickimi.

WGR winna też troszczyć się nadal o „wspólne perspektywy w dziedzinie 
myśli i działalności społecznej” . W mijającej kadencji pojawiły się trudności 
w podjęciu pewnych problemów społecznych, takich jak apartheid, sprawied
liwość, pokój i zachowanie stworzenia. Kryzys dotknął także SODEPAX 
(Wspólny Komitet ds. Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju) i JCG (Wspólną 
Grupę Doradczą ds. Myśli i Działalności Społecznej), tj. gremia powołane do 
zajmowania się zagadnieniami społecznymi. WGR zwołała posiedzenie nad
zwyczajne dla omówienia tych problemów i poczynienia zaleceń na przyszłość. 
Jej sprawozdanie zostanie dostarczone grupie kierowniczej WGR, tak aby mogło 
być wykorzystane w następnych etapach współpracy.

WGR zdaje sobie sprawę, że na całym świecie -  „na płaszczyźnie lokalnej, 
krajowej i regionalnej”^- istnieje często intensywna współpraca między Koś
ciołami członkowskimi ŚRK a KRK. W dziedzinie dawania wspólnego świadec
twa i wspólnej misji osiągane są wspaniałe rezultaty. WGR zaleca poświęcać 
w przyszłości więcej uwagi tego rodzaju współpracy ekumenicznej i przywiązy
wać do niej większe znaczenie.

D. Nowe problemy

WGR dostrzega ponadto, że „powstają nowe problemy o zasięgu global
nym, które wymagają współpracy ekumenicznej” . Między innymi chodzi tu
0 znaczące, ideologiczne i duchowe wyzwania dla całego świata, które powstały 
w wyniku wydarzeń w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w innych 
regionach. Odpowiedź Kościołów na związane z tymi wydarzeniami kwestie 
teologiczne, ekonomiczne, polityczne i społeczne wypadnie korzystniej, gdy 
udzielą jej one w ramach współpracy ekumenicznej . Przyszłe obszary zaintereso
wania WGR można zakreślić następująco: rola i miejsce Kościołów w społeczeń
stwach, w których zachodzą gwałtowne przemiany, oraz rodzaj solidarności
1 wspólnoty, na jakie Kościoły te mogą liczyć ze strony Kościołów siostrzanych 
na całym świecie. Inny temat to: światowy kryzys ekologiczny, którego 
decydujące znaczenie dla przetrwania ludzkości zostało rozpoznane; kryzys ten 
zmusi nas wkrótce do^wspólnego działania.

Przyszłe decyzje ŚRK i KRK w sprawie współpracy we wszystkich tych 
dziedzinach winny brać pod uwagę zalecenia, które ogłoszą konferencje 
poświęcone konkretnym tematom.
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E. Szczególne okazje

WGR, poza wymienionymi celami, mogłaby podjąć „starania o współpracę 
w zagadnieniach, które wynikły z ważnych wydarzeń ekumenicznych” . Wspo
mniano już konieczność zwrócenia uwagi na wyniki Światowego Zgromadzenia 
na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Zachowania Stworzenia. Również najbliższe 
Zgromadzenie Ogólne ŚRK dostarczy zapewne nowych ekumenicznych impul
sów. Temat Zgromadzenia: „Przyjdź Duchu Święty -  odnów całe stworzenie” 
-  może otworzyć nowe drogi dla badań teologicznych i zrozumienia duchowego; 
wzbudza on nadzieję na obecność i działanie Boga w świecie.

W podobny sposób wydarzenia katolickie, jak Synod Generalny Biskupów 
w 1990 r., Synod Nadzwyczajny Biskupów Afrykańskich i setna rocznica 
pierwszej encykliki społecznej „Rerum novarum” (1991) są okazjami do 
przemyślenia wzajemnych stosunków. WGR zachęca do poddawania się 
działaniu Ducha Świętego podczas dokonywania oceny następstw ekumenicz
nych tych wydarzeń. Można spodziewać się, że wydarzenia te stworzą możliwość 
intensywniejszej współpracy między ŚRK a KRK.

F. Kościoły i chrześcijanie na drodze do roku 2000

W miarę zbliżania się do przełomu tysiącleci, uwaga Kościołów i narodów 
na całym świecie zaczyna się skupiać wokół „nadziei dla przyszłości” .Ta 
historyczna data będzie dla wszystkich chrześcijan naturalną sposobnością do 
przemyślenia stanu stosunków ekumenicznych, nowego poświęcenia się sprawie 
jedności i silniejszego podkreślenia roli wspólnego świadectwa dla zbawienia 
świata. Następna WGR, która podejmie swą pracę po Canberze, winna zająć się 
koordynacją reakcji na Zgromadzenie Ogólne ze strony Kościołów członkows
kich ŚRK, KRK i -  w miarę możności -  dalszych Kościołów nieczłonkowskich. 
Trzeba mieć nadzieję, że Kościoły zaoferują wspólnie światu chrześcijańską wizję 
jedności i odnowy, społecznego, ekonomicznego i duchowego życia, wizję, która 
na przełomie dwóch tysiącleci przyczyni się do ukszałtowania bezpiecznego 
i sprawiedliwego świata. Byłby to dla nowej WGR godny do zrealizowania cel.

WGR daje ponownie wyraz nadziei, że jej działalność służy jedności 
i ekumenicznej współpracy obu partnerów. Postara się ona otworzyć serca 
i umysły na dary Ducha Świętego, który wszystkich chrześcijan prowadzi do 
jedności (Ga 5, 22-23).

Członkowie Wspólnej Grupy Roboczej

Przedstawiciele Światowej Rady Kościołów

Ks. Jaques Maury (Francja) -  współprzewodniczący 
Ks. dr Donald Anderson (Wielka Brytania)
Dr Julio de Santa Ana (Brazylia)
Marie Assad (Egipt) -  lata 1984-1986
Ks. Jacques Blanc (Francja) -  sekretarz w latach 1984-1985
Ks. Arie R. Brouwer (USA) -  lata 1984-1985
Dr Günther Gassmann -  dyrektor Podzespołu „Wiara i Ustrój”
Gloria R. Guzman (Filipiny)
Arcybiskup Karellii i całej Finlandii Jan 
Biskup Misaeri Kauma (Uganda)
Mercy Oduyoye -  przewodnicząca Zespołu Programowego III 
(od 1987 r.)
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Dr Todor Sabew -  przewodniczący Zespołu Programowego I, 
sekretarz od 1985 r.
Jean Skuse (Australia)
Ruth Sovik -  ŚRK, od 1986 r.
Ks. Ion Bria -  doradca 
Dr John Pobee -  doradca

Przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego

Biskup Alan Clark (Anglia) -  współprzewodniczący 
Biskup Pierre Duprey -  Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan 
Biskup Basil Meeking (Nowa Zelandia) -  sekretarz w latach 1984-1986 
Msgr. John Mutiso-Mbinda -  Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan, sekretarz 
od 1986 r.
Biskup Jan Schotte -  sekretarz generalny Synodu Biskupów
Biskup Jorge Mejia -  wiceprzewodniczący Papieskiej Rady ds. Sprawiedliwości
i Pokoju
Biskup Donald Reece (Indie Zachodnie)
Biskup Anselme T. Sanon (Burkina Faso)
Msgr. Peter Coughlan -  Papieska Rada Świeckich
O. Thomas Stransky -  Ekumeniczny Instytut Studiów Teologicznych w Tan tur 
-  Jerozolimie (Izrael)
O. Frans Bouwen (Izrael)
Madeleine Ramaholimihaso (Madagaskar)
S. Joan Delaney -  współpracownica Podzespołu ds. Misji Światowej i Ewan
gelizacji ŚRK w latach 1984-1990
S. Monica Cooney -  współpracownica Podzespołu ds. Misji Światowej i Ewan
gelizacji ŚRK od 1990 r.
Msgr. John Radano -  doradca 
Biskup Alberto Marchisano -  doradca

Aneks A
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Dokument Studyjny 

Słowo wstępne

Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady 
Kościołów próbowała na przestrzeni lat realizować swoje zadanie popierania 
bliższych stosunków między obu partnerami m.in. przez to, że zlecała opracowy
wać wspólne studia poświęcone problemom, które mają duże znaczenie w proce
sie poszukiwania chrześcijańskiej jedności. Temat: „Kościół -  lokalny i uniwer
salny” należy do tych rzucających wyzwanie kwestii.

WGR zajmowała się tym zagadnieniem od VI Zgromadzenia Ogólnego 
ŚRK w Vancouver, w 1983 r. Komitet Naczelny ŚRK, na posiedzeniu w 1984 r., 
zalecił opracowanie studium na ten temat. WGR na posiedzeniu w Riano 
(Rzym), odbytym na przełomie września i października 1985 r. postanowiła, że 
temat: „Kościół -  lokalny i uniwersalny” będzie głównym punktem porządku



70 WSPÓLNA GRUPA ROBOCZA WATYKAN -  GENEWA

obrad spotkania doradczego w 1987 r. Ustalono, że trzej referenci wprowadzą do 
tematu z perspektywy katolickiej, protestanckiej i prawosławnej. W referatach 
tych miała dojść również do głosu eklezjologia wspólnoty, jej kształt organizacyj
ny na płaszczyźnie lokalnej i uniwersalnej oraz jej pluralizm w ramach jednego 
Kościoła i wielu kultur. Referaty te, które opracowali Pierre Duprey, Günther 
Gassmann i Ion Bria, zostały wygłoszone i przedyskutowane podczas spotkania 
w Bossey na przełomie kwietnia i maja 1987 r. Dyskusja nad tym tematem była 
kontynuowana w 1988 r. w oparciu o poglądy dalszych teologów. Przedstawili je: 
Emmanuel Lanne OSB, Jean Tillard OP, Margaret O’Gara i Patrick Granfield; 
opracowując swoje teksty korzystali oni ze wspomnianych wyżej trzech refera
tów oraz z listy pytań postawionych podczas dyskusji w Bossey. Teksty 
wspomnianej czwórki dyskutowano na posiedzeniu WGR w Wenecji (przełom 
kwietnia i maja 1988), gdzie też postanowiono zwołać jeszcze w tym samym roku 
specjalną konsultację na ten temat. Ponieważ w 1988 r. wszystkie teksty 
pochodziły z katolickiego źródła, WGR zaleciła zaangażowanie podczas konsul
tacji teologów prawosławnych i protestanckich.

Wspomniana konsultacja odbyła się w Rzymie w grudniu 1988 r. na 
zaproszenie Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan i Komisji „Wiara i Ustrój” . Jej 
uczestnikami byli: Nicholas Lossky, Geoffrey Winwright, Günther Gassmann, 
Emmanuel Lanne OSB, Patrick Granfield OSB i John A. Radano. Pracę ułatwił 
fakt, że P. Granfield, wykorzystując referaty wygłoszone na posiedzeniach WGR 
w 1987 i 1988 r., przygotował projekt tekstu. Służył on jako podstawa do 
dyskusji. Drugi projekt, powstały przez wykorzystanie dyskusji, był rozważany 
na posiedzeniu WGR w St. Prix (Paryż) w lutym 1989 r. Niewielki komitet 
przepracował go we wrześniu 1989 r., WGR na posiedzeniu w Rzymu na 
przełomie stycznia i lutego 1990 r. poddała go ostatecznej rewizji i przyjęła 
w obecnie przedkładanej formie jako dokument studyjny.

WGR nie uważa dokumentu studyjnego za wyczerpujące przedstawienie 
tematu. Raczej zamierza ona za pomocą tego studium wskazać na pewne 
czynniki, które mogą służyć pomocą i wzorem w dalszym ekumenicznym 
badaniu tego tematu. Np. tekst podkreśla konieczność przejawiania się Kościoła 
w formie lokalnej i uniwersalnej, wzajemną zależność obu form, zdrowe napięcie 
występujące między nimi i pewne aspekty ekumenicznej konwergencji, które 
w tych cechach Kościoła dają się dzisiaj zauważyć. Dokument analizuje również 
eklezjologię wspólnoty, zastanawia się nad tym, na ile może być ona użyteczna 
jako podstawa do dyskusji nad stosunkiem między Kościołem lokalnym 
i Kościołem uniwersalnym nie tylko w odniesieniu do poszczególnych wspólnot 
chrześcijańskich, lecz także w odniesieniu do ekumenicznych stosunków między 
podzielonymi wspólnotami chrześcijańskimi. Tekst wskazuje na różne formy 
wyrażania wspólnoty eklezjalnej i pomaga nam rozpoznawać także tutaj aspekty 
ekumenicznej konwergencji.

Dokument studyjny opracowano w przekonaniu, że eklezjologia wspólnoty 
może być możliwością wyrażania, a zwłaszcza budowania prawdziwej, aczkol
wiek niedoskonałej wspólnoty, która mimo istniejących podziałów już istnieje 
między Kościołami.

Wprowadzenie
Kościół jako wspólnota lokalna i uniwersalna

1. Kościół jest wizerunkiem Trójcy Św., a Trójca Św. jest wewnętrzną 
zasadą wspólnoty eklezjalnej. Od zmartwychwstania do paruzji wspólnota jest 
chciana przez Ojca, realizowana przez Syna i wzbudzana przez Ducha Świętego
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w zborze i przez zbór. Każdy prawdziwie chrześcijański zbór ma udział w tej 
wspólnocie; jest on częścią tajemnicy Bożej objawionej w Chrystusie i Duchu 
Św. Rzeczywistość eschatologiczna jest ̂  zatem już obecna, a wspólnota 
kościelna daje wyraz wspólnocie Ducha Świętego. Jednocześnie Kościół za
chowuje wewnętrzną dynamikę wobec tej jedności, która spoczywa w Duchu 
Św. Mówiąc słowami Cypriana: Kościół okazuje się jako lud zjednoczony 
jednością Ojca, Syna i Ducha Św1.

2. W społecznościach chrześcijańskich istnieją różne poglądy na Kościół 
jako wspólnotę lokalną i uniwersalną (por. niżej nrnr 12-14). Dlatego wspólne 
perspektywy teologicznego rozumienia Kościoła lokalnego i uniwersalnego są 
rzeczą szczególnie ważną dla przywrócenia chrześcijańskiej jedności; były 
one przedmiotem częstych rozważań w ekumenicznych dokumentach1 2. W Bo
żym planie zbawienia istnieje tylko jeden Kościół. Ten jeden Kościół jest 
obecny i widzialny w Kościołach lokalnych na całym świecie. Ten sam 
niepowtarzalny Kościół Jezusa Chrystusa, Jego ciało, jest więc obecny 
w każdym Kościele lokalnym. Również ten sam Duch, poczynając od 
Pięćdziesiątnicy, gromadzi wierzących w jednym Kościele i w poszczególnych 
Kościołach lokalnych.

3. Wszelkie eklezjologiczne badanie Kościoła lokalnego i Kościoła 
uniwersalnego musi dostrzec zarówno jego chrystologiczne jak i pneumatologi- 
czne wymiary, które znajdują odbicie w Piśmie św. i w wyznaniach wiary 
pierwszych wieków. Wymiary chrystologiczne Kościoła ujawniają się w działa
niu i przez działania Ducha Sw. Tak więc Ignacy z Antiochii mógł powiedzieć: 
Gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół katolicki (Do Smyrneńczyków 
VIII, 2), a Ireneusz: Gdzie jest Kościół, tam jest Duch Św., a gdzie jest Duch Św., 
tam jest Kościół (Adversus haereses III, 24, 1). Kościół jest ludem Bożym, 
ciałem Chrystusa i świątynią Ducha Św.

4. Niniejszy tekst analizuje w czterech częściach lokalne i uniwersalne 
aspekty jednego Kościoła. W części pierwszej chodzi o koncept eklezjologii 
wspólnoty jako teologicznej podstawy i struktury jedności Kościoła, Koś
cioła pojmowanego w aspekcie uniwersalnym i lokalnym; w części drugiej 
o wspólnotę lokalną i uniwersalną w perspektywie ekumenicznej; w części 
trzeciej o elementy eklezjalne wspólnoty; w czwartej o strukturalny kształt 
wspólnoty.
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1 C y p rian , De Orał. Dom. 23, PL  4, 553; cyt. w Lumen Gentium 4.
2 P rzyk ładow o  m o żn a  tu  w ym ienić d o k u m en t study jny  W spólnej G ru p y  R oboczej z 1970 r. 

p t. ,,K a to lick o ść  i a p o s to lsk o ść ” ; jego  polsk i p rzek ład  znajdu je  się w: Watykan-Genewa -  zbiór 
dokumentów. 20 lat oficjalnej współpracy Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady 
Kościołów, W arszaw a 1986, s. 136-168. -  R efera ty  naw iązu jące do  tego stud ium  zam ieszczono  w: 
One in Christ 6 (1970), 242-483; na  szczególną w zm iankę zasługuje tekst E. L anne, T he Local 
C hurch : Its  C a th o lic ity  and  A posto lic ity , 288-313. -  S ek re ta ria t ds. Jedności C hrześc ijan  
(obecnie: R a d a  P ap iesk a  ds. Jedności C hrześcijan), W spó łp raca  na  płaszczyźnie reg ionalnej, 
k rajow ej i d iecezjalnej, po lsk i p rzek ład  w: S.C. N ap ió rkow sk i (wyd.): Ut unum. Dokumenty 
Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, L ub lin  1982, s. 163-193, zw łaszcza część d ruga . 
-  Paw eł VI, p rzem ów ienie  podczas T ygodn ia  M odlitw y o Jedność  C hrześc ijan  w 1973 r., w: 
Secretariat fo r  Promoting Christian Unity (SPCU ). Information Service 21 (1973) 3-4. -  W orld  
C ouncil o f  C hurches, In Each Place. Towards a Fellowship o f Local Churches Truly United 
(G eneva 1977). -  R o m an  C a th o lic /L u th e ra n  Jo in t C om m ission , Facing Unity (L u th e ran  W orld  
F e d e ra tio n  1985).
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I. Eklezjologia wspólnoty

5. Coraz bardziej wzrasta poznanie, że pojęcie koinonia3 lub wspólnota ma 
duże znaczenie dla zrozumienia różnorodności Kościołów lokalnych w jedności 
jednego Kościoła. Koinonia odwołuje się do źródła i istoty życia Kościoła jako 
ciała Chrystusa, ludu Bożego i świątyni Ducha Św. Pojęcie to pozwala nam 
szczególnie zrozumieć oba wymiary Kościoła -  lokalność i uniwersalność -  nie 
jako wielkości rozdzielone, lecz jako dwa zintegrowane wymiary jednej rzeczywi
stości.

6. Znaczenie teologiczne koinonia jest bogate. Pojęcie to pojawia się 
w Nowym Testamencie 19 razy i oznacza przede wszystkim uczestnictwo w życiu 
Boga przez Chrystusa w Duchu Św., Koinonia jest darem Ducha Św.: mamy 
udział w społeczności Ducha Św. (2 Kor 13, 13). Koinonia wskazuje na głęboki, 
osobisty stosunek między Bogiem a człowiekiem (Dz 2,42 i J 1,3). Podobne myśli 
znajdujemy w Starym Testamencie, gdy mowa jest o dziedzictwie i przymierzu3 4. 
Izrael jest dziedzictwem Pana (Wj 34,9), istnieje przymierze miedzy Bogiem 
a Jego ludem (Jr 24, 7). Podstawą koinonia jest wolna decyzja Boga łączenia się 
z nami: Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem 
Chrystusem, Panem naszym (1 Kor 1,9). Przez chrzest wierzący otrzymują 
wezwanie do wspólnoty Ducha Św. Stajemy się przez to uczestnikami cierpienia 
i pocieszenia Chrystusa (2 Kor 1, 7; Flp 3, 20), mamy też udział w boskiej naturze 
(2 P 1,4). Dla Pawła dzielenie się własnością oraz pomoc finansowa dla 
potrzebujących zborów (koinonia w: Rz 15,26 i 2 Kor 9,13) to znaki naszej 
wspólnoty w życiu Boga.

7. Zbór chrześcijański może też zwać się koinonia, gdyż jest wynikiem naszej 
unii (koinonia) z Bogiem. Koinonia lub więź jedności między wierzącymi 
a Bogiem tworzy nowe stosunki wzajemne między samymi wierzącymi. Realizuje 
się ona dzięki uczestnictwu w życiu Trójjedynego Boga przez Słowo i Sakrament. 
Kościół jest koinonia właśnie ze względu na społeczność, jaką jego członkowie 
mają w życiu Ducha Św5. Wertykalny stosunek z Bogiem umożliwia nam 
dopiero horyzontalną jedność z naszymi współwyznawcami6. Koinonia jest 
rzeczywistością dynamiczną, która wiąże nas z sobą w łonie jednego
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3 Koinonia w yw odzi się z pojęcia koinos -  wspólny; jes t przeciw ieństw em  pojęcia idios -  swój, 
w łasny, pryw atny . Koinoo oznacza złączyć lub czynić w spólnie. Koinonia odnosi się więc do 
posiadan ia  czegoś w spólnie, dzielenia czegoś ze sobą, uczestniczenia w czymś. W  jeżyku  łacińskim  
oddaje  się często to  słow o za pom ocą pojęcia communio lub communicatio. -  W  spraw ie studiów  
nad  koinonia por.: P .C .B ori, Koinonia (Brescia 1972); J .M . M cD erm o tt, The Biblical D octrine o f 
koinonia, Biblische Zeitschrift 19 (1975) 64-77 i 219-233; H .J. Sieben, K o inon ia , com m unau te  
-  com m union , Dictionnaire de Spiritualite (Paris 1975), szp. 1743-1745; S .B row n, Koinonia as the 
Basis o f  N ew  T estam en t Ecclesiology? One in Christ 12 (1976) 157-167; J .M .R . T illard , Eglise 
d ’Eglises. L ’ecclesiologie de communion(Pdńs 1987).

4. Por. H eritage et alliance, w: Vocabulaire de theologie biblique, Paris 1970.
5. Communio sanctorum w C redo m oże odnosić się zarów no do  społeczności świętych lub 

świętych ludzi ja k  i do  społeczności w świętych rzeczach -  udziału  w sak ram en tach  C hrztu  
i Eucharystii. P or. S. Benko, The Meaning o f Sanctorum Communio. Studies in Historical Theology, 
L ondon  1964, 3.

6. Jan  Paw eł II posłużył się pojęciam i „w ertyka lny” i „h o ry zo n ta ln y ” . Stw ierdził, że p rio ry te t 
m a w ertykalny  w ym iar communio z Bogiem. W spó lno ta  ta  m usi być g łęboko przeżyw ana, gdyż 
w przeciw nym  razie w ym iar h o ryzon ta lny  nie rozw inie w szystkich swoich m ożliw ości. Przem ów ie
nie podczas posiedzenia b iskupów  U SA  w Los Angeles w dn iu  16 w rześnia 1987 r. Origins 
z 1 październ ika  1987, t. 17, n r 16, s. 257.
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Ciała Chrystusowego. Nasza wspólnota z Trójjedynym Bogiem i wzajemnie ze 
sobą rozwija się na przestrzeni dziejów i nie zrealizuje się w pełni dopóty, dopóki 
nie zjednoczymy się ostatecznie z Bogiem w chwale. Według Ireneusza, historia 
zbawienia to progresywne wprowadzanie ludzkości w społeczność z Bogiem 
(Adversus heareses IV, 14, 2).

8. Czy wspólnota odnosi się tylko do Kościoła? Czy może ona rozszerzyć się 
także na świat i działać w społeczeństwie? Wspólnota (koinonia) ^dotyczy 
w pierwszym rzędzie Kościoła, gdyż opiera się na udziale w życiu Trójcy Św. Brak 
wspólnoty między Kościołami oddziaływuje na świat i społeczeństwo, gdyż jest 
negatywnym znakiem orędzia Ewangelii o jedności. Ale rosnąca wspólnota 
między Kościołami stanowi już teraz pozytywny znak chrześcijańskiej jedności 
i skuteczną zachętę do dawania wspólnego chrześcijańskiego świadectwa. Podział 
wśród chrześcijan jest zgorszeniem, a misja Kościoła, polegająca na zwiastowaniu 
światu Ewangelii, zyskuje na znaczeniu w miarę wzrostu wspólnoty.

9. W szerszym znaczeniu pojęcie wspólnoty daje się także zastosować do 
całej ludzkości. Wszyscy ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boże 
i przez to też powołani do wspólnoty z Bogiem. Ponieważ w Bożym planie 
zbawienia mieści się pojednanie rozbitej ludzkości i doprowadzenie jej do 
doskonałości w Królestwie Bożym, w historii występuje silna skłonność do 
solidarności i konstruktywnej zależności wzajemnej. Kościół jest wezwany przez 
Boga, by służył dążeniom do pojednania i pomagał kruszyć bariery, które 
utrudniają dojście do jednej, chcianej przez Niego, odnowionej wspólnoty 
między ludźmi. Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem 
i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju 
ludzkiego. (Lumen Gentium 1). Kościół ma odwagę mówić o sobie jako znaku 
przyszłej jedności rodzaju ludzkiego (IV Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Uppsali, 
sekcja I).

10. Pojęcie eklezjologii wspólnoty odegrało użyteczną rolę podczas różnych 
rozmów dwustronnych. W Raporcie końcowym Międzynarodowej Komisji 
Anglikańsko -  Rzymskokatolickiej (ARCIC-I) stwierdzono, że koinonia jest tym 
pojęciem, które najlepiej wyraża tajemnicę, na której opierają się różne wyob
rażenia o Kościele Nowego Testamentu1. Wspólna Komisja Luterańsko -  Rzyms
kokatolicka opisała Kościół jako wspólnotę ( communio ) złożoną z sieci Kościołów 
lokalnych7 8 9. Raport Wspólnej Komisji Kościoła Rzymskokatolickiego i Świato
wej Rady Metodystycznej, przyjęty w Nairobi (1986), powiada, że „koinonia” : 
Obejmuje uczestnictwo w Bogu przez Chrystusa w Duchu Świętym, przez które 
wierni stają się przybranymi dziećmi tego samego Ojca i członkami jednego Ciała 
Chrystusowego, mającymi udział w tym samym Duchu. Zawiera też w sobie 
głęboką społeczność między uczestnikami, zarówno widzialną, jak i niewidzialną, 
wyrażającą się w wierze i ustroju, w modlitwie i sakramencie, w misji i posłudze 
(nr23) . Pierwszy Raport Wspólnej Komisji Katolicko -  Prawosławnej pt. 
„Misterium Kościoła i Eucharystii w świetle tajemnicy Trójcy Świętej” , przyjęty

KOŚCIÓŁ -  LOKALNY I UNIWERSALNY

7 The Final Report, w: H ard ing  M eyer i Lukas Vischer (red.): Growth in Agreement. Reports and 
Agreed Statements o f Ecumenical Conversations on a World Level (New Y ork  -  G enew a 1984), s. 65.

8 Facing Unity, 9.
9 Ku oświadczeniu na temat Kościoła. R apo rt W spólnej Kom isji K ościoła Rzym skokatolickiego 

i Światowej R ady M etodystycznej, Seria czw arta: 1982-1986, Studia i Dokumenty Ekumenistyczne 
6 (1988)2, s. 68.
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w Monachium w 1982 r., mówił o tym, że przebieg uroczystości eucharystycznej 
w Kościele lokalnym ukazuje, jak ’koinonia’ urzeczywistnia się w Kościele 
celebrującym Eucharystię. Tekst opisuje dalej aspekty owej koinonia: ma ona 
charakter eschatologiczny i kerygmatyczny, zarazem jest posługą i darem 
Ducha10 11 12 13 14. W dialogu katolicko-reformowanym powiada się o Kościele: 
...szczególnym powodem do zgromadzenia się członków Kościoła jest adoracja 
i modlitwa, chęć otrzymania nowych porad i nowego pocieszenia, celebrowanie 
obecności Chrystusa w sakramencie. Gromadząc się wokół tego ośrodka i będąc 
wyposażonym w rozliczne dary ofiarowane przez Ducha (...), Kościół żyje jako 
koinonia tych, którzy wzajemnie się potrzebują i wzajemnie sobie pomagają. 
(Obecność Chrystusa w Kościele i świecie, 1977)11.

11. Wiele światowych wspólnot chrześcijańskich uznało również znaczenie 
eklezjologii wspólnoty. Np. kardynał Jan Willebrands jako reprezentant Koś
cioła Rzymskokatolickiego powiedział: Pogłębienie (...) eklezjologii wspólnoty 
jest (...) może największą możliwością dla ekumenizmu jutra1 . A Synod 
Biskupów, zwołany przez papieża w 1985 r. z okazji 20 rocznicy zakończenia 
Soboru Watykańskiego II, przypomniał, że eklezjologia wspólnoty jest^centralną 
i podstawową ideą tekstów soborowych1*. VII Zgromadzenie Ogólne Światowej 
Federacji Luterańskiej (1984) w „Deklaracji o rozumieniu samej siebie i zada
niach ŚFL” oświadczyło: Poświadczamy i potwierdzamy wspólnotę, która łączy ze 
sobą Kościoły luterańskie na całym świecie1*. Eklezjologia wspólnoty była też 
ważnym tematem dla Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, zgromadzonej na 
Konferencji w Lambeth w 1988 r.

II. Wspólnota lokalna i uniwersalna 
w perspektywie ekumenicznej

12. Wszelka dyskusja o koinonia w Kościele lokalnym i uniwersalnym musi 
być rozpatrywana przede wszystkim w szerokim kontekście jednego, świętego, 
katolickiego i apostolskiego Kościoła, w kontekście Una Sancta wczesnochrześ
cijańskich wyznań wiary15- Una Sancta jest w planie Boga stworzeniem Bożym 
-  eschatologiczną rzeczywistością istniejącą przez cały okres dziejów, od 
najwcześniejszych dni {Ecclesia od Abla) aż do powrotu Chrystusa w chwale. 
Kościół lokalny i uniwersalny są historycznymi manifestacjami Una Sancta, 
pomimo że w pełni i wyłącznie nie można ich z nią utożsamiać. Istnieje tylko 
jeden Kościół Boży, niezależnie od tego, czy przejawia się on w sposób lokalny 
lub uniwersalny.

10 Por. po lsk i p rzek ład  w: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1 (1983) 1, s. 51-58.
11 Cyt. za polsk im  przek ładem  zam ieszczonym  w: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 6 (1988) 1, 

s. 85.
12 T he F u tu re  o f  Ecum enism , One in Christ 11 (1975), s. 323.
13 E x trao rd in a ry  Synod o f  Bishops, 1985, A Message to the People o f God i 

The Final Report (W ashington: N C C B , 1986).
14 Eugene L. B rand , Toward a Lutheran Communion: Pulpit and Altar Fellowship, L W F 

R epo rt, 26 (G enew a: The L u theran  W orld  F ed era tio n , 1988), 9. R a p o rt ten ukazuje, że 
eklezjologia w spólno ty  (communio) była od  daw na tem atem  dyskusji w łonie Światowej Federacji 
L u terańskiej.

15 Por. Io n  Bria (red.), Jesus Christ -  the Life o f the World. An Orthodox Contribution to the 
Vancouver Theme, G enew a 1982, s. 12-13.
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(1) Kościół lokalny

13. Kościół lokalny jest prawdziwie Kościołem. Ma on wszystko co jest 
potrzebne, aby być Kościołem w sytuacji, w której żyje:^ wyznaje wiarę 
apostolską (przy szczególnym uwzględnieniu wiary w Trójcę Św. i panowanie 
Chrystusa), zwiastuje Słowo Boże zawarte w Piśmie św., chrzci swoich członków, 
celebruje Eucharystię oraz udziela innych sakramentów; potwierdza i daje 
odpowiedź na obecność Ducha Św. i Jego darów, zapowiada nadejście Królest
wa Bożego i uznaje urząd (posługiwanie) autorytetu sprawowany pośród 
wspólnoty. Wszystkie te różne aspekty muszą być w pełni obecne po to, aby 
w łonie wspólnoty Kościoła Bożego mógł istnieć Kościół lokalny. Nie jest on 
wyizolowaną, samowystarczalną rzeczywistością. Kościół lokalny, jako element 
sieci wspólnoty, zachowuje swą rzeczywistość jako Kościół przez utrzymywanie 
stosunków z innymi Kościołami lokalnymi. Mówiąc słowami Vaticanum II: Ten 
Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny we wszystkich prawowitych miejs
cowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy swoich pasterzach same również 
nazywane są Kościołami w Nowym Testamencie (Lumen Gentium 26)16.

14. Kościół lokalny nie jest administracyjną lub prawną „podsekcją” lub 
cząstką Kościoła uniwersalnego. W Kościele lokalnym jest prawdziwie obecny 
i aktywny jeden święty, katolicki i apostolski Kościół (Christus Dominus 11). 
Kościół lokalny jest miejscem, w którym konkretnie urzeczywistnia się Kościoł 
Boży. Jest on zgromadzeniem wierzących, owładniętym Duchem Zmartwychws
tałego Pana i stającym się koinonia przez udział w życiu Boga.

15. Wszystkie światowe wspólnoty chrześcijańskie mogą ogólnie zaa
probować definicję Kościoła lokalnego jako wspólnoty ochrzczonych wierzą
cych, wspólnoty, w której głoszone jest Słowo Boże, wyznawana jest wiara 
apostolska, celebrowane są sakramenty, dawane jest światu świadectwo o zbaw
czym dziele Chrystusa, a urząd episkope sprawowany przez biskupów lub innych 
duchownych służy wspólnocie. Różnice, które istnieją między wspólnotami 
światowymi, mają do czynienia z rolą i miejscem biskupa w Kościele lokalnym.

16. Dla Kościołów tradycji „katolickiej” biskup ma podstawowe znaczenie 
dla zrozumienia Kościoła lokalnego i jego struktury. Jako następcy apostołów 
biskupi są widzialnym źródłem i fundamentem jedności w swoich Kościołach 
partykularnych (Lumen Gentium 23). Według wypowiedzi Pierwszego Raportu 
Wspólnej Komisji Katolicko -  Prawosławnej (Monachium 1982) biskup znajduje 
się w sercu Kościoła lokalnego jako sługa Ducha, by rozpoznawać charyzmaty 
i czuwać nad tym, aby były one dla dobra wszystkich, w wierności tradycji 
apostolskiej (11,3). Międzynarodowa Komisja Anglikańsko -  Rzymskokatolicka 
zdefiniowała Kościół lokalny jako jedność zborów lokalnych pod jednym biskupem 
(ARCIC-I, Raport końcowy s. 93). Zgodnie z tym poglądem, Kościół urzeczywist
nia się najpełniej wówczas, gdy lud Boży jednoczy się z biskupem w zgromadzeniu 
eucharystycznym. W konsekwencji Kościołem lokalnym w tych tradycjach jest 
w pierwszym rzędzie diecezja, ale może on obejmować także większą ilość diecezji.

16 W  sprawie dyskusji nad teologią Kościoła lokalnego na Soborze W atykańskim  II por.: P. 
G ranfield, The Local C hurch as a Center o f Com m unication and C ontrol, Proceedings o f the Catholic 
Theological Society o f America, 35 (1980) s. 356-263; H. Legrand, La realisation de l’Eglise en un lieu, w: 
Initiation a la pratique de la theologie, B. Lauret i F. Refoule (red.), t. I ll , Dogmatique 2 
(Paris: Cerf,1983), s. 143-345; J.A . K om anchak, The Local Realisation o f the Church, w: The Reception 
o f Vatican II,G. Alberigo i in. (red.), W ashington 1987, s. 77-90.
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17. W Kościołach wyrosłych z Reformacji i w tradycjach wolnokościelnych, 
które stworzyły dużą ilość instytucjonalnych struktur i form rozumienia siebie 
samych, określenie „Kościół lokalny” nie jest tak rozpowszechnione, toteż nie 
daje się go zdefiniować przez wskazanie na urząd biskupa. Dla tych Kościołów 
powyższa definicja miałaby zastosowanie w odniesieniu do lokalnej wspólnoty 
chrześcijańskiej (parafia, zbór), toteż o niej można by mówić jako o Kościele 
lokalnym.

18. W paragrafie 15 zostały wymienione wspólne elementy. Uzupełniająco 
można powiedzieć, że pewne konwergencje zauważalne są również w odniesieniu 
do właśnie wspomnianych różnic. W Kościołach, które charakteryzują się 
„episkopalnym” pojmowaniem Kościoła lokalnego, zbór lub parafia lokalna 
jest uznawana za lokalną formę manifestowania diecezji i całego Kościoła (por. 
Sacrosanctum Concilium 42). Parafie takie muszą mieć jednak powiązanie 
z Kościołem lokalnym, tj. z diecezją, i znajdować się we wspólnocie kościelnej 
z nią11. Kościoły wyrosłe z Reformacji i Kościoły wolne, które przywiązują wagę 
do zboru lokalnego, wypracowały struktury, które służą większej wspólnocie 
zborów lokalnych (np. dekanaty, diecezje, okręgi) i urzędy (np. biskupi, 
superintendenci, pastorzy regionalni), które (wspólnie z organami prezbiterialno 
-  synodalnymi) ponoszą szczególną odpowiedzialność za takie większe jedno
stki. W przeszłości większe struktury geograficzne traktowano głównie w aspek
cie praktycznym . Dzisiaj natomiast wiele Kościołów patrzy na rozszerzoną 
formę przejawiania się Kościoła lokalnego także z perspektywy pastoralnej 
i eklezjologicznej; w kontekście tym mówi się o istnieniu wspólnoty zborów 
(parafii).

(2) Kościół uniwersalny

19. Kościół uniwersalny jest wspólnotą wszystkich Kościołów lokalnych, 
związanych ze sobą we wierze i kulcie na całym świecie. Kościół uniwersalny nie 
jest jednak sumą lub federacją Kościołów lokalnych, obu tych Kościołów nie 
można oddzielić od siebie, wspólnie są one tym samym Kościołem Bożym, 
obecnym i działającym w tym świecie. Chodzi tu o zasadniczą kwestię 
eklezjologiczną a nie organizacyjną17 18. Kościół Boży manifestuje wspólnotę 
Kościołów lokalnych zgromadzonych wokół celebracji Słowa i Sakramentu. 
Idea Kościoła uniwersalnego uznaje różnorodność stosunków kulturowych 
i społecznych. Strzegąc jedności w rzeczach koniecznych, chrześcijanie winni 
zachować należną wolność zarówno w różnych formach życia duchowego 
i k^arnościjak i w rozmaitości obrzędów liturgicznych, owszem, nawet w teologicz
nym opracowaniu objawionej prawdy (Unitatis redintegratio 4). Katolickość ma 
bezpośrednio do czynienia z pojęciem Kościół; odnosi się ona nie tylko do 
rozprzestrzenienia geograficznego, lecz również do bogatej różnorodności

17 W  n iektórych  regionach św iata katolickiego staje się problem em  ubyw ająca liczba 
ordynow anych kapłanów . W skutek tego istnieje wiele parafii, w których  częściej odpraw iana jest 
liturgia Słowa niż liturgia eucharystyczna. W przypadku  b raku  stałego kap łana, świeccy lub bracia 
zakonni k ierują spraw am i parafii, organizując m odlitw y i czytanie Pism a św. oraz rozdzielając 
Eucharystię. Istnieje pow ażna obaw a, że p rak tyka  rzadkiego odpraw iania  liturgii eucharystycznej 
m oże odbić się negatyw nie na doktrynie, jak o  że E ucharystia m a centralne znaczenie d la katolickiego 
rozum ienia K ościoła.

18 M ów iąc słowami J.D . Zizioulasa: Istnieje jeden Kościół, tak jak  istnieje jeden Bóg. Ale 
manifestacją tego jednego Kościoła jest wspólnota wielu Kościołów lokalnych. Por. jego publikację: 
Being as Communion, L ondon, D arton , Longm an and T odd , s. 134-135.



Kościołów lokalnych i ich udziału w jednej koinonia. Niepowtarzalne dary 
każdego Kościoła lokalnego tworzą dobro całego Kościoła.

20. Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Prawosławny uważają się za 
reprezentantów Kościoła uniwersalnego. Fakt, że Kościoły wyrosłe z Reformacji 
i Kościoły wolne musiały organizować swe życie na płaszczyźnie krajowej 
sprawił, że często z trudem przychodziło im zrozumienie i doświadczenie 
uniwersalnego wymiaru Kościoła. Dzięki udziałowi w ruchu ekumenicznym 
i doświadczeniu nabytemu w ramach światowych wspólnot chrześcijańskich 
i wspólnoty Światowej Rady Kościołów, Kościoły te zyskały silniejsze poczucie 
uniwersalnego charakteru Kościoła Chrystusa, przekraczającego ich własną 
rzeczywistość jako Kościołów zorganizowanych na płaszczyźnie krajowej lub 
regionalnej. To doświadczenie i przeświadczenie znajduje również swój wyraz 
w rozwoju światowych wspólnot chrześcijańskich, które -  mówiąc słowami 
Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Uppsali (1968) -  umożliwiają rzeczywiste 
doświadczenie uniwersalności19. Zadaniem ruchu ekumenicznego jest prowadze
nie Kościołów do tej jedności, która umożliwi im wspólnie wyznać i zamanifes
tować uniwersalną wspólnotę Kościoła Jezusa Chrystusa.

(3) Kwestia priorytetu

21. W przeszłości egzegeci byli powszechnie przekonani o tym, że pojęcie 
ekklesia służyło najpierw do określenia Kościoła lokalnego w danym mieście lub 
regionie, a dopiero później zastosowano je wobec Kościoła uniwersalnego. Ten 
wcześniejszy pogląd na kwestię priorytetu kwestionuje jednak współczesna 
egzegeza. Przedstawia ona dowody, które zdają się sugerować, że obraz 
wspólnoty wczesnochrześcijańskiej był bardziej złożony niż formuła ujęta 
w słowach: najpierw (Kościół) partykularny, potem uniwersalny20.

22. Jednym ze sposobów podejścia do kwestii priorytetu jest stosowanie 
eklezjologii eschatologicznej i pneumatologicznej. Dzięki tej metodzie ani 
Kościół lokalny, ani Kościół uniwersalny nie uzyskuje wyłączności w dziedzinie 
priorytetu; odnosi się on jednocześnie do obu wielkości, obie mają też 
podstawowe znaczenie w omawianej sprawie. Z jednej strony trzeba powiedzieć, 
że w ogólnym Bożym planie zbawienia element uniwersalny ma absolutny 
priorytet wobec elementu lokalnego. Chrystus przybył bowiem, aby zgromadzić 
rozproszone dzieci Boże, a w Dzień Pięćdziesiątnicy Duch Boży został wylany na 
wszelkie ciało (por. Dz 2,17). Bóg stworzył Kościół w ramach uniwersalnego 
pojednania i uniwersalnej jedności. Doświadczenie pentekostalne oraz słowo 
i łaska Chrystusa mają trwałe i uniwersalne znaczenie. Ewangelia o zbawieniu 
jest skierowana do ludzkości pojmowanej jako jedna całość. W tym znaczeniu 
można mówić o priorytecie elementu uniwersalnego, priorytecie, który element 
ten zachowa po wszystkie czasy.

23. Jednocześnie Kościół powstał i rozwijał swoją działalność w określonym 
miejscu. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy
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19. C zw arte Zgrom adzenie Ogólne Światowej R ady Kościołów (U ppsala 1968), R ap o rt sekcji I: 
D uch Święty i katolickość K ościoła, w: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 6 (1988) 4, s. 97.

20 W  sprawie dyskusji na ten tem at por. R .E . Brown, The New Testam ent B ackground for the 
C oncept o f  the Local C hurch, Proceedings o f the Catholic Theological Society o f America 36 (1981), s. 
1-14.



razem na tym samym miejscu (Dz 2,1). Z tego miejsca apostołowie rozpoczęli 
zwiastować Ewangelię wszystkim narodom (por. Mt 28,19). W konkretnej 
historycznej sytuacji założenia Kościoła , priorytet zyskał element lokalny; 
priorytet ten będzie zachowany aż do powrotu Chrystusa, gdyż Ewangelia jest 
zwiastowana za każdym razem w określonym miejscu, a wierni w określonym 
miejscu przyjmują chrzest i celebrują Eucharystię; sytuacji tej nie zmienia fakt, że 
dzieje się to zawsze i w sposób konieczny we wspólnocie ze wszystkimi innymi 
Kościołami lokalnymi na świecie. Nie ma takiego Kościoła lokalnego, którego 
życie nie byłoby zorientowane na Ewangelię i który nie znajdowałby się we 
wspólnocie ze wszystkimi innymi Kościołami21.

24. Od Pięćdziesiątnicy Kościół celebruje Eucharystię jako jeden, święty, 
katolicki i apostolski Kościół. Uroczystość eucharystyczna obejmuje zatem 
Kościół w jego lokalnym i uniwersalnym wymiarze. Tym samym potwierdza ona 
wzajemną obecność wszystkich Kościołów w Chrystusie i w Duchu Świętym22 
dla zbawienia świata.
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III. Elementy eklezjalne wspólnoty

25. Dla pełnej wspólnoty w ramach widzialnie zjednoczonego Kościoła 
-  taki jest cel ruchu ekumenicznego -  niezbędne są następujące elementy 
eklezjalne: wspólnota w pełni wiary apostolskiej, w życiu sakramentalnym, 
w prawdziwie jednym i wzajemnie uznanym urzędzie, w strukturach koncyliar- 
nych powiązań i koncyliarnego podejmowania decyzji oraz we wspólnym 
świadectwie i służbie wobec świata. Cel ten trzeba dopiero osiągnąć, a na drodze 
ku jego realizacji rzeczą ważną jest zwrócenie uwagi, jak pojęcie wspólnoty 
eklezjalnej zostało zinterpretowane przez Kościół Rzymskokatolicki na Soborze 
Watykańskim II i w ramach Światowej Rady Kościołów.

(1) Interpretacja wspólnoty eklezjalnej

26. Sobór Watrykański II opisał dwa typy wspólnoty eklezjalnej. Typ 
p i e r w s z y  jest pełną i kompletną wspólnotą eklezjalną, w której elementy 
eklezjalne jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła są w pełni 
obecne. Zgodnie z tym typem Sobór nauczał, że jedyny Kościół Chrystusa trwa 
{subsistit) w Kościele katolickim, choć i poza jego organizmem znajdują się liczne 
pierwiastki uświęcenia i prawdy (Lumen Gentium 8). Tak dochodzimy do typu 
d r u g i e g o ,  który jest częściową i niepełną, lecz mimo to rzeczywistą wspólnotą 
eklezjalną. Istotne elementy eklezjalne są obecne w innych Kościołach chrześ
cijańskich w określony sposób; chodzi tu o: spisane Słowo Boże; wiarę 
w Chrystusa i Trójcę Św.; chrzest; sakramenty; życie z łaski; wiarę, nadzieję 
i miłość; wewnętrzne dary Ducha Św.; modlitwę i inne dary duchowe (Unitatis 
redintegratio 3 i 20-23 oraz Lumen Gentium 15).

Elementy te zmierzają ze swej istoty do pełnej realizacji katolickiej jedności 
(Lumen Gentium 8 i 15). Jeśli nawet wspólnota niekatolicka nie posiada 
„instytucjonalnej” pełni istotnych elementów, nie oznacza to, że nie ma ona 
autentycznej „pneumatycznej” odpowiedzi na sprawę obecności i łaski i że nie

21 D la zborów  paulińskich w N ow ym  Testam encie K ościół świętych w Jerozolim ie był punktem  
odniesienia dla w spólnoty (por. 2 K or 8-9). K ościół lokalny w tym  mieście był również probierzem  
wiary apostolskiej (por. G a 2 ,Inn).

22 Por. J.D . Zizioulas, Being as Communion, s. 132-133.
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tworzy żywej wspólnoty wiary, nadziei i miłości23. Eklezjologia wspólnoty 
oferuje obiecującą drogę, zmierzającą do wyjaśnienia i wyrażenia niepełnej lecz 
realnej wspólnoty, która już istnieje między Kościołem katolickim a innymi 
Kościołami. Pozwala nam ona mówić o wzrastającej wspólnocie.

27. Vaticanum II w swojej nauce o subsistit i obecności elementów 
eklezjalnych poza widzialnymi granicami, stworzyło solidną podstawę teologicz
ną dla autentycznego zaangażowania ekumenicznego. Jeżeli nawet ustalenia 
soborowe nie rozwiązały problemów, to jednak odważnie i konsekwentnie 
stworzyły one podstawy do dalszego zbliżenia. Ekumeniczne rozmowy dwu
stronne i wielostronne, które prowadzono po Soborze, zajęły się szczegółowym 
badaniem spornych kwestii związanych ze wspólnym wyznaniem wiary, życiem 
sakramentalnym i rolą autorytetu.

28. W Światowej Radzie Kościołów elementy wspólnoty między Kościołami 
rozważano i wyjaśniano w perspektywie jedności, której szukamy. Wyniki tych 
przemyśleń zostały sformułowane w deklaracjach zgromadzeń ogólnych w New 
Delhi (1961) i Nairobi (1975).

29. Deklaracja z New Delhi powiadała: Wierzymy, że jedność, która jest 
zarazem wolą Boga i darem dla Jego Kościoła, stanie się widoczna wtedy, gdy na 
każdym miejscu wszyscy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie i wyznający Go jako 
Pana i Zbawiciela doprowadzeni zostaną przez Ducha Świętego do pełnej 
społeczności, wyznającej jedną wiarę apostolską, zwiastującej jedną Ewangelię, 
łamiącej jeden chleb, jednoczącej się we wspólnej modlitwie i prowadzącej wspólne 
życie, które w świadectwie i służbie zwrócone będzie ku wszystkim. Zarazem 
wszyscy oni zjednoczą się z całym chrześcijaństwem, na każdym miejscu i po 
wszystkie czasy, w taki sposób, że urząd i członkostwo uznane zostaną przez 
wszystkich, oraz że wszyscy będą w stanie działać i przemawiać wspólnie tak, jak  
tego wymaga dana sytuacja w odniesieniu do zadań, do których Bóg wzywa swój 
lud24.

30. Zgromadzenie Ogólne w Nairobi, nawiązując do sprawozdania z kon
sultacji „Wiary i Ustroju” w Salamance, opisało swoją wizję jedności na
stępująco: Jeden Kościół należy rozumieć jako soborową wspólnotę Kościołów 
lokalnych faktycznie ze sobą zjednoczonych. W tej soborowej wspólnocie każdy 
Kościol wespół z drugim ma pełną katolickość, wyznaje tę samą wiarę apostolską 
i uznaje przeto innych za członków tego samego Kościoła Chrystusa, bowiem 
kieruje nimi ten sam Duch. Jak stwierdziło Zgromadzenie Ogólne w New Delhi, 
należą oni do siebie, gdyż przyjęli ten sam chrzest i celebrują tę samą Wieczerzę 
Pańską, uznają członków i urzędy duchowne innych Kościołów lokalnych, jednoczą 
się we wspólnym zadaniu wyznawania Ewangelii Chrystusa przez zwiastowanie 
i służbę w świecie i wobec świata. W tym celu każdy pojedynczy Kościół lokalny 
dąży do utrzymania zapoczątkowanych stosunków, nawiązania nowych z brat

23 Należy odnotow ać, że zw roty pełna i całkowita wspólnota oraz częściowa i niekompletna 
wspólnota nie w ystępują w dokum entach  V aticanum  II. O dpow iadają one sform ułow aniom  
soborow ym : plena communio i quaedam communio, etsi non perfecta (U nitatis red in tegratio  3). 
N iektórzy au torzy  m ów ią chętniej o pełnej i doskonałej wspólnocie; jest to zw rot, jak im  posłużył się 
Paweł VI. Ten sposób w yrażania się uwzględnia możliwość istnienia niepełnej i niedoskonałej 
wspólnoty. Z astosow anie słów „doskonały” i „niedoskonały” odnosi się do całości i pełni, a nie do 
świętości lub cnoty jak o  kwalifikacji m oralnych.

24 Cyt. za: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 6 (1988) 4,s. 67.
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nimi Kościołami lokalnymi i dania im wyrazu podczas spotkań soborowych zawsze 
tam, gdzie tego wymaga wypełnianie wspólnej misji25.

31. Deklaracje z New Delhi i Nairobi dotyczą elementów eklezjalnych, które 
generalnie uchodzą za niezbędne dla realizacji widzialnej jedności na płaszczyź
nie lokalnej i uniwersalnej. Stanowią je: wspólne wyznanie wiary apostolskiej, 
wzajemne uznanie katolickości i apostolskości innych Kościołów, ich członków, 
sakramentów i urzędów; wspólnota w Eucharystii, życiu duchowym, misji 
i służbie dla świata; urzeczywistnianie wzajemnej społeczności również podczas 
zgromadzeń i decyzji o charakterze koncyliarnym (soborowym). Obie deklaracje 
podkreślają lokalną jedność, która jednak -  zwłaszcza w dokumencie z Nairobi 
-  zostaje powiązana z wymiarem uniwersalnym jedności w formie soborowej 
wspólnoty (lub: soborowej wspólnoty wspólnej wiary i wspólnego życia w służbie na 
rzecz świata Bożego -  jak to ujęła konsultacja „Wiary i Ustroju” z listopada 1988 
r.). Sformułowania z New Delhi i Nairobi nie ograniczają się tylko do opisu celu 
widzialnej jedności, lecz ukazują też podstawowe elementy wiary i życia Kościoła 
w ich lokalnym i uniwersalnym wymiarze.

32. Jest rzeczą oczywistą, że istotne elementy wspólnoty lub jedności, 
wymienione w obu tekstach ŚRK, pokrywają się z tym, o czym mówi 
przedkładany dokument. Różne tradycje chrześcijańskie wierzą, że elementy te 
są obecne w odmiennej formie w ich własnych tradycjach, i że wskutek tego są 
one w posiadaniu pełnej wspólnoty eklezjalnej. Również między Kościołami 
członkowskimi ŚRK wykształciły się różne stopnie wspólnoty, w wielu przypad
kach jest to eucharystyczna gościnność, tymczasowa społeczność Wieczerzy 
Pańskiej lub społeczność ambony i ołtarza rozumiana jako pełna wspólnota. 
W tym miejscu wyłania się kwestia, jak opisać wspólnotę między Kościołami, 
które nie są w stanie zawrzeć eucharystycznej społeczności w żadnej formie.

33. Wszystkie Kościoły, które uczestniczą aktywnie w ruchu ekumenicz
nym, są zgodne co do tego, że pewne formy wspólnoty istnieją nawet tam, gdzie 
Kościoły nie osiągnęły jeszcze eucharystycznej społeczności i pełnej wspólnoty 
kościelnej. Kościoły nie żyją już w oderwaniu od siebie. Nauczyły się rozumieć 
i szanować drugiego partnera. Wspólnie się modlą, dzielą ze swym duchowym 
doświadczeniem i teologicznymi poglądami. Współpracują ze sobą tam, gdzie 
zachodzi potrzeba przyjścia z pomocą ludziom cierpiącym niedostatek. Przez 
dialogi dwustronne i wielostronne osiągnęły godne uwagi zbliżenie poglądów na 
sporne dotychczas kwestie z zakresu doktryny i ustroju Kościoła. W różnym 
stopniu są w posiadaniu podstawowych elementów wspólnoty. Przeto jest 
możliwe mówienie o istniejącej i rzeczywistej choć jeszce niedoskonałej wspólno
cie między Kościołami -  pod warunkiem, że stopień i forma przejawiania się 
takiej wspólnoty może się różnić w zależności od stosunków łączących po
szczególne Kościoły.

34. Fakt uznania już istniejącej choć niedoskonałej wspólnoty jest ważnym 
osiągnięciem ekumenicznych wysiłków i całkiem nowym elementem historii 
Kościoła XX wieku. Uznanie to daje podstawę do odnowy, składania 
wspólnego świadectwa i służby, podejmowanych przez Kościoły ze względu na 
zbawcze i pojednawcze działanie Boga wobec całej ludzkości. Jest ono też 
podstawą i zachętą do podejmowania dalszych starań zmierzających do

25 Jw. s. 99.
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przezwyciężenia tych barier, które nadal utrudniają uznanie i realizację pełnej 
wspólnoty między Kościołami.

(2) Współzależność elementu lokalnego i uniwersalnego we wspólnocie Kościołów

35. Ponieważ Duch Św. jest na obu płaszczyznach tym samym źródłem, 
elementy wspólnoty na płaszczyźnie lokalnej odpowiadają właściwym formom 
przejawu na płaszczyźnie uniwersalnej; oba elementy oddziaływują wzajemnie 
na siebie. Te same elementy eklezjalne są jednak w odmienny sposób eks
ponowane przez poszczególne Kościoły. Wspólnota eklezjalna jest przeżywana 
i doświadczana w eucharystycznej wspólnocie. Podczas uroczystości eucharys
tycznej (synaxis) ma miejsce jednocześnie wspólnota z życiem wiecznym 
Trójjedynego Boga i łączność ze wszystkimi wspólnotami kultowymi jako 
członkami jednego Ciała Chrystusa (por. 1 Kor 10, 17).

36. Kościół lokalny jest Kościołem w pełni, nie jest jednak całym Koś- 
ciołem”26 27. Stwierdzenie to dotyczy już istniejących światowych wspólnot 
chrześcijańskich, i to nawet wówczas, gdy pod pojęciem „Kościoła lokalnego” 
rozumieją one coś innego. Przytoczone zdanie obowiązywać będzie także po 
urzeczywistnieniu pełnej jedności chrześcijan. Kościoła lokalnego nigdy nie 
należy widzieć w izolacji, lecz zawsze w dynamicznej relacji z innymi Kościołami 
lokalnymi. Musi on wyrażać swoją wiarę w łączności z innymi Kościołami, gdyż 
w ten sposób manifestuje wspólnotę. Z katolickości Kościoła wynika wzajemne 
powiązanie i wzajemna zależność między Kościołami lokalnymi. Kościół 
lokalny, który zamyka się w sobie i pragnie działać całkiem niezależnie od innych 
Kościołów lokalnych, przyczynia się do spaczenia głównego aspektu swojej 
eklezjalności. Kościół lokalny nie jest wolnostojącą i samowystarczalną rzeczy
wistością. Jako element sieci wspólnoty, swą rzeczywistość kościelną zachowuje 
on przez utrzymywanie łączności z innymi Kościołami loka lnymi .

37. Istotnymi elementami podtrzymywania stosunków między Kościołami 
lokalnymi są: wzajemna troska, wzajemne wsparcie, wzajemne uznanie i wzajem
na wymiana informacji. Już w najwcześniejszych czasach Kościoły czuły się 
wzajemnie ze sobą związane. Koinonia ta manifestowała się w różny sposób: 
przez wymianę wyznań wiary; przesyłanie listów będących swego rodzaju 
„paszportem kościelnym”; okazywanie gościnności; wzajemne wizyty; przez 
wzajemną pomoc materialną; przez sobory i synody28.

38. Stosunki wzajemne między Kościołami lokalnymi w ramach tej samej 
światowej wspólnoty Kościołów stają się dzisiaj bardziej widoczne. Jedność, 
której szukamy, skłania nas wszystkich do rozglądania się za środkami 
i sposobami umożliwiającymi przywrócenie, w wymiarze lokalnym i uniwersal
nym, koinonia ze wspólnotami chrześcijańskimi, od których jesteśmy jeszcze 
odłączeni. Ekumenizm, w swoim lokalnym i uniwersalnym sposobie przejawia
nia się oraz w swoim podkreślaniu dialogu i wspólnych spraw, utorował już wiele

26 J.J. von Allm en, L ’Eglise locale parm i les autres Eglises locales, Irenikon 43 (1970), s. 512.
27Por. J. R atzinger, D ie pastoralen  Im plikationen der Lehre von der K ollegialität der Bischöfe, 

w: Concilium 1 (1965), s. 18.
28 Por. L. H ertling, Communio: Church and Papacy in Early Christianity (Chicago 1972); B.P. 

P rusak , H ospitality  Extended or Denied: Koinonia from  Jesus to A ugustine, The Jurist 36 (1976), s. 
89-126.
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dróg do współpracy, wymiany duchowej i teologicznej oraz konwergencji 
w istotnych zagadnieniach wiary i ustroju Kościoła.

39. Jednocześnie jednak wzrastanie w koinonia zostaje poddane szczególnej 
próbie, gdy Kościoły na płaszczyźnie lokalnej lub uniwersalnej zostają wezwane 
do wspólnego działania w pilnych kwestiach społecznych. Problemy etyczne 
mogą stać się czynnikiem podziału, o czym świadczy nieustanna dyskusja nad 
sprawą aborcji, regulacji urodzeń, rozwodów i homoseksualizmu. Stare hasło: 
Nauka dzieli, służba łączy -  nie jest już tak oczywiste jak kiedyś. Skutki wyzwań 
społeczno-kulturowych i konieczność reagowania na nie mają niezwykłe znacze
nie dla przyszłości ekumenizmu.

40. Każda światowa wspólnota chrześcijańska musi uporać się ze specyficz
nymi wyzwaniami dotyczącymi uniwersalności i partykularności. Kościoły 
protestanckie wyeksponowały znaczenie Kościoła lokalnego, dziś jednak stoją 
one przed problemem zamanifestowania w sposób konkretny pośród własnych 
Kościołów zasady uniwersalności. Przynależność do Światowej Rady Kościołów 
wzbogaciła jej Kościoły członkowskie o doświadczenie uniwersalności. W Koś
ciele Rzymskokatolickim decydującą kwestią pozostaje w dalszym ciągu dialek
tyczne napięcie między autorytetem lokalnym a centralnym29.

IV. Kształt strukturalny wspólnoty

41. Właściwa istota Kościoła Bożego, omówione już elementy wspólnoty 
eklezjalnej oraz żywe doświadczenie poszczególnych społeczności chrześcijańs
kich -  wszystko to razem wzięte tworzy podstawę, na której musi się rozwijać 
kanoniczna forma wspólnoty kościelnej. Chodzi tutaj o kwestie dotyczące 
podstawowych celów, ustroju kościelnego, prawa, autorytetu i statutu; wszystkie 
te kwestie odnoszą się do struktury i wspólnoty kościelnej. Z założenia przyjmuje 
się, że w kanonicznej formie wspólnoty kościelnej występuje wszystko, co 
powiedziano już na temat istoty wspólnoty i jej licznych przymiotów. Kanonicz
ny wymiar wspólnoty ma zastosowanie zarówno w odniesieniu do lokalnych 
i uniwersalnych ram danej tradycji jak i do istniejącej już częściowo wspólnoty 
między różnymi Kościołami.

(1) Struktury kanoniczne

42. Mogliśmy już stwierdzić, że wspólnota kościelna odnosi się do 
dynamicznej, duchowej, obiektywnej rzeczywistości, ucieleśnionej w strukturach 
eklezjalnych. Boży dar wspólnoty nie jest amorficzną rzeczywistością , lecz 
jednością organiczną, która domaga się kanonicznej formy wyrazu. Celem takiej 
struktury kanonicznej jest troska o to, aby Kościoły lokalne (i ich członkowie), 
znajdując się we wzajemnej wspólnocie, mogły żyć w harmonii i wierności wobec 
wiary, która raz tylko została przekazana świętym (Jud 3).

43. W Kościele Rzymskokatolickim konieczna jest wspólnota z biskupem 
Rzymu. Sobór Watykański II wskazał przy różnych okazjach na wspólnotę 
hierarchiczną 30. Nauczał, że przez sakramentalną ordynację i hierarchiczną

29 Co do tej kwestii por. P. G ranfield, The Limits o f the Papacy: Authority and Autonomy in the 
Church, New Y ork  1987.

30 Lumen gentium 21 i 22; Nota praevia 2 i 4; Christus Dominus 5.
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wspólnotę ze zwierzchnikiem i członkami kolegium zostaje się członkiem 
kolegium biskupów. Podczas swojej ordynacji biskup otrzymuje urząd {munus) 
uświęcania, nauczania i zarządzania. Ale zadania te mogą być sprawowane tylko 
we wspólnocie hierarchicznej z głową i członkami kolegium biskupów. Poza tym 
biskupi, aczkolwiek w wyniku ordynacji są w posiadaniu trojakiego urzędu, nie 
mogą go sprawować w określonym miejscu bez specjalnego uprawnienia, „misji 
kanonicznej” udzielonej im przez papieża. Kolegium biskupów nie może działać 
niezależnie od papieża, gdyż gremium to zachowuje swój kolektywny charakter 
tylko w łączności ze swym zwierzchnikiem.

44. Mimo pewnych różnic w życiu i w praktyce Kościołów prawosławnych, 
wierzą one na podstawie wspólnej tradycji kanonicznej, że ordynacja biskupia 
wiąże się z nadaniem urzędów uświęcania, nauczania i zarządzania. Podczas 
nominacji biskupów i udzielania im pełnomocnictw posługują się one podob
nymi praktykami. Poza tym podzielają pogląd, że biskupi muszą znajdować się 
we wspólnocie hierarchicznej z przewodniczącym synodu. Właściwym opisem 
prawosławnego rozumienia wspólnoty jest w tym kontekście kanon 34 „kano
nów apostolskich” 31.

45. Kościoły wyrosłe z Reformacji i Kościoły wolne rozwinęły w swoim łonie 
własne struktury kanoniczne służące wyrażaniu i zachowaniu wspólnoty. Kościoły 
te, w zależności od swego specyficznego dziedzictwa, stosują struktury prez- 
biterialne lub synodalne, w wielu przypadkach włączają do tych struktur urzędy 
episkopalne o różnych nazwach, z urzędem biskupa włącznie. Na płaszczyźnie 
swoich wspólnot światowych Kościoły te wypracowały także struktury kanonicz
ne, które umożliwiają prowadzenie konsultacji, współpracę i dawanie wspólnego 
świadectwa, lecz nie uprawniają do podejmowania decyzji, które miałyby wiążący 
charakter dla poszczególnych Kościołów członkowskich. Istnieje jednak ogólna 
tendencja do wzmocnienia możliwości wyrażania przez te wspólnoty wspólnej 
wiary, wspólnego życia i wspólnej służby na płaszczyźnie uniwersalnej.

46. Urząd biskupa Rzymu jako sługi uniwersalnej jedności ma dla 
katolicyzmu rzymskiego istotne znaczenie. Według wiary katolickiej, Bóg 
powierzył Piotrowi i jego następcom, biskupom Rzymu, umacnianie braci we 
wierze przekazanej raz na zawsze świętym oraz w jedności jednego, świętego, 
katolickiego i apostolskiego Kościoła (por. Lumen Gentium 25; Christus 
Dominus 2). Biskup Rzymu jest postrzegany jako znak i gwarant wspólnoty 
wzajemnej Kościołów lokalnych oraz ich wspólnoty z Kościołem Piotra i Pawła. 
Jego posługiwanie jest wielorakie, obejmując: ochronę jedności i uprawnionej 
różnorodności; zapewnienie wsparcia i opieki; ułatwianie kontaktów między 
Kościołami; rozsądzanie spraw spornych.

47. Urząd papieski pozostaje w ruchu ekumenicznym sporną kwestią, ale 
istnieją oznaki lepszego wzajemnego zrozumienia32. Prawosławny patriarcha
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31 Kanon34: Biskupi każdego regionu winni wiedzieć, kto jest pierwszym (protos) wśród nich; mają 
go szanować jako swego zwierzchnika i nie powinni podejmować nic ważnego bez jego akceptacji. Jednakże 
każdy winien się troszczyć tylko o te sprawy, które należą do jego własnej diecezji i związanego z nią 
obszaru. Z  kolei on ( tj. pierwszy wśród biskupów) nie powinien czynić niczego bez aprobaty wszystkich 
innych (biskupów); dzięki temu zapanuje jednomyślność i zostanie oddana chwała Bogu przez Chrystusa 
w Duchu Świętym. Tekst w: F.X . Funk, Didascalia et constitutiones apostolorum, 1905,572-574.

32 Por. V. von Aristi i in., Das Papstamt: Dienst oder Hindernis für die Ökumene? Regensburg 1985.
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ekumeniczny Dimitrios I, nawiązując do uchwały swego Synodu i dając wyraz 
przekonaniu, że Synod ten wyraził pogląd wczesnego Kościoła, oświadczył, że 
biskup Rzymu jest tym, któremu przysługuje przewodnictwo miłości oraz ranga 
i cześć pierwszego biskupa w całym ciele Pana33. Papież może być nazwany 
primus inter pares (pierwszy między równymi), gdyż Stolica Apostolska prak
tykowała od najwcześniejszych czasów prymat miłości34 35 36. W dialogu dwustron
nym luteranie mówią o wartości funkcji Piotr owej35 i zgadzają się z anglikanami, 
że uniwersalny prymat będzie niezbędny w ponownie zjednoczonym Kościele, że 
prymat biskupa Rzymu nadawałby się najbardziej do pełnienia tej roli36. Wspólna 
Komisja Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej Rady Metodystycznej 
stwierdziła w tej sprawie: Dostrzeżenie różnych czynników w Piśmie i w historii 
może przyczynić się do uzgodnienia poglądów na to, jakie funkcje biskupstwo 
rzymskie mogłoby odpowiednio wykonywać w służbie powszechnej jedności, mocą 
jakiego autorytetu i na jakich warunkach (nr 40)37. Mimo tych pozytywnych 
wypowiedzi, problemy ius divinum (prawo Boże), prymatu jurysdykcyjnego, 
nieomylności i papieskiego autorytetu nauczania pozostają w dalszym ciągu 
tematami intensywnego dialogu ekumenicznego.

(2) Kształt przyszłej jedności

48. Jeśli wszystkie Kościoły lokalne mają zjednoczyć sie w communio 
ecclesiarum (wspólnota kościelna), muszą zostać zaakceptowane podstawowe 
elementy eklezjalne wspólnoty: wspólne wyznawanie tej samej wiary apostols
kiej; zwiastowanie Słowa Bożego; wzajemne uznanie sakramentów, zwłaszcza 
Chrztu i Eucharystii; zgodność co do istoty i sprawowania pastoralnego 
przywództwa. Taka zgodność poglądów i uznanie są konieczne dla osiągnięcia 
widzialnej jedności w uprawnionej różnorodności.

49. W ramach ruchu ekumenicznego przedstawiono i krytycznie zanalizo
wano wiele modeli strukturalnej wspólnoty chrześcijańskiej. Spośród zapropo
nowanych modeli szeroko pojmowanej jedności wymieńmy następujące: jedność 
organiczna; jedność korporacyjna; wspólnota kościelna na podstawie porozu
mienia (konkordia); wspólnota koncyliarna; wspólnota wspólnot; jedność w po
jednanej różnorodności38. Jednakże jaki konkretny kształt winien przyjąć 
w przyszłości zjednoczony Kościół i jakie mógłby objąć formy różnorodności, 
jest dla wszystkich wspólnot chrześcijańskich ważną, lecz dotąd jeszcze nieroz
wiązaną kwestią.

50. Zdecydowany wpływ na nasze podejście do kwestii przyszłej jedności ma 
poza tym różne rozumienie przez światowe wspólnoty chrześcijańskie relacji

33 List D im itriosa I do papieża Paw ła VI z okazji dziesiątej rocznicy zniesienia anatem , 14 
grudnia  1975, w: E.J. S torm on (red.), Towards the Healing o f Schism, The Sees o f Rome and 
Constantinople, Public Statements and Correspondence between the Holy See and the Ecumenical 
Patriarchate 1954-1984 (New Y ork-M ahw ah  1987), par. 331, 279-281.

34 Ignatus to  the R om ans I. Por. także J. M eyendorff i inn., The Primacy o f Peter in the Orthodox 
Church, L eighton Buzzard 1963; P. D uprey, Brief Reflections on the Title „Prim us in ter Pares” , One 
in Christ 10 (1974), s. 7-12.

35 P.C . Em pie i T.A . M urphy (red.), Papal Primacy and the Universal Church. Lutherans and 
Catholics in Dialogue V, M inneapolis 1974.

36 A R C IC , The Final Report, w: Growth in Agreement..., s. 108.
37 Cyt. za: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 6 (1988) 2, s. 71.
38 K ró tk ie  streszczenie w: Facing Unity, 8-20, z odpow iednim i w skazów kam i bibliograficznym i.



między Kościołem lokalnym a Kościołem uniwersalnym. Problemy powstają 
w sytuacji, gdy na płaszczyźnie lokalnej rozwijają się gwałtownie stosunki 
ekumeniczne między tradycjami kościelnymi, które nie osiągnęły jeszcze pełnej 
wspólnoty na płaszczyźnie uniwersalnej. Odpowiedzi wymaga następujące 
pytanie: jaki stopień wspólnoty mogą osiągnąć Kościoły lokalne różnych 
tradycji bez jednoczesnego zrywania wspólnoty z Kościołami własnej tradycji?

51. W konkluzji można powiedzieć, że chociaż między Kościołami lokal
nymi różnych tradycji nie ma jeszcze wspólnoty kanonicznej, to jednak tworzą 
one wspólnotę w głęboko duchowym sensie. Wspólnym dziedzictwem naszych 
Kościołów jest Ewangelia. Ponieważ wspólnota kościelna jest społecznością 
inspirowaną przez obecnego w niej Ducha Świętego, możemy powiedzieć, że 
mury naszych podziałów nie sięgają nieba. Jedność chrześcijańska jest zarazem 
darem i zadaniem. Chrześcijanie wszystkich wyznań modlą się o jedność 
wszystkich w każdym miejscu, tęskniąc za jednym i widzialnym Kościołem Bożym, 
który by był naprawdę powszechny i miał posłannictwo do całego świata, aby ten 
świat zwrócił się do Ewangelii i w ten sposób zyskał zbawienie na chwałę Bożą 
(Unitatis redintegratio 1).
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Aneks B

POJĘCIE „HIERARCHIA PRAWD” 
-  INTERPRETACJA EKUMENICZNA

Dokument studyjny

Wprowadzenie

1. Podczas wizyty papieża Jana Pawła II w siedzibie Światowej Rady 
Kościołów w Genewie (12 lipca 1984), dr Willem A. Visser’t Hooft, były 
sekretarz generalny ŚRK, zaproponował podjęcie studium na temat „hierarchii 
prawd” . Wyrażenie to znajduje się w Dekrecie o Ekumenizmie (1964) Soboru 
Watykańskiego II. Pojęcie to wzbudziło ekumeniczne nadzieje, ale zachodzi 
jeszcze potrzeba wyjaśnienia, w jakim znaczeniu użyto go w Dekrecie i jakie ma 
ono konsekwencje dla ekumenicznego dialogu. Papież ustosunkował się natych
miast i pozytywnie do wysuniętej propozycji.

2. Wspólna Grupa Robocza Kościoła Rzymskokatolickiego i Światowej 
Rady Kościołów zwołała dwie konsultacje poświęcone „hierarchii prawd” . 
Pierwsza odbyła się we wrześniu 1985 r. w Bossey, w Śzwajcarii. Po wypowiedze
niu się WGR na temat pierwszego raportu (październik 1985), w marcu 1987 r. 
zebrała się w Rzymie druga konsultacja. Projekt tekstu przekazano WGR 
w maju 1987 r. Mała grupa redakcyjna włączyła doń uwagi WGR i innych 
doradców. Grupa rewidowała tekst jeszcze na posiedzeniach w kwietniu -  maju 
1988 i w lutym 1989 r. W obecnej formie przyjęła go w styczniu 1990 r. jako 
dokument studyjny, który powinien służyć pomocą w dalszej refleksji nad tym 
tematem.



3. Sprawozdanie to jest ekumeniczną próbą zrozumienia i zinterpretowania 
intencji Soboru Watykańskiego II wypowiadającego się o „hierarchii prawd” oraz 
ukazania pewnych tego konsekwencji dla ekumenicznego dialogu i wspólnego 
chrześcijańskiego świadectwa. Sprawozdanie ukazuje także funkcjonowanie „hie
rarchii prawd” w innych tradycjach chrześcijańskich, chociaż zabieg ten jest 
możliwy tylko z pewnymi zatrzeżeniami. Inne tradycje nie posługują się zazwyczaj 
tym wyrażeniem, chociaż cenią jego zawartość treściową, artykułując ją w inny 
sposób.
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Rozdział pierwszy

Wypowiedź Soboru i jej treść

4. Nadto w dialogu ekumenicznym teologowie katoliccy, którzy razem z bra
ćmi odłączonymi poświęcają się studiom nad Bożymi tajemnicami, a trzymają się 
ściśle nauki Kościoła, powinni kierować się umiłowaniem prawdy oraz odznaczać 
się nastawieniem pełnym miłości i pokory. Przy zestawianiu doktryn niech 
pamiętają o istnieniu porządku czy „hierarchii" prawd w nauce katolickiej, 
ponieważ różne jest ich powiązanie z zasadniczymi podstawami wiary chrześcijańs
kiej. W ten sposób utoruje się drogę, która dzięki temu bratniemu współzawodnict
wu pobudzi wszystkich do głębszego poznania i jaśniejszego ukazania bogactw 
Chrystusowych (por. E f 3,8) (Dekret o Ekumenizmie nr 11).

5. Powyższy paragraf znajduje się w drugim rozdziale Dekretu, zajmującym 
się praktyką realizowania ekumenizmu w Kościele Rzymskokatolickim (nrnr 
5-12). Praktyka ta obejmuje stałe badanie naszej wierności wobec woli Chrystusa 
co do Kościoła i nasze starania i czynne realizowanie dzieła odnowy i reformy (nr 
4). Dla tego rodzaju ekumenicznej praktyki istotne znaczenie ma dialog 
doktrynalny prowadzony w duchu umiłowania prawdy oraz w nastawieniu 
pełnym miłości i pokory (nr 11). Dlatego pojęcie „hierarchia prawd” ma 
bezpośredni związek z zadaniem prowadzenia dialogu ekumenicznego.

6. Dekret podkreśla, że warunkiem dialogu z braćmi jest jasne, dogłębne 
i zrozumiałe objaśnienia doktryny katolickiej (nr 11). Wspólnoty chrześcijańskie 
podczas rozmowy głębiej objaśniają i wyraźniej eksponują swoją doktrynę, przez 
co dochodzi do lepszego zrozumienia wzajemnego oraz bardziej precyzyjnej 
oceny nauki i życia (por. nr 9). W paragrafie 11 Dekret prezentuje poszerzone 
spojrzenie na dialog: jest on wspólnym zgłębieniem tajemnicy Bożej, dzięki 
czemu zachodzi głębsze poznanie i jaśniejsze ukazanie niedościgłych bogactw 
Chrystusowych. Wypowiedź na temat „hierarchii prawd” trzeba zatem rozumieć 
w ramach tego szerokiego, zawsze nastawionego na badania pojęcia dialogu.

7. Dwie ważne wypowiedzi na temat „hierarchii prawd” wskazują na 
znaczenie tej doktryny. Abp Andrea Pangrazio (Włochy) przedstawił Soborowi 
tę ideę po raz pierwszy w listopadzie 1963 r. Wypowiedź jego brzmiała: Chcąc 
ocenić właściwie jedność, która istnieje już wśród chrześcijan, jak i występujące 
jeszcze różnice, rzeczą bardzo ważną zdaje się być ścisłe przestrzeganie hierarchicz
nego porządku objawionych prawd, które są manifestacją tajemnicy Chrystusa 
i tego wszystkiego, co tworzy Kościół. Później (październik 1964) kard. Franz 
König z Wiednia zaproponował w poprawce (modus) do Dekretu przyjęcie 
sformułowania „hierarchia prawd” . Podkreślił, że prawd wiary nie można 
ilościowo dodać do siebie, lecz że obowiązuje między nimi jakościowy porządek, 
który zależy od usytuowania poszczególnej prawdy wobec centrum lub fun
damentu wiary chrześcijańskiej (modus 49).



8. Dekret nie wypowiada się na temat znaczenia zasadniczych podstaw 
(fundamentu) wiary chrześcijańskiej. Modus 49, mówiąc o oficjalnym uzasad
nieniu wprowadzenia tego sformułowania stwierdza, że znaczenie i ważkość 
prawd jest różna z powodu ich specyficznych powiązań z tajemnicą Chrystusa 
i historią zbawienia.

9. Sobór posługując się słowami „porządek” lub „hierarchia” , zmierzał więc 
do podkreślenia, że wiara ma porządek organiczny. Prawd nie ustawia się obok 
siebie w szeregu, tylko wypowiada się je w powiązaniu z jakimś centrum lub 
fundamentem.
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Rozdział drugi

„Hierarchia prawd" w dziejach chrześcijaństwa

10. „Hierarchia prawd” była nowym pojęciem podczas Vaticanum II. 
Sformułowanie to daje jednak wgląd w rzeczywistość, która w dziejach Kościoła 
przybiera różny kształt. Oto pewne przykłady.

11. Chociaż Pismo św. jako całość i we wszystkich swoich częściach jest 
inspirowane przez Boga, wielu dostrzegło w nim porządek lub „hierarchię” 
w tym sensie, że pewne części lub fragmenty Biblii dają bardziej bezpośrednie 
świadectwo (^wypełnieniu obietnicy i objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie 
przez Ducha Świętego w Kościele.

12. Różne rodzaje „hierarchii” można ustalić w odniesieniu do autorytetu 
i uchwał soborów kościelnych. Większość tradycji chrześcijańskich przywiązuje 
szczególne znaczenie do siedmiu soborów ekumenicznych wczesnego Kościoła. 
Niektórzy dopatrują się pośród tych soborów „hierarchii” w tym sensie, że 
uprzywilejowaną pozycję chcieliby nadać^tym spośród nich, które sformułowały 
naukę o tajemnicy Chrystusa i Ducha Świętego w ramach wspólnoty Trójcy 
Świętej.

13. Sakramenty mogą służyć za dalszy przykład „hierarchii” w ramach tego 
samego porządku, „hierarchii” powiązanej bezpośrednio ze sprawami wiary. 
Chrzest ( w niektórych tradycjach powiązany z namaszczeniem) jako włączenie 
do Kościoła i Eucharystia jako ośrodek życia Kościoła -  mają rangę sakramen
tów głównych, natomiast wszystkie inne czynności sakramentalne znajdują się 
w podległym do nich związku.

14. Tajemnica Jezusa Chrystusa, ujawniająca się w sposób szczególny 
w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, stanowi ośrodek roku liturgicznego. 
Wszystkie święta podczas roku, jak Boże Narodzenie i Epifania, Wielkanoc 
i Zesłanie Ducha Świętego, dnie poświęcone postaciom świętych -  podkreślają 
taki lub inny aspekt tej samej tajemnicy, która jest zawsze obecna w sposób 
pełny. Tak więc różne święta roku liturgicznego ze swą szczególną specyfiką są 
związane w różny sposób {diversus nexus) z centrum lub fundamentem -  tajem
nicą Jezusa Chrystusa.

15. Kościoły wyrosłe z Reformacji posługują się również swego rodzaju 
„hierarchią” przy rozpatrywaniu prawd wiary chrześcijańskiej. Stoją one na 
stanowisku, że Ewangelia o zbawczym działaniu Boga w Jezusie Chrustusie, 
o czym świadczy normatywnie Pismo św., jest najwyższym autorytetem i wszyst



kie prawdy chrześcijańskie winny się nań powoływać. Ewangelia jako centrum 
wiary jest tym aspektem, któremu Kościoły te podporządkowały wszystkie 
prawdy wiary; prawdy te ujęto w katechizmach służących utwierdzaniu religij
nemu ludu Bożego, w nowych porządkach liturgicznych, w publikacjach 
i wyznaniach wiary, które winny służyć za przewodnik duchownym podczas 
zwiastowania oraz synodom podczas podejmowania decyzji. Wszystko to 
implikuje „hierarchię prawd” .

16. Tradycja prawosławna powołuje się na pełnię prawdy, totalny charakter 
objawienia Bożego. Objawione prawdy Boże tworzą spójną jedność, koherentną 
tradycję apostolską. Ta Święta Tradycja, na której Kościół opiera swoją jedność, 
ogarnia całą treść wiary objawionej przez Boga. Nie ma różnicy między 
prawdami podstawowymi a drugorzędnymi, między doktrynami istotnymi 
a nieistotnymi. Pogląd ten nie oznacza, że w ramach teologicznych refleksji 
i sformułowań nie ma w prawosławiu miejsca na różnicowanie i odróżnianie. 
Teologowie prawosławni uważają, że pojęcie „hierarchia prawd” może być 
pomocne w odróżnianiu prawd wiary trwałych i wspólnych, jak na przykład 
uznane symbole (wyznania wiary) siedmiu soborów ekumenicznych i inne 
wypowiedzi doktrynalne, od tych nauk, które nie zostały sformułowane na 
soborach i usankcjonowane ich autorytetem. Tutaj może być miejsce na 
różnicowanie. W powiązaniu z tą sprawą wyłania się problem istoty autorytetu 
nauczającego w Kościele. Rozmów ekumenicznych na temat „hierarchii prawd” 
nie da się więc oddzielić od form, w jakich Kościół formułuje wiążąco prawdy 
i przekonania związane z jego wiarą.
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Rozdział trzeci 

Interpretacja

A. Hierarchia

17. Dekret o Ekumenizmie posługuje się „hierarchią prawd” jako 
metaforą (opatrując słowo „hierarchia” cudzysłowem). Wskazuje on przez to 
na porządek ważności, który a) zawiera strukturę ułożoną według szczebli 
i w którym b) różne szczeble służą różnym funkcjom. Wobec nauki chrześcijań
skiej Dekret stosuje tę zasadę na dwa różne sposoby. Po pierwsze istnieje 
porządek między sformułowanymi prawdami dogmatycznymi a rzeczywistoś- 
ciami, które są znane za pomocą tych sformułowań. Sformułowane prawdy 
dogmatyczne, które artykułują wiarę, jak dogmaty maryjne, wskazują w osta
tecznym rezultacie na tajemnicę Bożą; prawdy te kierują życiem ludu Bożego. 
Po drugie: Tak w życiu całego Kościoła jak i w jego nauczaniu nie wszystko 
przedstawia się na tej samej płaszczyźnie; z pewnością wszystkie prawdy 
objawione wymagają tego samego przyzwolenia wiary, łecz stosownie do 
mniejszej łub większej bliskości do podstawy objawionego misterium mają one 
różny wzajemny do siebie stosunek i różne odniesienia między sobą (Sekretariat 
ds. Jedności Chrześcijan: Refleksje i wskazania odnośnie do dialogu ekumeni
cznego, 15 sierpnia 1970 r., IV, 4b; cyt. za: S.C Napiórkowski (wyd.): Ut unum. 
Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu, Lublin 1982, s. 156). 
Niektóre prawdy opierają się na prawdach bardziej zasadniczych i zostają 
wyjaśnione za ich pomocą (por. Kongregacja ds. Kleru: Ogólne Dyrektorium 
Katechetyczne, 11 kwietnia 1971,nr 43; Kongregacja Doktryny Wiary: Mys
terium Ecclesiae, 24 czerwca 1973, nr 4).



18. Niektóre tradycje chrześcijańskie dostrzegają, przy głębszej refleksji, 
dwa wymiary „hierarchii prawd” . Z jednej strony samo objawienie Boże 
pokazuje pewien porządek, jakim jest na przykład przejście ze Starego Przymie
rza w Nowe. Z drugiej strony w nieprzerwanej odpowiedzi wiary pielg
rzymującego ludu Bożego na objawienie daje się rozpoznać porządek prawdy, 
który uległ wpływom historycznego i kulturowego kontekstu czasu i przestrzeni. 
Różne odpowiedzi wiary na objawienie sprawiły, że Kościoły w poszczególnych 
okresach historycznych przywiązywały niejednakowe znaczenie do sformuło
wań dogmatycznych; stwierdzenie to odnosi się również do grup kościelnych 
i pojedynczych chrześcijan. Sobór Watykański II uznał, że Wschód i Zachód 
stosowali w dziedzinie rozumienia i wyznawania spraw Bożych różne metody 
i sposoby postępowania; że niekiedy dana tradycja w porównaniu z inną była 
bliższa właściwemu zrozumieniu pewnych aspektów objawionej tajemnicy lub 
lepiej ją naświetlała (Dekret o Ekumenizmie 17).

19. Dialog ekumeniczny umożliwia Kościołom lepsze uświadomienie sobie 
istniejących hierarchii lub porządków prawd we własnej tradycji lub trybie życia. 
Dialog może spowodować także zmianę poglądów danego Kościoła na kwestię 
porządku, co z kolei może ułatwić sprawę zbliżenia. Np. Kościoły wyrosłe 
z Reformacji uznają coraz częściej znaczenie urzędu biskupiego w swoim 
porządku prawd; z kolei Kościół Rzymskokatolicki zaczyna dowartościowywać 
doktrynę o usprawiedliwieniu przez wiarę. Są to oznaki konwergencji.

B. Fundament

20. Dekret o Ekumenizmie stwierdza, że miejsce danej prawdy doktrynalnej 
w ogólnym porządku prawd zależy od jej mniej lub bardziej ścisłego powiązania 
z zasadniczymi podstawami (fundamentem) wiary chrześcijańskiej (nr 11). Co 
rozumie się przez pojęcie „fundament”? Pojęcie to przewijało się w debatach 
soborowych, gdy mowa była o tajemnicy Chrystusa (Pangrazio) lub tajemnicy 
Chrystusa i historii zbawienia (modus 49). Kontekst ten ukazuje wyraźnie, że 
pojęcie „fundament” dotyczy w pierwszym rzędzie żywego i życiodajnego 
centrum lub fundamentu samej wiary chrześcijańskiej, a nie takich lub innych 
sformułowań wyrażających tę prawdę. Chociaż świadectwo o tym centrum lub 
fundamencie dawało wiele różnych formuł, np. Nicejsko -  Konstantynopolitań
skie i Apostolskie Wyznanie Wiary, to jednak żadna formuła nie jest w stanie 
ująć lub wyrazić w pełni rzeczywistości tego fundamentu.

21. Fundament ten jest w pierwszym rzędzie rzeczywistością, na której 
opiera się pełnia wiary i egzystencji chrześcijańskiej, rzeczywistością, która 
przyczynia się również do ukonstytuowania wspólnoty uczniów Jezusa Chrus- 
tusa jako Jego Ciała. Fundament ten tworzy prawdziwą istotę Kościoła, 
podtrzymując go na pielgrzymim szlaku. Nabożeństwo Kościoła jest centralnym 
miejscem, w którym wszystkie czynności -  zwiastowanie, wyznanie wiary 
i celebracja -  nakierowane są na ten fundament.

22. Wszelka próba opisania tego fundamentu na płaszczyźnie koncepcyjnej 
winna uwzględniać osobę i tajemnicę Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga 
i prawdziwego człowieka. On jest Tym, który powiedział: Ja jestem drogą 
i prawdą, i życiem (J 14,6). W życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Syna Ojca, Bóg 
zamieszkał wśród nas dla naszego zbawienia, a Duch Święty został wlany w nasze 
serca. W mocy Ducha Świętego Bóg stworzył swój jedyny Kościół, umożliwia 
jego członkom przeżywać Chrystusa we wierze i być Jego świadkami,
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stwarza też Kościołowi warunki dotarcia do wszystkich ludzi, tak by wszyscy 
zgromadzeni zostali w Królestwie Bożym.

23. Normatywne świadectwo o tym fundamencie dają prorocy, apostołowie 
i wspólnoty apostolskie w Starym i Nowym Testamencie. W wierności wobec 
pierwotnego świadectwa apostolskiego, mówią o nim ekumeniczne wyznania 
wiary i przekazywana przez stulecia wiara Kościoła.

C.Nexus (kontekst)

24. Dekret opiera swoją akceptację „hierarchii prawd” na fakcie, że prawdy 
te mają różne powiązania („diversus nexus’*) z fundamentem wiary chrześcijańs
kiej. Co oznacza tutaj słowo „różne”? Jak różne afirmacje prawdy związane są 
w różny sposób z tym samym fundamentem?

25. Przede wszystkim przytoczone sformułowanie Soboru nie oznacza, że 
między tymi prawdami a fundamentem istnieje tylko jeden, mniej lub bardziej 
przypadkowy związek, tak że każda z nich ma charakter względny i może być 
traktowana w życiu religijnym jako prawda fakultatywna. Jeszcze w mniejszym 
stopniu sformułowanie Soboru traktuje prawdzy wiary za bardziej lub mniej 
konieczne do zbawienia, albo sugeruje gradację w dziedzinie obowiązku 
wierzenia w to wszystko, co Bóg objawił. Pełna odpowiedź we wierze na 
samoobjawienie Boga wymaga przyjęcie objawienia jako całość. Nie można 
podchodzić wybiórczo do tego, co Bóg objawił, gdyż w dziedzinie objawienia 
-  naszego zbawienia -  nie ma swobody wyboru. Istnieje obowiązek przyj
mowania z wiarą wszystkiego, co Bóg objawił, tak że w tym zakresie nie może być 
mowy o istnieniu żadnych szczebli.

26. Umiejscowienie poszczególnej prawdy zależy od jej mniejszego lub 
większego oddalenia od fundamentu wiary. Oddalenie to nie oznacza, że każda 
prawda musi być włączona do statycznego systemu ustalonych koncepcji. Raczej 
winniśmy dostrzec dynamizm, jaki ujawnia się podczas zetknięcia danej prawdy 
z fundamentem w wierze wspólnotowej i osobistej, w wierze przeżywanej przez 
każdego członka Ciała Chrystusa. Musimy poznać znaczenie, oddalenie i waż
kość, jaką ma poszczególna prawda w odniesieniu do fundamentu wiary 
w kontekście egzystencjalnych stosunków między chrześcijanami i ich wspólno
tami.

27. Z tego co powiedziano wynika, że prawdy, które służą do wyjaśnienia 
i ochrony prawd bardziej fundamentalnych, mają tylko pośredni związek 
z fundamentem wiary. Ustalenie to ma ważne znaczenie dla dążeń do jedności 
Kościołów, gdyż każda wspólnota chrześcijańska stara się o to, aby między tą lub 
inną prawdą a fundamentem istniała bardziej lub mniej bezpośrednia łączność.
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Rozdział czwarty

Implikacje ekumeniczne i teologiczne

28. Koncept „hierarchia prawd” ma implikacje dla stosunków między 
Kościołami podczas ich starań o pełną wspólnotę wzajemną za pośrednictwem 
dialogu ekumenicznego. Może przyczynić się do wzajemnego zrozumienia i służyć 
za kryterium w odróżnianiu tych różnic w pojmowaniu prawd wiary, które mają 
charakter kontrowersyjny, od tych, które takiego charakteru mieć nie muszą.
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A. Implikacje dla dążeń do pełnej wspólnoty

29. Pojęcie „hierarchia prawd” wychodzi z założenia, że wszystkie prawdy 
objawione odnoszą się do „fundamentu” i tylko w jego ramach mogą być 
artykułowane; fundament ten to „tajemnica Chrystusa” , przez którą manifestuje 
się miłość Boga w Duchu Świętym. Wszyscy, którzy tę tajemnicę przyjmują 
i wyznają oraz dają się ochrzcić, wchodzą we wspólnotę z Chrystusem, wzajemnie 
ze sobą oraz z Kościołem wszystkich epok i miejsc. Wspólnota ta opiera się na 
wspólnocie Ducha Świętego, który rozdziela różne duchowe dary i posługiwania, 
oraz jednoczy członków w jednym Ciele, którym jest Kościół. Tak więc „tajemnica 
Chrystusa”, „centrum”, „fundament” to nie tylko to, w co chrześcijanie wierzą, 
lecz także życie, w którym uczestniczą i którego doświadczają.

30. Ci, którzy akceptują i wyznają tajemnicę Chrystusa i Trójcy Świętej, 
zostali ochrzczeni, dzięki czemu mają udział w społeczności Ducha Świętego, są 
wezwani do manifestowania tej społeczności we wspólnym życiu, w dawaniu 
wspólnego świadectwa, wyznawaniu wiary, służbie na rzecz ludzkości, we 
wspólnym oddawaniu czci Bogu, wspólnym duszpasterstwie i zobowiązaniu do 
prowadzenia dialogu ekumenicznego. Taka żywa realizacja już istniejących 
elementów wspólnoty wyzwala pragnienie osiągnięcia większej wspólnoty.

31. Chociaż wspólny „fundament” i chrzest łączą chrześcijan ze sobą we 
wspólnocie Ducha Świętego, nie zdołali oni jeszcze ukazać jej w sposób 
doskonały i w pełni widoczny. Wynika to z ludzkiej słabości i grzechu, różnych 
poglądów teologicznych i dogmatycznych, przyczyn historycznych, a częściowo 
też z różnic w umiejscawianiu prawd wobec centralnego misterium.

32. Wspólne uznanie „fundamentu” sprawia, że podzieleni chrześcijanie 
zaczynają podchodzić pozytywniej i konstruktywniej do swych odmiennych 
poglądów dotyczących umiejscowienia prawd wobec tego fundamentu: np. 
dotyczy to miejsca, jakie w relacji do „fundamentu” zajmuje w różnych 
Kościołach nauka o usprawiedliwieniu. Podzieleni chrześcijanie pojmują nie
które różnice jako przykłady uprawnionej różnorodności wyrażania wspólnej 
prawdy, różnorodności, która jest zawsze charakterystyczną cechą wspólnoty 
Kościoła. Na przykład różnice w dziedzinie myśli teologicznej i praktycznego 
życia religijnego, które wynikły z przyczyn historycznych i kulturowych, nie są 
koniecznie różnicami dotyczącymi fundamentu wiary. Wspólnota widzialnie 
zjednoczonego Kościoła uwzględni z pewnością różnorodność, która jest 
właściwym wyrazem jego katolickiej i apostolskiej wiary.

33. Istnieją jednak różnice doktrynalne, które są nadal istotną przeszkodą, 
toteż chrześcijanie muszą się z nimi uporać przed zawarciem pełnej wspólnoty 
sakramentalnej. Pod względem znaczenia różnice te zależą od ich umiejscowienia 
w stosunku do centralnego misterium Chrystusa. Dialog ekumeniczny zalicza się 
do najlepszych środków, które umożliwiają chrześcijanom właściwsze rozumie
nie wagi i znaczenia tych różnic oraz ich relacji wobec „fundamentu” naszej 
wspólnej wiary. W takim dialogu chrześcijanie mogą uzyskać nowe perspektywy 
dla swych wspólnych zadań, które polegają na nowym uporządkowaniu 
priorytetów z zakresu wiary i życia codziennego oraz na podjęciu odpowiednich 
kroków i inicjatyw wiodących do pełnej wspólnoty.

34. Uznanie „hierarchii prawd” mogłoby oznaczać, że ekumeniczna agenda 
opiera się na już istniejącej wspólnocie w „fundamencie” , wspólnocie, która
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utoruje drogę do takiego ułożenia priorytetów, że możliwe stanie się stopniowe 
osiąganie pełnej wspólnoty.

B. Implikacje dla dialogu ekumenicznego

35. Właściwe posłużenie się pojęciem „hierarchia prawd” może spowodo
wać, że katolicy rzymscy odpowiedzialni za nauczanie wiary, dokonując 
„zestawienia doktryn” (Dekret o Ekumenizmie 11) w dialogu ekumenicznym, 
zajmą bardziej otwartą postawę wobec pełniejszej wspólnoty wszystkich wy
znawców Chrystusa. Osoby, które w innych wyznaniach chrześcijańskich 
ponoszą podobną odpowiedzialność, korzystają również z porządku prawd, 
zwłaszcza wówczas, gdy podejmują inicjatywy ekumeniczne. W przekonaniu 
protestantów Ewangelia ma bardziej bezpośrednią łączność z fundamentem niż 
urząd; ten ostatni odgrywa wobec Ewangelii rolę służebną. Występujące tutaj 
różnice rzutują na to, co dla chrześcijan jest wspólne. Fakt istnienia tylko 
częściowej wspólnoty między Kościołami wynika nie tylko z różnicy poglądów 
na pewne elementy doktryny, lecz również z odmiennego podejścia do sprawy 
łączności między prawdami a fundamentem wiary. Postęp w dialogu ekumenicz
nym prowadzi do konwergencji, które przyczyniają się do osłabiania wy
tworzonych przez wspólnoty chrześcijańskie różnic w dziedzinie usytuowania 
danych prawd wobec fundamentu wiary. Wiele Kościołów, przez uczestnictwo 
w dialogach dwustronnych i wielostronnych, ma możność zetknięcia się 
z pierwszymi oznakami takich konwergencji.

36. Każda tradycja wyznaniowa przez lepsze zrozumienie tego, jak inni 
chrześcijanie wierzą, wyrażają swą wiarę i żyją nią, dochodzi do lepszego 
zrozumienia samej siebie i stopniowego widzenia w szerszej perspektywie 
własnych sformułowań doktrynalnych. To doświadczenie i poznanie przyczynia 
się do wzajemnego wzbogacenia. Mamy tu do czynienia z procesem, który 
podchodzi z szacunkiem do tajemnicy zbawienia i dotyczących jej sformułowań 
bez najmniejszego zamiaru „ograniczenia” tego misterium w czymkolwiek. 
Proces ten jest środkiem służącym do odpowiedniejszej oceny form wyrażania 
prawdy o zbawieniu, wzajemnego powiązania i konieczności tych form. 
„Hierarchia prawd” , koncentrując się ponownie na „fundamencie” , może stać 
się przeto instrumentem owej odnowy teologicznej i duchowej, której domaga się 
ruch ekumeniczny.

37. Pojęcie „hierarchia prawd” może być przydatna w dziedzinie misji 
i wspólnego świadectwa. Zwiastowanie słowem i czynem podstawowych prawd 
Ewangelii w sposób przemawiający do potrzeb ludzkiego ducha jest rzeczą 
szczególnie ważną w społeczeństwach zeświecczonych i spluralizowanych. 
Wspólne poznanie tych potrzeb jest bezwzględnie konieczne, a wspólne za
stosowanie „hierarchii prawd” może ułatwić ekumeniczne poznanie „fundamen
tu” i w konsekwencji prowadzić do konwergencji poglądów teologicznych, która 
umożliwi ustalenie treści wspólnego świadectwa.

38. Dzisiejsze rozumienie misyjnego zadania musi uwzględnić bogactwo, 
złożoność i zróżnicowanie kultur. Proces, za pomocą którego wiara chrześcijańs
ka bywa interpretowana i przyjmowana w różnych kulturach, wymaga wy
czulenia na to zróżnicowanie. „Hierarchia prawd” może być też środkiem 
służącym upewnieniu, że niezbędne formy wyrażania wiary w różnych kulturach 
nie prowadzą do utraty treści prawd chrześcijańskich lub ich separacji od 
fundamentu. Pojęcie to może odegrać ważną rolę zarówno w odniesieniu do
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relacji między treścią wiary a kulturą jak i w dziedzinie odróżniania obu wielkości 
od siebie.

39. Pojęcie „hierarchia prawd” może być także użyteczną zasadą w metodo
logii i hermeneutyce teologicznej. Przez to, że uznaje zarazem organiczną całość 
i koherencję prawd wiary jak również ich zróżnicowane usytuowanie wobec 
„fundamentu” , nadaje się ono do ukazania drogi wiodącej do uporządkowanej 
pracy teologicznej. Pojęcie to jest dialogiczne w duchu w tym sensie, że 
przewiduje „porównanie doktryn” zarówno w ramach specyficznych tradycji jak 
i w ramach szerszego ekumenicznego kontekstu. Zwracając główną uwagę na 
osobę i tajemnicę Jezusa Chrystusa, Tego, Który jest, Który był i Który przychodzi 
(Ap 1,8), koncept ten może pomóc teologii w respektowaniu historycznego 
wymiaru naszego poszukiwania prawdy i naszego dawania świadectwa prawdzie.

40. Pojęcie „hierarchia prawd” koncentrując się na „fundamencie” -  tajem
nicy Chrystusa -  ukazuje, że jego punktem orientacyjnym jest pełna realizacja 
Królestwa Bożego; wiąże się z tym poczucie bezwłocznego działania i od
powiedzialności. Realizacja powyższego celu może przyczynić się do pod
niesienia dynamicznego charakteru wiary chrześcijańskiej i ukazania jej znacze
nia dla wszystkich epok, służąc przez to Kościołom pielgrzymującym w „rozpoz
nawaniu znaków czasu” oraz w składaniu przez nie relacji o ich wierze i nadziei 
w konkretnych sytuacjach. Chrześcijanie, świadomi istnienia „hierarchii prawd” 
reagując na wyzwania współczesności, zostają zachęceni do wdzięcznego 
powoływania się na mądrość swoich tradycji i jednocześnie do twórczego 
poszukiwania odpowiedzi w kontekście przyszłego Królestwa Bożego.

W opracowaniu dokumentu uczestniczyły następujące osoby:
Z ramienia Papieskiej Rady 
ds. Jedności Chrześcijan:
Prof, dr Georges Bavaud 
Prof, dr William Henn OFM 
Dom Emmanuel Lanne OSB 
Prof, dr Rene Marle SJ 
Ks. Basil Meeking (sekretarz 
w latach 1985-87)
Ks. John Mutiso-Mbinda 
Mons. John Radano (sekretarz 
w latach 1987-90)
Dr. Hendrik Witte

Z ramienia Światowej Rady 
Kościołów:
Ks. dr Georges Deagas 
Dr Günther Gassmann 
(sekretarz w latach 1985-90) 
Prof, dr Jan Lochman 
Prof, dr Nikolas Lossky 
Dr Mary Tanner 
Br. Max Thurian

(Przekład za: The Pontifical Council For Promoting Christian Unity: Infor 
mation Service 1990 nr 74 s. 60-90).

Tłum: Karol Karski



DWA SPOTKANIA WSPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ
KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH 

I RADY KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY

W dniach od 17 do 20 października 1991 roku w Genewie odbyło się pierwsze 
spotkanie wspólnej grupy roboczej Konferencji Kościołów Europejskich (zrzesza 
chrześcijańskie Kościoły niekatolickie, skrót: KKE) i Rady Konferencji Epi
skopatów Europy (Kościoła katolickiego, skrót: CCEE) na temat ekumenicznego 
procesu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia (JPIC). Grupa 
spotkała się pod hasłem „po Bazylei”, ponieważ swe zadania widzi w ramach tego 
procesu, którego jak dotąd szczytowym punktem było Europejskie Zgromadzenie 
Ekumeniczne w Bazylei w czasie Świąt Zesłania Ducha Świętego w 1989 roku.

W pracach grupy uczestniczyli:
1. Ze strony KKE: dr Roger Williamson (Anglia) -  współmoderator naszej 

grupy, ojciec Michael Tita (Rumunia, w zastępstwie metropolity Mołdawii 
i Bukowiny -  Daniela), pani dr Reinhild Traitler (Śzwajcaria), pani pastor Isabelle 
Graessle (Szwajcaria). Nieobecny był przedstawiciel Ewangelickiego Kościoła 
Braci Czeskich pastor Jan Capek.
Z sekretariatu KKE: Jean Fischer (sekretarz generalny, Szwajcaria), Jose Leite 
(Portugalia), pastor Rüdiger Noll (Niemcy).

2. Ze strony CCEE: prof, dr Joseph A. Śelling (Belgia) -  współmoderator, ks. 
biskup Alberto Ablondi (Włochy), ks. prof. Rene Coste (Francja), ks. prof, dr 
Anton Stres (Słowenia), Elżbieta Adamiak (Polska).
Z sekretariatu CCEE: ks. dr Ivo Fürer (sekretarz generalny, Szwajcaria), prof, dr 
Heinz-Günter Stobbe (Niemcy, zastępował prof. P.H. Langendörfera).

Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Bazylei wpisane jest w kontest 
całego koncyliarnego procesu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony 
stworzenia. Jest jednak wydarzeniem niepowtarzalnym i oznacza kamień milowy 
w zakresie ekumenizmu. Było spotkaniem oficjalnych delegatów Kościołów 
Europy, czego owocem jest uchwalony dokument końcowy. Ale było też 
spotkaniem wielu osób, grup i ruchów kościelnych zaangażowanych w działaniach 
społecznych i ekologicznych. Było to więc zgromadzenie całego ludu Bożego. 
Zgromadzeni w Bazylei przedstawiciele Kościołów osiągnęli zasadniczą zgodność 
w zakresie naszej wspólnej wiary (dokument końcowy). Próbowali odczytać 
współczesną sytuację świata, istniejące zagrożenia dla sprawiedliwości, pokoju 
i stworzenia, które są wyzwaniem dla chrześcijan. Nie byli jednak w stanie dać 
gotowych odpowiedzi na wiele pytań i problemów związanych z tymi za
grożeniami (np. kultury non violence, podejścia do praw mniejszości). Zagadnienia 
te wymagają dalszej współpracy. Jednocześnie dokument z Bazylei mówi o wielu 
praktycznych zobowiązaniach i zaleceniach dla Kościołów w tej dziedzinie.
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Jednym z etapów kontynuacji prac zainicjowanych w Bazylei jest właśnie 
wspólna grupa robocza. Powołując ją do życia Komitet Wspólny KKE/CCEE 
postawił jej następujące zadania:

1. Śledzenie i analizę realizacji zaleceń zawartych w dokumencie z Bazylei;
2. Pogłębienie podstaw teologicznych, szczególnie w aspekcie ekumenicznej 

etyki społecznej;
3. Podtrzymywanie już istniejących oraz budzenie nowych inicjatyw na 

rzecz pokoju w sprawiedliwości dla całego stworzenia.
Dla refleksji systematycznej (punkt 2) za istotne uznano takie tematy jak:

-  Królestwo Boże -  Kościół -  świat (posłannictwo Kościoła i jego znaczenie 
dla życia w sprawiedliwości i pokoju, usprawiedliwienie i sprawiedliwość, wiara 
i odpowiedzialność za świat);

-  antropologia chrześcijańska;
-  kultura nie stosowania przemocy -  non violence (wolność sumienia i religii, 

ochrona mniejszości, rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, przezwyciężenie 
instytucji wojny);

-  solidarność wewnątrz Europy i na płaszczyźnie światowej (opcja na rzecz 
ubogich, wspólnota kobiety i mężczyzny, tematy ekonomiczne np. kryzys 
zadłużenia):

-  ekologiczna zdolność do życia przyszłego społeczeństwa.

W pierwszym spotkaniu grupy roboczej dużo miejsca zajął problem 
samookreślenia się grupy, jej specyficznych zadań pośród istniejących już 
inicjatyw oraz mandatu z jakiego występuje. Grupa nie tyle powinna tworzyć 
nowe formy działania czy prace badawcze, ile koordynować już istniejące. 
Powinna więc pozostawać w kontakcie z wydziałami uniwersyteckimi, in
stytutami badawczymi, akademiami oraz ruchami i grupami zaangażowanymi 
na tym polu, popierać i koordynować ich współpracę.

Na pierwszym spotkaniu dyskutowano dwa projekty: profesora H.-G. 
Stobbe i doktora R. Williamsona. Projekt prof. Śtobbe („Kryzys globalny 
i proces koncyliarny. Formy postrzegania sytuacji i reakcji ze strony Kościoła 
w narodowym i międzynarodowym porównaniu”) stawia sobie za cel zbadanie 
roli, jaką Kościoły odgrywają w zsekularyzowanych społeczeństwach Zachodu 
i postsocjalistycznych Wschodu. Czy wspólnota chrześcijan w procesie kon- 
cyliarnym reaguje, tzn. odrabia zaległości, dogania zmiany jakie dokonują się 
w społeczeństwie i dopasowuje się do nich? Czy pełni w nim rolę profetyczną lub 
sprawczą pewnych zmian? W dyskusji wskazano na konieczność sprecyzowania 
projektu, na trudności metodologiczne (jak stwierdzić, czy impuls wychodzi 
z Kościoła czy społeczeństwa -  Kościoł żyje w społeczeństwie -  lub czy dana 
inicjatywa pochodzi z JPIC?) oraz na ograniczenie zakresu badań do Europy 
Zachodniej (proponowane były instytuty w Strasbourgu, Dublinie, Utrechcie, 
Uppsali i Münster). Zaletą tego projektu jest możliwość otrzymania wsparcia 
finansowego ze strony francuskiej fundacji „Pour le Progres de l’Homme” 
(fundacja zainteresowana jest badaniami na temat podstawowych wartości etyki 
społecznej).

Projekt doktora Williamsona („W kierunku kultury nie stosowania prze
mocy”) zawierał cztery punkty:

1. Przestawienie przemysłu zbrojeniowego na produkcję pokojową;
2. Pojednanie i rola Kościoła;
3. Służba pokojowa „Szalom”;
4. Wychowanie do pokoju (brak rozwinięcia).

Punkt pierwszy (opracowany najszerzej) posiadał dwa aspekty: przegląd pro
blemów strukturalnych oraz łączącą się z nimi kwestię bezrobocia. Prof. Stres
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zwrócił uwagę na konieczność uzupełnienia tego punktu alternatywnymi 
strukturami bezpieczeństwa. Odnośnie do punktu drugiego zaproponowano 
zorganizowanie spotkania delegacji Kościołów: katolickiego z Chorwacji i pra
wosławnego z Serbii z przedstawicielami Kościołów Irlandii Północnej celem 
wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się. Stwierdzono jednak niepowo
dzenie dotychczasowych inicjatyw i płynącą stąd ostrożność przy podejmowaniu 
kolejnych. W punkcie trzecim, dotyczącym kościelnej służby dla pokoju 
mówiono o konieczności znalezienia ze strony Kościęła katolickiego instytucji, 
która mogłaby stać się partnerem dla Instytutu „Życie i Pokój” z Uppsali 
(Szwecja).

W dalszym ciągu obrad zwrócono uwagę na konferencję Organizacji 
Narodów Zjednoczonych na temat środowiska i rozwoju (UNCED), która 
odbędzie się od 1-go do 12-go czerwcami 992 roku w Rio de Janeiro, na działania, 
które podejmuje w związku z tym Światowa Rada Kościołów i możliwości 
zaangażowania kościelnego na płaszczyźnie lokalnej, narodowej czy europejskiej.

Przyjęto do wiadomości informację o powstaniu Instytutu do Śpraw 
Teologii i Ekologii w Prawosławnej Akademii na Krecie, który zaprasza 
Kościoły, organizacje ekumeniczne i instytucje naukowe do współpracy i popie
rania prac Instytutu.

Jak na problematykę spotkania w Genewie spojrzeć z perspektywy polskiej? 
Problemem zasadniczym jest to, jak Kościół w dzisiejszym społeczeństwie może 
być wiarygodnym świadkiem wartości etycznych. Ważne jest, by zagadnienia 
polityczne, społeczne, ekonomiczne i ekologiczne były zaliczane do spraw 
będących w kręgu zainteresowań Kościoła. Jego obecność w życiu społecznym 
jest polską tradycją, lecz w obecnej sytuacji jesteśmy w poszukiwaniu nowej 
formuły tej obecności. Na czym ma polegać rola Kościoła w społeczeństwie 
gospodarki wolnorynkowej, jaka jest jego odpowiedź na nowy styl życia 
i wyłaniające się problemy socjalne i ekologiczne. Problematyka koncyliarnego 
procesu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia jawi się w tym 
kontekście jako interesujący materiał do refleksji. Współudział w jego pracach 
stanowi szansę znalezienia nowych rozwiązań, a dzielenie się dotychczasowymi 
doświadczeniami wzbogaci wszystkich uczestników podjętego dialogu. Niestety, 
dokument z Bazylei oraz toczące się wokół niego prace pozostają w Polsce 
inicjatywą zupełnie nieznaną. Stąd nie dziwi fakt, że w sprawozdaniu sekretarzy 
narodowych konferencji biskupów (CCEE) z maja 1991 roku na temat 
działalności kontynuujących idee spotkania w Bazylei nie ma wzmianki o Polsce. 
Konieczne jest więc przetłumaczenie i opublikowanie dokumentu z tego 
spotkania1.

Myślą przewodnią dokumentu jest świadomość wzajemnego powiązania 
problematyki sprawiedliwości, pokoju i ochrony środowiska i wypływającej stąd 
potrzeby wspólnego pokonywania trudności na wszelkich płaszczyznach -  także 
międzykościelnej. Dobrze byłoby zatem zaprosić istniejące w poszczególnych 
Kościołach grupy do współpracy w określonych kręgach tematycznych (np. 
ekologia, rola kobiet, służba pokojowa, problemy mniejszości, itp.)

Jedną z form zaangażowania proponowanych w dokumencie jest coroczny 
ekumeniczny tydzień modlitw o sprawiedliwość, pokój i ochronę stworzenia. 
Przyjęcie tej propozycji może stać się okazją do twórczej refleksji oraz impulsem 
do podjęcia nowych inicjatyw na tym polu.

1 D okum ent końcowy Europejskiego Zgrom adzenia Ekumenicznego „Pokój przez sprawied
liwość” w Bazylei zamieściliśmy w numerze 1 z 1992 r. Polski przekład był już gotowy w 1989 r., lecz 
z pow odu przerwy w w ydaw aniu „Studiów ” ukazał się z przeszło dwuletnim  opóźnieniem  (Redakcja).
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*  *
*

W dniach od 5 do 7 marca 1992 roku w Genewie odbyło się kolejne 
spotkanie wspólnej grupy roboczej Konferencji Kościołów Europejskich i Rady 
Konferencji Episkopatów Europy dla sprawiedliwości, pokoju i ochrony 
stworzenia. Po przywitaniu odczytano sprawozdanie z poprzedniego spotkania, 
co stanowiło dobre wprowadzenie w tematykę dla osób na tamtym spotkaniu 
nieobecnych. Następnie podzielono się informacjami i wrażeniami ze spotkań 
i wydarzeń ważnych dla prac naszej grupy.

Jose Leite (członek sekretariatu KKE) zdał relację z piątego Europejskiego 
Spotkania Ekumenicznego KKE/CCEE, które miało miejsce 12-18 listopada 
1991 w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Jego tematem była wspólna 
ewangelizacja Europy. Zgodność Kościołow Europy co do konieczności ewan
gelizowania „starego kontynentu” jest czymś nowym. Wcześniej myślano raczej
0 ewangelizacji innych części świata... Szczególnym znakiem nadziei była 
obecność po raz pierwszy delegata Kościoła prawosławnego Albanii. W przeci
wieństwie do poprzednich spotkań tym razem nie uchwalono żadnego wspól
nego dokumentu, natomiast prezydenci obu organizacji, dziekan John Arnold 
(KKE) i kardynał Carlo Maria Martini zredagowali wspólne sprawozdanie. 
Opisują w nim wymianę doświadczeń i wzajemne wsłuchiwanie się przed
stawicieli różnych Kościołów w troski i problemy innych, jakie miało miejsce na 
spotkaniu. Zauważają nowe problemy, które stanęły przed Kościołami w nowej 
sytuacji Europy: jak przemienić duchową konkurencję Kościołów w umiejętność 
uczenia się ewangelizacji od innych; jak zapobiec niebezpieczeństwu eurocent- 
ryzmu, który niszczy naszą światową solidarność; jak popierać pozytywne 
wartości tożsamości narodowej nie popadając w nacjonalizm. W tej nowej 
sytuacji miłość między Kościołami powinna przejawiać się w odrzuceniu ducha 
konkurencji pomiędzy nimi -  jest to szczególnie ważne w czasie, kiedy czynnik 
religijny jest nadużywany dla podsycania konfliktów powstałych na innym tle. 
Konieczny jest pokój ekumeniczny. Takiemu pokojowi ekumenicznemu służyło
by na pewno stworzenie w każdym kraju Rady Kościołów Chrześcijańskich. Do 
tworzenia ich tam, gdzie jeszcze nie istnieją Prezydenci obu organizacji wzywają 
bardzo gorąco. Także na poziomie lokalnym możliwa jest współpraca ekumeni
czna w misji i ewangelizacji -  poprzez wspólne tłumaczenie, rozpowszechnianie
1 studium Biblii, przez ekumeniczne zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju i ochrony stworzenia, przez wspólne świadectwo w środkach masowego 
przekazu, poprzez współpracę na płaszczyźnie diakonii. Trzeba też zastanowić 
się nad wspólnym programem studiów i kształcenia dla ewangelizacji. Wreszcie 
w każdym Kościele powinna mieć miejsce modlitwa za wszystkie inne Kościoły 
i za nasz kontynent.

Z kolei ojciec dr Hans Langendörfer (członek sekretariatu CCEE) złożył 
relację z Nadzwyczajnego Synodu Biskupów Europejskich (Rzym, listo
pad /grudzień 1991). Temat synodu był identyczny jak na spotkaniu ekumenicz
nym w Santiago. W kontekście prac naszej grupy ocena wyników synodu nie była 
łatwa. Dokument końcowy niestety nie podejmuje problematyki ekumenicznego 
procesu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia. Nie uwzględnił 
też prawie w ogóle głosów zaproszonych na obrady przedstawicieli innych 
Kościołów. Zastanawiająca jest też mała rola, jaką na tym synodzie odegrała 
CCEE, jak również powołanie przez Papieża specjalnej komisji biskupów 
mającej zająć się problemami ewangelizacji (nie uczestniczy w niej żaden członek 
prezydium CCEE). Przedstawiciele KKE pytali, czy dobrze wybrali partnera 
dialogu...
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Następnie Rüdiger Noll (KKE) przedstawił inicjatywę sieci grup i ruchów 
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia dotyczącą zorganizowa
nia w tygodniu poprzedzającym Zesłanie Ducha Świętego tygodnia modlitw 
i akcji dla JPIC. Poinformował nas także o związanym z tym spotkaniu 
w Strasburgu (5-10.06.1992), które ma być próbą uwrażliwienia na tę pro
blematykę Parlamentu Europejskiego. Inną inicjatywą jest konsultacja europejs
ka kościelnych ruchów świeckich, która odbędzie się także w Strasburgu 
(30.04.-3.05.1992) -  Polskę będzie reprezentował prof, dr Rudolf Buchała.

W trakcie wielogodzinnych prac grupy przyjęto dwa projekty dyskutowane 
już na pierwszym spotkaniu, a teraz zmodyfikowane: profesora Heinza-Güntera 
Stobbe „Kryzys globalny i proces na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony 
stworzenia” oraz doktora Rogera Williamsona „Restrukturyzacja przemysłu 
zbrojeniowego -  konieczność długoterminowego zaangażowania” . Oba projek
ty są dwuczęściowe. W pierwszej części przeprowadzone będą studia teoretyczne.

Projekt H.G.Stobbe stawia zasadnicze pytanie co do możliwości istotnego 
udziału Kościoła w przemianie społeczeństwa. Konieczność takiej przemiany dla 
dalszego istnienia naszej cywilizacji jest punktem wyjścia wszystkich dokumen
tów JPIC. Właśnie doświadczenia dotychczasowego procesu ekumenicznego na 
rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia mają służyć za materiał, 
dzięki któremu można będzie stwierdzić, na ile Kościoły mają w społeczeństwie 
funkcję proroczą, a na ile dopasowują się tylko do zmian, które już w społeczeńs
twie zaszły. Chodzi więc o zbadanie wzajemnego oddziaływania Kościoła 
i społeczeństwa w kontekście kryzysu globalnego. Ta część teoretyczna ze 
względów metodycznych ograniczać się będzie tylko do Europy Zachodniej.

W projekcie R. Williamsona chodzi przede wszystkim o ocenę społecznych 
kosztów przestawienia produkcji zbrojeniowej. Zauważa on konieczność niesie
nia kosztów tej restrukturyzacji przez całe społeczeństwo, a nie tylko przez 
pracowników przemysłu zbrojeniowego, którzy zostaną bezrobotni. Tak samo 
ważne jak ściślejsza kontrola eksportu broni z Europy Zachodniej jest utworze
nie nowych struktur bezpieczeństwa dla całej Europy. Kościół styka się z tą 
problematyką szczególnie w duszpasterstwie ludzi pracujących w przemyśle 
zbrojeniowym. Autor projektu zwraca uwagę na swoistą ucieczkę ludzi zatrud
nionych w tym przemyśle od pytań etycznych dotyczących ich pracy. Tym 
większego znaczenia nabiera praca duszpasterska w tym środowisku -  także 
w fazie przejściowej w trakcie restrukturyzacji. Powstaje też pytanie co do 
odpowiedzialności Kościołów za nowe wartości, za utworzenie przychylnego 
restrukturyzacji środowiska społecznego.

W drugiej części projektów chodzi o spotkania i wymianę doświadczeń 
pomiędzy ekspertami i ludźmi zaangażowanymi z Europy Zachodniej i zaintere
sowanymi ludźmi Kościoła z Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty te będą 
częściowo finansowane z „Fondation Pour le Progres de l’Hommme” dzięki 
zawartej pomiędzy nią a naszą grupą umowie. Częściowo muszą szukać innych 
źródeł finansowania.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat nowego projektu 
„Środowisko i rozwój” Jean-Pierre Ribaut. Proponuje on wypracowanie ’Karty 
europejskich chrześcijan wobec środowiska’. Niestety autor projektu nie mógł 
uczestniczyć w naszym spotkaniu. Nie doszło więc do głębszej dyskusji na ten 
temat. Poza tym problemem otwartym pozostaje pytanie, kto podjąłby się 
przeprowadzenia tegoż projektu.

Europejska sieć na rzecz sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia 
przesłała na ręce prezydentów KKE i CCEE prośbę o zwołanie kolejnego 
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego (’drugiej Bazylei’). Już w samej 
Bazylei, w dokumencie końcowym podjęta została decyzja o następnym spot
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kaniu. Nie proponując konkretnego terminu, lecz wskazując na liczne czynniki 
przemawiające za zwołaniem go w najbliższym czasie nasza grupa robocza 
zwróciła się do Wspólnego Komitetu KKE/CCEE o rozważenie tej sprawy.

Bardzo ubogacającym wszystkich członków grupy punktem programu była 
dyskusja teologiczna, która koncentrowała się wokół następujących punktów 
tematycznych:

1. Podstawy teologiczne koncyliarnego procesu na rzecz sprawiedliwości, 
pokoju i ochrony stworzenia. Wskazano na ich omówienie w dokumencie 
z Bazylei, ale też konieczność wyjaśniania ich, pogłębiania teologicznego 
-  szczególnie w byłych krajach komunistycznych, gdzie niektóre terminy zostały 
nadużyte, straciły swe właściwe znaczenie. Wielokrotnie poruszano też problem 
relacji pomiędzy ewangelizacją a JPIC. Mimo różnorodnych ujęć (JPIC jako 
przygotowanie do ewangelizacji, czy jako jej istotna część) panowała zgodność 
co do wzajemnego ich powiązania i konieczności widzenia ich razem.

2. Antropologia z punktu widzenia teologii feministycznej. Rozważano 
powszechnie do niedawna uznawany podział ról, stereotyp, według którego 
kobieta przeznaczona była do sfery prywatności i wszystkiego co związane 
z macierzyństwem, mężczyzna zaś do działalności publicznej -  dlatego wszystkie 
ważne funkcje w Kościele i społeczeństwie spełniali tylko mężczyźni. Nie 
pozwoliło to na odkrycie i rozwinięcie -  dla wspólnego dobra -  darów 
spoczywających w każdej osobie ludzkiej. Problematyka ta również inaczej jest 
odbierana w krajach postsocjalistycznych, które być może dalej posunęły sprawę 
emancypacji kobiet, ale brak w nich poczucia jakiegoś specjalnego, wynikające
go z odmiennego doświadczenia sposobu widzenia przez kobiety problemów 
społecznych, kulturowych a także teologicznych.

3. Ekumeniczna etyka społeczna. W gruncie rzeczy wskazywano dopiero na 
potrzebę jej wypracowania. Sięgnięto do podstawowych kwestii -  pytania
0 specyfikę chrześcijańską w rozpoznawaniu dobra i czynieniu go. Chrześcijańs
ka etyka wychodzi z Biblii i konfrontuje jej rozumienie z rozumieniem świata
1 jego współczesnych problemów. Nie znajdziemy w Piśmie świętym gotowych 
recept na trapiące nas dziś trudności. Musimy ją ciągle na nowo odczytywać. Ten 
proces ciągłego odczytywania Biblii to Tradycja -  ciągle otwarta, nigdy nie 
zakończona , ciągle konfrontowana z nowymi pytaniami i dzięki temu roz
wijająca się.

Następne posiedzenie grupy odbędzie się w dniach 29-31.10.1992 najpraw
dopodobniej w Brukseli.

Elżbieta Adamiak



EUROPEJSKIE ZGROMADZENIE EWANGELICKIE 
Budapeszt, Węgry, 24 -  29 marca 1992 roku

PRZEBIEG OBRAD

W sierpniu 1991 r. spotkała się w Bazylei grupa przywódców Kościołów 
ewangelickich naszego kontynentu, by zastanowić się nad możliwością kon
solidacji ewangelicyzmu w związku z gwałtownymi przemianami polityczno 
-  społecznymi w Europie. Podczas tego spotkania zapadła decyzja o zwołaniu 
wiosną 1992 r. Europejskiego Zgromadzenia Ewangelickiego na temat świadect
wa i służby Kościołów reformacyjnych w przyszłej Europie. Wyniki obrad miały 
też służyć za wkład w przygotowanie X Zgromadzenia Ogólnego Konferencji 
Kościołów Europejskich, zbierającego się na początku września 1992 r. w Pra
dze.

Myśląc o Europejskim Zgromadzeniu Ewangelickim organizatorzy mieli na 
uwadze Kościoły czterech tradycji -  luterańskiej, reformowanej, metodystycznej 
i baptystycznej. Zdecydowana większość tych Kościołów zareagowała pozytyw
nie na zaproszenie. Dowodziło to, że istnieje potrzeba spotkania, lepszego 
poznania i porozumienia się na temat wspólnych zadań w Europie. Ale istniały 
też zastrzeżenia i obawy. Niektóre Kościoły uważały, że lepiej byłoby się spotkać 
po Zgromadzeniu KKE w Pradze. Pojawiały się również pojedyncze głosy 
(Kościoły luterańskie Szwecji, Norwegii i Finlandii) stwierdzające, że na 
obecnym etapie rozwoju ruchu ekumenicznego’ nie jest już pożądane zwoływanie 
specjalnych spotkań ewangelickich.

Ostatecznie postanowiono, że Europejskie Zgromadzenie Ewangelickie 
odbędzie się w stolicy Węgier, Budapeszcie. Odpowiedzialność za przygotowanie 
i przeprowadzenie obrad spoczywała na trzech gremiach: 4-osobowym Prezy
dium, 13-osobowym Komitecie Przygotowawczym i 8-osobowym Komitecie 
Lokalnym. Prezydium tworzyli: bp Kalman Csiha z Kościoła Reformowanego 
Rumunii, bp Martin Kruse z Kościoła Ewangelickiego Berlina -  Brandenburgii, 
ks. Heinrich Rusterholz -  przewodniczący Związku Kościołów Ewangelickich 
Szwajcarii i bp Jan Szarek -  zwierzchnik Kościoła Ewangelicko -  Augsburskiego 
w Polsce.

Do stolicy Węgier przybyło ok. 200 delegatów reprezentujących Kościoły 
ewangelickie oraz organizacje ewangelickie i ekumeniczne z 28 krajów naszego 
kontynentu. Kościół Ewangelicko -  Augsburski w Polsce, poza bp. J. Szarkiem, 
reprezentowali: ks. radca dr Henryk Czembor i ks. radca Jan Gross. Przed
stawicielką Kościoła Ewangelicko -  Reformowanego była dr Dorota Niewiecze- 
rzał. Piszący te słowa należał do grona 40 akredytowanych dziennikarzy. Obecni



też byli obserwatorzy Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, prawosławnego 
Patriarchatu Konstantynopola, arcybiskupa anglikańskiego Canterbury i Mię
dzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich.

Obrady toczyły się pod ogólnym hasłem: Chrześcijańska odpowiedzialność 
za Europę. Jako motto biblijne wybrano dwa teksty: Przeto przyjmujcie jedni 
drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga (Rz 15,7) i W miejsce 
Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5,20).

Przyjętym zwyczajem rozpoczęcie obrad poprzedziło uroczyste nabożeńst
wo komunijne odprawione w kościele reformowanym na placu Kalwina (Kalvin 
ter). Przewodniczył mu biskup naczelny Kościoła Reformowanego na Węgrzech 
Lorant Hegedüs, natomiast okolicznościowe kazanie wygłosił biskup naczelny 
Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego -  Bela Harmati. Po zakończeniu części 
kultowej wysłuchano dwóch przemówień: ks. Heinricha Rusterholza, zabierają
cego głos w imieniu organizatorów Zgromadzenia, oraz Jozsefa Antalla 
-  premiera Węgier.

Po wyjściu z kościoła delegaci udali się do pobliskiego Kolegium Raday 
(mieści się tam uczelnia teologiczna Kościoła Reformowanego), gdzie po 
słowach powitania wysłuchano podstawowego referatu pt. Ewangelia a Kościoły 
ewangelickie Europy. Wygłosił go prof. Eberhard Jüngel z Tybingi (Niemcy), 
jeden z najwybitniejszych współczesnych teologów protestanckich.

Od środy, 25 marca, do soboty, 28 marca, obrady odbywały się w hotelu 
Rozsadomb, w którym delegaci również mieszkali. Na wstępie prof. Lukas 
Vischer z Berna (Szwajcaria) zaprezentował dokument przygotowawczy i pod
sumował reakcje, jakie nań nadeszły. Pięciu uczestników obrad, wśród nich dr D. 
Niewieczerzał, przedstawiło krótkie wota, nawiązujące do poszczególnych 
aspektów dokumentu przygotowawczego.

Każdego dnia jakiś szczególny problem był naświetlany przez dwóch 
referentów. Wolność i sprawiedliwość -  ewangelicka odpowiedzialność w polityce 
i gospodarce -  taki tytuł nosiły wykłady prof. Boba Goudzwaarda z Amsterda
mu i prof. Jakuba Trojana z Pragi. O świadectwie i służbie Kościołów ewangelic
kich w zeświecczonym społeczeństwie mówili: prof. Hans Gameltoft-Hansen 
z Danii i bp Kalman Csiha z Rumunii. Z kolei prof. Paolo Ricca z Kościoła 
Waldensów we Włoszech i prof. Dorothea Wendebourg z Getyngii (Niemcy) 
ustosunkowali się do problemu Ekumenii wewnątrzprotestanckiej.

W sobotę, 28 marca, przypadła 400 rocznica urodzin wielkiego pedagoga 
i teologa czeskobraterskiego -  Jana Amosa Komeńskiego. Okolicznościowy 
referat wygłosił z tej okazji sekretarz generalny Światowego Aliansu Kościołów 
Reformowanych, ks. Milan Opocensky, teolog z Ewangelickiego Kościoła Braci 
Czeskich w CSRF.

Wygłoszone referaty odgrywały inspirującą rolę podczas pracy sekcyjnej. 
W sześciu sekcjach podjęto następujące zagadnienia: I. Ewangelizacja w Euro
pie, II. Wspólna odpowiedzialność w diakonii, III. Kościół, państwo i gospodar
ka, IV. Naród, nacjonalizm i mniejszości, V. Odpowiedzialny styl życia, VI. 
Stosunki międzywyznaniowe. Każda z wymienionych sekcji opracowała kilku- 
stronicowe sprawozdanie, które po zaakceptowaniu przez plenum uzyskało 
rangę dokumentu roboczego.

Nie sposób w krótkiej relacji z obrad omówić wszystkie dokumenty 
sekcyjne, ograniczymy sie zatem tylko do dwóch z nich.

Sprawozdanie sekcji I daje wyraz wspólnemu przekonaniu, że Bóg obdarza 
nas pod koniec tego tysiąclecia specjalnym kairosem, który umożliwia przyjęcie 
Ewangelii, życie z niej i przekazywanie jej dalej. Stwierdza się, że liczne 
Kościoły, które w minionych dziesięcioleciach cierpiały pod dyktaturą komu
nistyczną, doświadczają dziś nowej wolności i nowych możliwości ewangelizacji.
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Dla nich prawo każdego człowieka do słuchania Ewangelii stało się rzeczywistością 
dopiero teraz.

W omawianym dokumencie ważne wydaje się być stwierdzenie, że ewan
gelizacja nie może zmierzać do przywrócenia wcześniejszych stosunków. Nie może 
chodzić ani o przywrócenie chrześcijańskiego Zachodu lub średniowiecznego 
Corpus Christianum, ani o odzyskanie pozycji, które Kościoły utraciły w przeszło
ści. W przypadku ewangelizacji nie może chodzić o interes własnych struktur 
kościelnych, lecz wyłącznie o nową ewangelizację Europy, która sprawia, że miłość 
Boga w Jezusie Chrystusie staje się rozpowszechnionym doświadczeniem.

Dokument sekcji I podkreśla istnienie ścisłego związku między ewangeliza
cją a odpowiedzialnością społeczną, aczkolwiek między obu tymi działaniami 
występują też istotne różnice. Ważne wydaje się też podkreślenie, że warunkiem, 
uprawiania ewangelizacji jest stworzenie równoprawnych stosunków, wzajemny 
respekt i uznanie między Kościołami większościowymi i mniejszościowymi 
działającymi na danym terenie lub w danym kraju. Kościoły żyjące w roz
proszeniu otrzymują słowa pociechy, że Bóg pragnie ewangelizacji także 
w warunkach diaspory, że szczególnie tam jest ona szansą; świadczą o tym Dzieje 
Apostolskie 8,4: Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce 
i zwiastowali dobrą nowinę.

Sprawozdanie sekcji VI („Stosunki międzywyznaniowe”) zawiera zaraz na 
wstępie ważne stwierdzenie, które zasługują na przytoczenie in extenso. Kościoły 
ewangelickie są Kościołem Jezusa Chrystusa. Są one jednak świadome faktu, że 
jeden Kościół Chrystusowy jest obszerniejszy niż one same. W sposób szczególny 
poczuwają się powołane do zwiastowania Słowa Bożego jako usprawiedliwienia 
z łaski we wierze. Lecz wiedzą one także, że wszędzie, gdzie Słowo Boże jest w ten 
sposób zwiastowane, istnieje wspólnota wiary przekraczająca wszystkie różnice 
i podziały konfesyjne. W wielości historycznie ukształtowanych Kościołów przeży
wamy z jednej strony wzajemne wzbogacenie, lecz z drugiej strony nie możemy się 
pogodzić z podziałami na poszczególne wyznania, które nie praktykują ze sobą 
wspólnoty Słowa Bożego i sakramentów. My, zgromadzeni w Budapeszcie 
przedstawiciele Kościołów ewangelickich i organizacji kościelnych w Europie 
uważamy, że zachodzi potrzeba poszukiwania wspólnie z wszystkimi innymi 
Kościołami chrześcijańskimi nowych dróg do większej wspólnoty ekumenicznej 
i bardziej widocznej jedności.

Następnie dokument mówi w szczegółach o potrzebie intensyfikacji i roz
budowy wspólnoty Kościołów w Europie ukształtowanych przez Reformację. 
Szczególnie chodzi tu o zbliżenie między sygnatariuszami Konkordii Leuenbers- 
kiej (Kościoły luterańskie, reformowane i ewangelicko-unijne) z jednej strony, 
a Kościołami metodystycznymi i anglikańskim z drugiej.

W ostatniej części sprawozdania, poświęconej stosunkom z Kościołami 
nieewangelickimi, na szczególną uwagę zasługują następujące zdania: Liczne 
dialogi naszych Kościołów z Kościołami prawosławnymi i Kościołem Rzyms
kokatolickim potwierdziły nam, że uznajemy te Kościoły za Kościoły siostrzane. 
Oczekujemy, że także Kościoły prawosławne i Kościoł Rzymskokatolicki uznają 
nas w tym sensie za Kościoły.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst orędzia, przyjętego na zakończenie 
obrad.
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ORĘDZIE

Do chrześcijanek i chrześcijan, zborów 
i Kościołów ewangelickich w Europie

I

Jako przedstawicielki i przedstawiciele Kościołów reformacyjnych z wszyst
kich części Europy ślemy Wam pozdrowienia z naszego Zgromadzenia w Buda
peszcie. Głęboką radością napawa nas fakt, że zerwana została żelazna kurtyna 
i że załamał się totalitarny system władzy. Proces zrastania sie krajów europejs
kich i szerokie otwarcie granic sprawia, że z jednej strony przyszłość jawi się nam 
jako rezerwuar nieoczekiwanych szans, lecz z drugiej strony pojawiają się 
zjawiska, które muszą wzbudzać niepokój. Jako chrześcijanie i Kościoły tradycji 
reformacyjnej chcemy ponosić wspólną odpowiedzialność za przyszłość Europy.

Pośród wielości głosów i wyobrażeń wyznajemy wspólnie, że Kościół Jezusa 
Chrystusa żyje ze Słowa Bożego i że orędzie o usprawiedliwieniu grzesznika 
jedynie z łaski Bożej na podstawie wiary jest ośrodkiem biblijnego świadectwa. 
Toteż w pierwszym rzędzie pytamy o to, jakie znaczenie posiada to orędzie dziś. 
Dzięki usprawiedliwieniu wchodzimy w nową, zdrową i nieskrępowaną relację 
z Bogiem. Jednocześnie jest ono źródłem prawdziwej wolności i autentycznej 
wspólnoty między ludźmi. Usprawiedliwienie jest podstawą i rękojmią naszej 
nadziei na przyszłe królestwo Boże. Jego uczestnikami stajemy się przez 
słuchanie Słowa Bożego i sprawowanie sakramentów.

W Budapeszcie wspólnie modliliśmy się do Boga, wsłuchiwaliśmy się 
w orędzie Ewangelii, celebrowaliśmy Wieczerzę Pańską i zastanawialiśmy się nad 
istotą woli Bożej. Dzieliliśmy się naszymi odmiennymi doświadczeniami, 
przekonując się przy tej okazji, że prawda Chrystusa ma moc wiążącą. Prawda ta 
zwie się pojednaniem. Żyją z niego pojedynczy chrześcijanie i Kościół. Pojed
nanie prowadzi do nawrócenia, wyzwalając od grzechu i winy; jest to wyzwolenie 
dla Boga i bliźniego. Pojednanie łączy mimo istniejących granic, rewolucjonizuje 
sposób myślenia i wzbudza poczucie odpowiedzialności za świat. W łonie 
poszczególnych Kościołów i w stosunkach między nimi stwarza ono wspólnotę.

Naszym stałym i bardzo pilnym zadaniem jest dawanie świadectwa
0 odkrytej na nowo przez Reformację prawdzie, że Bóg usprawiedliwia 
bezbożnych w Chrystusie, tak aby ponad wszystko bali się Go, miłowali Go
1 ufali Mu. Zwiastujemy pojednanie, opowiadamy wielkie czyny Boga i przypo
minamy sobie o Jego obietnicy, że stworzy królestwo sprawiedliwości i pokoju.

II.

W Budapeszcie zastanawialiśmy się intensywnie nad konsekwencjami, jakie 
wynikają dla nas i naszych Kościołów w obecnej sytuacji ze wspólnego poznania 
Ewangelii. Szczególnie ważne zdają się być dla nas następujące sprawy:

a) Pojednanie zachęca i zobowiązuje nas do wiarygodności, daje nam też 
wolność publicznego przyznania się do winy. Jednocześnie czujemy potrzebę 
krytycznej refleksji nad sposobem dawania świadectwa i sprawowania służby 
w społeczeństwach, ŵ  których żyjemy. Aktualnie absorbuje nas sytuacja 
w Kościołach Europy Środkowej i Wschodniej. W krajach tych występowały 
w przeszłości różne postawy: od przystosowania się do panującego systemu do 
braku zgody na istniejący stan rzeczy. W konsekwencji miało tam miejsce



spontaniczne i odważne dawanie świadectwa aż po więzienie i męczeństwo, ale 
nie brakowało również godnych ubolewania powiązań z panującym aparatem 
władzy. Zasadnicze pytanie, na które musimy odpowiedzieć, brzmi: gdzie 
i dlaczego tłumiona była wyzwalająca moc prawdy? Uczciwe podejście do 
przeszłości jest konieczne nie tylko ze względu na ofiary i sprawców, ale także 
z uwagi na wiarygodne dawanie świadectwa Ewangelii. Decydujące znaczenie 
ma przy tym duch, w jakim się to odbywa, chodzi o to, aby w sposób 
lekkomyślny nie zranić ludzi, aby wzajemnie poświęcać sobie czas, aby 
uświadomić sobie ograniczone możliwości zadośćuczynienia oraz to, że możliwe 
jest przebaczenie. Również Kościoły zachodnie nie będą zwolnione z obowiązku 
krytycznej refleksji nad własną drogą między przystosowaniem a odmową.

b) Społeczeństwa, w których żyjemy w Europie, są zeświecczone. Z odwagą, 
fantazją i miłością winniśmy przyjmować misyjne wyzwanie. Ostrzegamy przed 
iluzją, że Kościół może odzyskać swoją dawną pozycję w systemie władzy 
świeckiej; tego rodzaju roszczenia nie miały zresztą nigdy oparcia w Ewangelii. 
Raczej chodzi o uświadomienie wszystkim ludziom, kim Chrystus jest dla nich 
w dzisiejszych czasach.

c) Wiarygodność naszego głoszenia Chrystusa zależeć będzie od tego, czy 
uda nam się uczynić Ewangelię dobrą nowiną dla biednych i nadzieją dla 
zagrożonego stworzenia. Ubóstwo ludzi upośledzonych pod względem ekono
micznym, politycznym i społecznym oraz oznaki nieodwołalnych zniszczeń 
ekologicznych zmuszają nas do zakwestionowania dominującego stylu życia, 
nacechowanego egoizmem i ekspansjonizmem, udzielania wsparcia dążeniom 
zmierzającym do wyrównania poziomu życia społecznego między Europą 
a resztą świata oraz angażowania się na rzecz ochrony środowiska naturalnego 
i prawa do życia obecnych i przyszłych pokoleń.

d) Pragniemy ożywić bibhjiio-reformacyjną naukę o kapłaństwie wszyst
kich wierzących. W czasach dzisiejszych musi to oznaczać: współodpowiedzial
ność wszystkich ochrzczonych w zborze i Kościele, równouprawnienie mężczyzn 
i kobiet, które w dużej mierze nie zostało jeszcze zrealizowane, przezwyciężenie 
w ludzie Bożym myślenia w kategoriach hierarchicznych. O taką partycypację 
musi chodzić nie tylko w Kościele, ale i w życiu naszych społeczeństw. Toteż 
domagamy się, aby w ramach procesu jednoczenia Europy jej instytucje 
realizowały styl pracy możliwy do zaakceptowania przez ogół obywateli, 
jednocześnie ostrzegamy przed administracyjnym centralizmem, nie podlegają
cym żadnej skutecznej demokratycznej kontroli.

e) Jako Kościoły pochodzenia reformacyjnego jesteśmy zobowiązani do 
dbania o to, aby nasze dziedzictwo zachowało swoją ożywiającą moc. Jesteśmy 
zakorzenieni w tradycji Reformacji a jednocześnie uformowani przez tradycję 
Oświecenia. Stałym elementem naszego życia jest napięcie między wiarą 
a rozumem. Wiara w Chrystusie wspiera i oświeca rozum, z drugiej zaś strony 
rozum jest krytycznym towarzyszem wiary. O tym dziedzictwie musimy 
pamiętać, gdy próbujemy uporać się ze sprzecznościami sekularyzmu.

f) Jezus Chrystus łączy nas z wybranym przez Boga ludem Izraela i powołuje 
do Nowego Przymierza jako swój lud pośród innych ludów. Naszemu Panu 
winniśmy posłuszeństwo. Nasze powołanie umożliwia nam nieskrępowane 
podejście do spraw związanych z własną tożsamością narodową. Zdecydowanie 
sprzeciwiamy się próbom nadania różnicom narodowym legitymacji religijnej,
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gdyż prowadziłoby to do zaostrzenia tych różnic. Musimy dostrzec cierpienia 
narodów, którym utrudnia się rozwój, oraz przyczynić się do stworzenia takich 
warunków kulturowych, w których konflikty będą rozwiązywane bez użycia 
przemocy. Opowiadamy się za ochroną podstawowych praw mniejszości 
etnicznych i narodowych przez międzynarodowy kodeks praw ludzkich.

g) Prawda Ewangelii zobowiązuje nas do szukania i pogłębiania wspólnoty 
wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Na tej drodze możliwy był postęp 
w rożnych dziedzinach, chociaż pewne przeszkody trzeba jeszcze przezwyciężyć. 
Naszych ekumenicznych partnerów prosimy o krytyczne towarzyszenie nam 
w naszych przedsięwzięciach. Wiemy jednak, że na drodze do jedności nie 
wystarcza zwykła sympatia i tolerancje lub pomoc finansowa. Prawdziwy 
wysiłek na rzecz jedności wymaga szczerej krytyki naszych poglądów.

III

Naszą pierwsza odpowiedzią na słowo pojednania jest dziękczynienie 
i chwała Trójjedynego Boga. Do uczestnictwa w tym darze pojednania 
zapraszamy wszystkich ludzi.

a) Kościoły prosimy: zintensyfikujcie ekumeniczne wysiłki, tak aby jedność 
Kościoła stała się widzialna. Pogłębcie i rozszerzcie już istniejącą wspólnotę oraz 
szukajcie nowych dróg tam, gdzie zbliżenie jest jeszcze trudne.

b) Członków naszych zborów prosimy: pozostańcie przy swoich zborach 
w mocnej ufności w Słowo Boże. Pracujcie i módlcie się o odnowę Kościoła 
z mocy Ducha Świętego. Pozostańcie rzecznikami słabych.

c) Wszystkie chrześcijanki i wszystkich chrześcijan prosimy: podejmijcie 
zadanie współdziałania na rzecz wspólnego dobra. Czyńcie coś w interesie 
demokracji. Nie wycofujcie się do sfery życia prywatnego. Przejmujcie od
powiedzialność za sprawy gospodarki, polityki i życia społecznego. Uwzględ
niajcie w swoim działaniu środowisko naturalne, starajcie się o to, aby została 
uchwalona i realizowana w praktyce ogólnoeuropejska karta społeczna, umoż
liwiająca wszystkim ludziom życie godne człowieka.

Pozdrawiamy Was słowami biblijnymi, które towarzyszyły nam w dniach 
naszego Zgromadzenia:

W miejsce Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem (2 Kor 5,20).

Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga 
(Rz 15,7).
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SPOTKANIE
ZWIERZCHNIKÓW KOŚCIOŁÓW PRAWOSŁAWNYCH 

Stambuł, Fanar, 13 -  15 marca 1992 roku

TŁO SPOTKANIA

Nie da się zaprzeczyć, że szybkie przemiany dokonują się na całym świecie, 
w tym także na naszym kontynencie. Ważne wydarzenia polityczne i społeczno 
-  kulturowe następują w tempie, które utrudnia ich dokładne śledzenie. 
Przemiany te są jednocześnie tak głębokie, że całkiem inne staje się oblicze 
Europy. Pilne problemy w różnych dziedzinach życia świata dzisiejszego skłoniły 
zwierzchników Kościołów prawosławnych do zebrania sie razem w celu zajęcia 
wobec nich wspólnego stanowiska. Być może decydującym powodem były 
pogarszające się stosunki ekumeniczne między Wschodem a Zachodem, wywoła
ne przede wszystkim faktem organizowania sie na nowo Kościołów unickich 
i przypadkami prozelityzmu praktykowanego przez niektóre kręgi Kościoła 
Rzymskokatolickiego. W rzeczywistości jednak zwierzchnicy prawosławni do
wiedli, że są pasterzami myślącymi perspektywicznie i odpowiedzialnie, pas
terzami dostrzegającymi złożoność problemów, z którymi musi się uporać 
współczesny człowiek.

Dzięki inicjatywie i zaproszeniu „prymasa” prawosławia, nowego i dynami
cznego patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I, zwierzchnicy Kościołów 
prawosławnych, rezygnując z czasochłonnych formalności, zgromadzili się na tej 
ważnej konsultacji w Konstantynopolu. „Prymas” prawosławia nie ma wpraw
dzie absolutnej jurysdykcji nad Kościołami, a siedziba Partriarchatu „Fanar” 
nie jest także „Watykanem” prawosławia, niemniej jednak autorytet primus inter 
pares jest respektowany i uznawany jako instancja koordynacyjna. Konstan
tynopol nie tylko przyjmuje do wiadomości propozycje, potrzeby i życzenia 
Kościołów siostrzanych (tym razem ujawniło się to bardzo konkretnie szczegól
nie w odniesieniu do Patriarchatu prawosławnego Rosji), lecz także podejmuje 
odpowiednie i skuteczne działania dla dobra wszystkich. Wielowiekowa i pełna 
cierpień historia prawosławia dowodzi wymownie, jak ważna i doniosła jest 
„służba prymasa” prawosławia:

Omawiane spotkanie nie było synodem we właściwym tego słowa znacze
niu. Było ono konsultacją, lecz zawierało wszystkie synodalne i kolegialne 
elementy wspólnej odpowiedzialności wszystkich Kościołów prawosławnych 
pod przewodnictwem „prymasa” . Uczestnicy spotkania mieli też świadomość, 
że zgromadzili się pod przewodnictwem i działaniem Ducha Świętego, czemu 
dali wyraz w pierwszym zdaniu orędzia. Spotkanie nie było tylko formalną



konsultacją; podczas koncelebracyjnego sprawowania Świętej Eucharystii ujaw
niła się jednomyślność oraz pełna communio kościelna i sakramentalna. Wspól
nie przyjęty i przez wszystkich podpisany tekst został odczytany przez sekretarza 
głównego Śynodu Patriarchatu Ekumenicznego, metropolitę Filadelfii Melitona 
podczas uroczystości eucharystycznej w kościele. Również poprzez ten akt dano 
wyraz wielkiemu znaczeniu zgromadzenia (synaxis) liturgicznego, które jest 
zasadniczym elementem synodu oraz manifestacją eklezjologii eucharystycznej 
i wspólnotowej. Uczestnicy spotkania chcieli ukazać, że jako communio, tzn. 
jedno ciało, zajmowali się rozważaniem ważnych problemów współczesnego 
świata.

Nie chcemy tutaj wnikać w poszczególne obszary tematyczne, którymi 
zajmuje sie ten odważny i historyczny tekst. Trzeba jednak podkreślić, że tym 
razem prawosławie jako całość lepiej, szybciej i konkretniej niż w przeszłości 
ustosunkowało się do szeroko pojętej sytuacji człowieka i Kościoła. Orędzie 
dostrzega problemy w kontekście globalnym; nie zagubiło się ono w problemach 
szczegółowych, ale nie dokonało też zbytnich uogólnień. Istniejące problemy 
zostały rozpoznane, nazwane po imieniu, konkretnie ocenione, a tam, gdzie było 
to konieczne, również wyraźnie skrytykowane i potępione. Z orędzia wynika też 
jednoznacznie, że prawosławie pozostaje wytrwałym rzecznikiem kontynuowa
nia wysiłków na rzecz przywrócenia chrześcijańskiej jedności. Żadne inne cele nie 
mogą przysłonić tego głównego celu. Jedność i communio Kościoła mają istotne 
znaczenie eklezjologiczne, są one również zgodne z wolą Pana. Nie uniformizm, 
lecz jedność w wielości są od samego początku zasadą prawosławia. Tym co się 
liczy jest współpraca ekumeniczna, a nie konkurencyjna działalność misyjna na 
obszarze Kościołów prawosławnych. Tego rodzaju przedsięwzięcia szkodzą 
upragnionej jedności chrześcijańskiej. Mimo wszystko musi się rozwijać wiary
godny dialog ekumeniczny. Właśnie w duchu pojednania i solidarności muszą 
być widziane konkretne problemy i potrzeby ludzi na płaszczyźnie lokalnej; jest 
to szczególnie ważne po rozbiciu komunizmu. Ludziom zamieszkującym te 
tereny trzeba pomóc się podnieść, tak aby po nabraniu sił mogli wziąć we własne 
ręce swój los.

Prawosławie podchodzi w duchu pojednania, solidarności i konkretnej 
odpowiedzialności do problemów i zagrożeń człowieka współczesnego, wywoła
nych przez technikę i cywilizację. Zwierzchnicy prawosławia, kierując się 
znajomością procesów przemian społeczno -  kulturowych, politycznych i nau
kowo -  technicznych, dostrzegają konkretne, nie dające się już ukryć szkodliwe 
konsekwencje tych przemian dla człowieka i całej natury. Z powyższych 
powodów ważne znaczenie ma apel zwierzchników prawosławnych o pojednanie 
i solidarność, apel do wyznawców prawosławia, lecz także do wszystkich, który 
wierzą w Chrystusa. Z wymienionymi problemami nie upora się w pojedynkę 
żaden Kościół. Wydaje mi się, że w realizacji tego zadania potrzebni są 
Kościołom inni sojusznicy. Toteż zasady sprawiedliwości, miłości i pokoju, 
o których mówi orędzie, muszą zyskać uznanie wszystkich mieszkańców naszego 
świata jako jedyna droga wiodąca do przezwyciężenia istniejących problemów.

SPOTKANIE ZW IERZCHNIKÓW  KOŚCIOŁÓW PRAWOSŁAWNYCH 107

Grigorios Larentzakis



108______SPOTKANIE ZW IERZCHNIKÓW  KOŚCIOŁÓW PRAWOSŁAWNYCH

ORĘDZIE

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1. Z inicjatywy i na zaproszenie naszego prymasa, patriarchy ekumenicz

nego Bartłomieja oraz zgodnie z życzeniem wypowiedzianym przez innych braci 
zwierzchników, zgromadziliśmy się w Duchu Świętym tutaj, w Fanarze, dnia 15 
marca 1992 roku, w Niedzielę Ortodoksji, na konsultacji zwierzchników 
świętych Patriarchatów, oraz lokalnych, autokefalicznych i autonomicznych 
Kościołów prawosławnych. Spotkali się tutaj:
Arcybiskup Konstantynopola, Nowego Rzymu i Patriarcha Ekumeniczny 
Bartłomiej,
Papież i Patriarcha Aleksandrii oraz całej Afryki Partenios,
Patriarcha Antiochii i całego Wschodu Ignacy,
Patriarcha Świętego Miasta Jerozolimy i całej Palestyny Diodor,
Patriarcha Moskwy i całej Rosji Aleksy,
Patriarcha Belgradu i całej Serbii Paweł,
Patriarcha Bukaresztu i całej Rumunii Teoktist,
Patriarcha Sofii i całej Bułgarii Maksym,
Arcybiskup Mtskhety i Tbilisi oraz katolikos-patriarcha całej Gruzji Eliasz 
(reprezentowany przez Patriarchę Ekumenicznego),
Arcybiskup Nea Iustiniana i całego Cypru Chryzostom (reprezentowany przez 
Patriarchę Aleksandrii),
Arcybiskup Aten i całej Grecji Serafim,
Metropolita Warszawy i całej Polski Bazyli,
Metropolita Pragi i całej Czecho-Słowacji Doroteusz,
Arcybiskup Karelii i całej Finlandii Jan.

Po braterską miłością przepełnionej dyskusji nad problemami Jednego, 
Świętego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła Prawosławnego oraz po 
wspólnym odprawieniu Eucharystii Bożej w patriarszym kościele Patriarchatu 
Ekumenicznego w niedzielę, która od stuleci jest poświęcona Świętu Ortodoksji, 
oświadczamy co następuje:

Wypowiedziawszy najgorętszą pochwałę Boga w Trójcy Jedynego, który 
umożliwił to spotkanie, wymianę uścisków miłości i pokoju, uczestnictwo 
w kielichu życia i korzystanie z Bożego daru ogólnoprawosławnej jedności, oraz 
poznawszy świadomie odpowiedzialność, którą opatrzność Pana nałożyła na 
nasze barki jako pasterzy Kościoła i przywódców duchowych, kierujemy 
w pokorze i miłości do każdego człowieka dobrej woli, zwłaszcza do naszych 
braci biskupów i całego wierzącego ludu {pleroma) Kościoła Prawosławnego 
błogosławieństwo Boże, uścisk pokoju i słowa zachęty (Hbr 13, 22).

Bracia nasi, radujcie się zawsze w Panu (Flp 3, 1).
Bądźcie mocni w Panu -  siłą Jego potęgi (Ef 6, 10).
2. Istniejący na całym świecie Święty Kościół Prawosławny, który żyje 

przejściowo w tym świecie i wystawiony jest na dokonujące się w nim zmiany 
historyczne, konfrontowany jest dzisiaj ze szczególnie palącymi problemami; 
chciałby on reagować na nie jako jedno ciało, zgodnie ze słowami św. Pawła: gdy 
cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki (1 Kor 12, 26). Poza tym 
patrząc w przyszłość ludzkości i całego stworzenia Bożego pod kątem wkracza
nia w trzecie tysiąclecie po narodzeniu Chrystusa, w okresie szybkich przekształ
ceń i zmian duchowych i społecznych, oraz wypełniając swój święty obowiązek, 
pragnie on w pokorze, miłości i szczerości złożyć świadectwo o tej nadziei, która 
w nas jest (1 P 3, 15).



Dwudzieste stulecie było stuleciem wielkich osiągnięć w dziedzinie poznania 
wszechświata i starań człowieka o podporządkowanie przyrody jego woli. 
Podczas tego stulecia ujawniła się bardzo wyraźnie moc, lecz również niemoc 
człowieka. Mimo tylu osiągnięć nikt nie ma już wątpliwości, że dominacja 
człowieka nad otaczającym go światem nie prowadzi do szczęścia i pełni życia. 
W tej sytuacji człowiek musi dojść do przekonania, że postęp naukowy 
i techniczny, dokonujący się z pominięciem Boga, staje się narzędziem służącym 
niszczeniu przyrody i życia społecznego. W sposób wyraźny ujawniło się to po 
upadku komunistycznego systemu.

Musimy przyznać, że wraz ze wspomnianym upadkiem nastąpiło fiasko 
wszystkich ideologii antropocentrycznych. W człowieku naszego stulecia wywo
łały one poczucie pustki duchowej i niepewności egzystencjalnej. Ideologie te 
sprawiły również, że duża liczba współczesnych ludzi zaczęła szukać swego 
zbawienia w nowych ruchach religijnych i parareligijnych lub uległa niemal 
bałwochwalczej zależności od dóbr materialnych tego świata. Wszystkie formy 
prozelityzmu, z którymi mamy dziś do czynienia, są raczej świadectwem istnienia 
głębokiego kryzysu współczesnego świata niż jego przezwyciężenia. Młodzi 
ludzie naszej epoki mają prawo dowiedzieć się, że Ewangelia Chrystusa 
i prawosławna wiara oferują miłość zamiast nienawiści, współpracę zamiast 
konfliktu, wspólnotę zamiast podziału między ludźmi i narodami.

3. Wszystko to skłania prawosławnych do manifestowania głębszej ducho
wej, lecz również kanonicznej jedności. Niestety, jedność ta jest często zagrożona 
przez grupy schizmatyczne, które istnieją obok kanonicznej struktury Kościoła 
Prawosławnego. Zastanawiając się nad tym doszliśmy do przekonania, że 
wszystkie Święte Prawosławne Kościoły Lokalne, w pełnej solidarności wobec 
siebie, winny się zobowiązać do potępienia takich schizmatycznych grup 
i unikania wszelkiej wspólnoty z nimi, niezależnie od miejsca ich występowania; 
postawa ta winna trwać do momentu ich powrotu. Trzeba kierować się zasadą, że 
w ciele Kościoła Prawosławnego nie może być żadnych rys, a także pamiętać
0 tym, że nawet krew męczeńska nie może zmazać grzechu schizmy i że 
spowodowanie podziału w Kościele nie jest mniejszym złem niż popadnięcie 
w herezję (św. Jan Złotousty).

4. To samo zainteresowanie sprawą jedności wszystkich, którzy wierzą 
w Chrystusa, skłoniło nas do uczestnictwa we współczesnym ruchu ekumenicz
nym. Uczestnictwo to opierało się na przekonaniu, że my prawosławni 
zobowiązani jesteśmy, w miarę możliwości, do działań na rzecz jedności, dając 
świadectwo o jednym niepodzielonym Kościele apostołów, ojców i soborów 
ekumenicznych. W okresie przeżywania wielkich trudności żywiliśmy nadzieję, 
że Kościół Prawosławny ma prawo liczyć na solidarność wszystkich wyznawców 
Chrystusa, solidarność, którą ruch ekumeniczny proklamował przecież bez 
przerwy jako swój główny ideał.

Z wielkim ubolewaniem i bólem serca stwierdzamy, że pewne koła 
w Kościele Rzymskokatolickim podejmują działania, które są zupełnie sprzecz
ne z duchem dialogu miłości i prawdy. Podczas spotkań ekumenicznych
1 dwustronnych dialogów teologicznych utrzymywaliśmy zawsze z wszystkimi 
szczere kontakty, toteż po załamaniu się rządów komunistycznych, które 
w sposób tak bardzo bolesny prześladowały i dręczyły wiele Kościołów 
prawosławnych, oczekiwaliśmy braterskiego wsparcia lub przynajmniej zro
zumienia dla ich tragicznej sytuacji finansowej i pastoralnej, która wytworzyła 
się po 50 lub nawet 70 latach bezwzględnych prześladowań.

Zamiast tego kraje tradycyjnie prawosławne uznano za „tereny misyjne” ,
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tworzy się na nich odpowiednie ośrodki i uprawia prozelityzm metodami 
odrzuconymi i potępionymi przez całe chrześcijaństwo już przed wielu laty. 
Wszystko to dzieje się ze szkodą dla prawdziwych dążeń do chrześcijańskiej 
jedności. Szczególnie pragniemy potępić działalność związanych z Kościołem 
Rzymu unitów na Ukrainie, w Rumunii, Słowacji Wschodniej, na Bliskim 
Wschodzie i gdzie indziej, gdyż odbywa się ona kosztem naszych Kościołów. 
W wyniku tej działalności wytworzyła się sytuacja, która jest nie do pogodzenia 
z duchem dialogu miłości i prawdy, zainicjowanym i popieranym przez 
niezapomnianych przywódców chrześcijaństwa, papieża Jana XXIII i patriarchę 
Atenagorasa I. Wyrządziła ona dialogowi trudne do naprawienia szkody. 
W rzeczywistości dialog ten ograniczył się już do dyskusji nad zagadnieniem 
uniatyzmu i ten stan rzeczy będzie trwał tak długo, aż osiągnięta zostanie w tej 
kwestii zgodność poglądów.

Powyższe stwierdzenia dotyczą też pewnych fundamentalistów i protestan
tów, pragnących „zwiastować” w krajach prawosławnych, które znajdowały się 
pod władzą komunistów.
Jest rzeczą nie do przyjęcia traktowanie tych krajów jako „terenów misyjnych” , 
gdyż Ewangelia była w nich zwiastowana od wielu stuleci a zamieszkujący te 
kraje wierzący ofiarowali często swoje życie dla wiary w Chrystusa.

Co się tyczy tej sprawy to pragniemy przypomnieć, że my prawosławni 
potępiamy wszelką formę prozelityzmu oraz dokonujemy wyraźnego rozróż
nienia między nim a ewangelizacją i misją. Prozelityzm, który jest uprawiany 
wśród chrześcijańskich narodów -  w wielu wypadkach są to wyznawcy 
prawosławia -  po części za pomocą przynęt materialnych, po części zaś przez 
stosowanie różnych form przymusu, zatruwa stosunki między chrześcijanami 
i szkodzi dążeniom do ich jedności. Natomiast działalność misyjna, która jest 
prowadzona w krajach i wśród ludów niechrześcijańskich, jest świętym obowiąz
kiem, Kościoła, zasługującym na wszelkie poparcie. Takie prawosławne dzieło 
misyjne realizowane jest dzisiaj w Azji i Afryce, oczekując pomocy zarówno ze 
strony prawosławia jak i całego chrześcijaństwa.

5. Kościół Prawosławny, kierując się duchem pojednania, uczestniczy 
aktywnie od wielu dziesięcioleci w staraniach na rzecz przywrócenia chrześcijańs
kiej jedności, gdyż taki jest wyraźny i niezmienny nakaz Pana (J 17, 21). Kościoły 
prawosławne, stając się członkami Światowej Rady Kościołów, kierowały się 
wyłącznie tym motywem. Z tego powodu dezaprobują one wszelkie tendencje, 
zmierzające do podporządkowania tego podstawowego celu innym interesom 
i dążeniom. Z tych samych przyczyn prawosławni odrzucają zdecydowanie pewne 
najnowsze tendencje występujące w ruchu ekumenicznym, jak dopuszczanie 
kobiet do urzędu kapłańskiego lub używanie inkluzywnego języka w odniesieniu 
do Boga, gdyż są one poważną przeszkodą w przywróceniu jedności.

W duchu tego samego pojednania pragniemy, aby postęp w niektórych 
dialogach teologicznych, np. w dialogu z Orientalnymi Kościołami Prawosław
nymi (przedchalcedońskimi), po usunięciu jeszcze istniejących przeszkód, za
kończył się konkretnym rezultatem.

6. Wreszcie, w obliczu końca drugiego tysiąclecia, kierując nasze myśli 
w sposób szczególny na ogólniejsze problemy współczesnego świata oraz 
uczestnicząc w nadziejach i obawach ludzkości, stwierdzamy co następuje:

Gwałtowny postęp techniki i nauki, który przyczynia się do poprawy życia 
ludzi, uśmierzając ich cierpienie, nędzę i choroby, nie zawsze opiera się, niestety, 
na odpowiednich podstawach duchowych i etycznych. Wskutek tego cały ten 
postęp nie jest wolny od poważnych zagrożeń.
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Podstawowe zagrożenie polega na tym, że część ludzkości czerpie z tego 
postępu nadmierne korzyści, podczas gdy druga część żyje w nędzy. Prowadzi to 
do niepokojów i wojen. Powiązanie tego postępu ze sprawiedliwością, miłością 
i pokojem jest przeto jedynym pewnym i bezpiecznym sposobem na to, aby 
płynące z niego błogosławieństwo nie przekształciło się w przekleństwo w nad
chodzącym tysiącleciu.

Bardzo poważne są jednak też problemy, które wynikają z tego postępu dla 
przetrwania człowieka jako wolnej osoby stworzonej na obraz i podobieństwo 
Boga. Postęp genetyki sprawia, że z jednej strony poważnie wzrosła możliwość 
zwalczania wielu chorób, lecz z drugiej strony może on być wykorzystany do 
przekształcenia wolnej osoby w sterowany i kontrolowany obiekt.

W podobny sposób zagrożone jest również dalsze istnienie naturalnego 
środowiska. Nierozważna i eudajmoniczna eksploatacja zasobów materialnych 
przez człowieka przy pomocy postępu naukowego i technicznego sprawiła, że 
niektórych zniszczeń naturalnego środowiska nie da się już naprawić. Kościół 
Prawosławny, który nie może pozostać obojętny na te zniszczenia, zwraca się za 
naszym pośrednictwem do wszystkich wyznawców prawosławia, aby pierwszego 
września każdego roku, w dniu rozpoczęcia roku kościelnego, modlili się 
w intencji ratowania stworzenia Bożego. Jednocześnie wierni winni zająć wobec 
natury postawę, którą zaleca Liturgia Boża i tradycja ascetyczna Kościoła.

7. Pośród tych wielkich możliwości, ale i niebezpieczeństw grożących 
współczesnej ludzkości, Kościół Prawosławny wita wszelkie dążenia zmierzające 
do pojednania i jedności. W sposób szczególny wita on drogę Europy do jedności, 
przypominając, że żyje w niej duża liczba prawosławnych, która w przyszłości 
jeszcze wzrośnie. Nie wolno zapominać o tym, że kraje Europy Południowo 
-  Wschodniej są zamieszkałe w większości przez narody prawosławne, które 
bardzo zdecydowanie przyczyniły się do uformowania europejskiej kultury 
i europejskiego ducha. Fakt ten czyni z naszego Kościoła ważny element 
w formowaniu zjednoczonej Europy, lecz jednocześnie wpływa też na wzrost jego 
odpowiedzialności.

Jesteśmy głęboko zasmuceni z powodu bratobójczego konfliktu między 
Serbami i Chorwatami w Jugosławii, który pociągnął za sobą liczne ofiary. 
Uważamy, że konflikt ten wymaga od przywódców Kościoła Rzymskokatolic
kiego i od nas wszystkich szczególnej przezorności, pastoralnej odpowiedzialności 
i danej od Boga mądrości, o ile chce się uniknąć nadużywania uczuć religijnych dla 
politycznych i narodowych celów.

Szczególne zrozumienie okazujemy też wszystkim tym narodom, które na 
innych kontynentach walczą o swoją godność, wolność i sprawiedliwy rozwój. 
Modlimy się szczególnie o pokój i pojednanie na Bliskim Wschodzie, gdzie 
narodziła się wiara chrześcijańska i gdzie współżyją ze sobą narody wyznające 
różne religie.

8. Proklamując to wszystko w miłości Pana w tę świętą i wielką Niedzielę 
Ortodoksji, wzywamy wszystkich pobożnych wyznawców prawosławia na całym 
świecie do jedności z ich kanonicznymi pasterzami, a wierzących w Chrystusa do 
pojednania i solidarności w obliczu niebezpieczeństw zagrażających dzisiejszemu 
światu.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, i dar jedności w Duchu Świętym, 
niech będą z wami wszystkimi (2 Kor 13,13). Amen.

Fanar, Patriarchat, w Niedzielę Ortodoksji, 15 marca 1992 r,
(Przekład z języka niemieckiego za: KNA -  Dokumentation nr 4 z 20 maja 1992 r.).
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OBCHODY 25 ROCZNICY
DIALOGU LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKIEGO

W WATYKANIE

22 -  24 kwietnia 1992 roku

Przebieg obchodów

Z okazji 25 rocznicy istnienia teologicznego dialogu między Kościołem 
Rzymskokatolickim a Kościołami wspólnoty luterańskiej, w Watykanie złożyła 
wizytę 8-osobowa delegacja Światowej Federacji Luterańskiej. Rolę gospodarza 
pełnił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan kardynał 
Edward Cassidy. Najważniejszymi momentami wizyty była audiencja u papieża 
Jana Pawła II oraz wspólnie z nim odprawione ekumeniczne nabożeństwo 
modlitewne. Poza tym delegacja odwiedziła różne dykasterie Kurii Rzymskiej.

Podczas dyskusji z kard. Cassidy i pozostałymi członkami sztabu -  sek
retarzem Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan bp. Pierrem Duprey’em, Mgr. 
Johnem Radano i Heinzem-Albertem Raemem -  nie chodziło o dotychczasowe 
osiągnięcia, lecz o aktualne zagadnienia, jak recepcja wyników dialogu, for
mowanie ekumenicznych postaw wśród laikatu i duchowieństwa obu tradycji 
kościelnych, ekumenicznie konstruktywna i otwarta ewangelizacja. Poza tym 
rozważono wspólne przedsięwzięcia, które są konkretnym znakiem konstruk
tywnych stosunków ekumenicznych: wspólne projekty pomocy humanitarnej, 
wspólna praca na rzecz pokoju w różnych częściach świata, wspólne sprawy 
w dziedzinie stosunków chrześcijańsko-żydowskich oraz stosunków z innymi 
religiami światowymi. Omówiono różne aspekty najnowszych przemian w Euro
pie Wschodniej, poza tym poruszano najważniejsze elementy obchodów 500-le- 
cia wylądowania Kolumba w Ameryce.

Na czele delegacji luterańskiej stali: prezydent ŚFL -  ks. Gottfried 
Brakemeier i sekretarz generalny Gunnar Staalsett. Poza tym w jej skład 
wchodzili: bp Christoph Stier -  przewodniczący Komitetu ds. Ekumenizmu 
ŚFL, James Crumley -  współprzewodniczący Wspólnej Komisji Luterańs- 
ko-Rzymskokatolickiej oraz czterej członkowie sztabu SFL: Eugene Brand
-  zastępca sekretarza generalnego ds. ekumenicznych, Musimbi Kanyoro
-  referent ds. Kościoła i społeczeństwa, Brian Neldner -  dyrektor Wydziału 
Służby dla Świata oraz Paul Wee -  zastępca sekretarza generalnego ds. 
międzynarodowych i praw ludzkich.

Tematy, rozważane najpierw ze sztabem Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan, zostały potem pogłębione podczas rozmów z kardynałem-sek-



retarzem stanu Angelo Sodrano, prefektem Kongregacji Doktryny Wiary 
kardynałem Josephem Ratzingerem, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. 
Sprawiedliwości i Pokoju oraz Papieskiej Rady „Cor Unum” kardynałem 
Rogerem Etchegaray’em, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Laikatu kar
dynałem Eduardo Francisco Pironio. Była to pierwsza wizyta w Radzie ds. 
Laikatu; rozważano tu możliwość ściślejszej współpracy nad sprawą roli kobiet 
w Kościele. Podczas całej wizyty wracał temat współdziałania kobiet w różnych 
dziedzinach życia kościelnego.

W czwartek, 23 kwietnia, Brakemeier, Staalsett i Cassidy prowadzili 
prywatną rozmowę z papieżem, której przedłużeniem była audiencja dla całej 
delegacji luterańskiej. Brakemeier ocenił 25 lat dialogu pozytywnie, zapropono
wał jednak jego zróżnicowanie w przyszłości, tak żeby można było rozważać nie 
tylko zagadnienia doktrynalne, lecz również różne postawy wobec dialogu. 
Przypomniał o doświadczeniu swojego Kościoła w Ameryce Łacińskiej i pod
kreślił konieczność strategii misyjnej, która zarówno w swoim nastawieniu jak 
i charakterze byłaby ekumeniczna. Podkreślił również konieczność i znaczenie 
konkretnychy kroków podejmowanych w Kościołach lokalnych, będących 
manifestacją wzrostu konwergencji.

Papież w swojej odpowiedzi przypomniał o tym, że podczas ostatniej wizyty 
delegacji Światowej Federacji Luterańskiej w Watykanie mówił o osiągnięciach 
w dziedzinie przezwyciężania podziałów między katolikami a luteranami oraz 
o umacnianiu więzów jedności w kwestiach, które były kontrowersyjne w okresie 
Reformacji, a są ściśle związane z prawdziwym zwiastowaniem Ewangelii. 
W kontekście tym wymienił usprawiedliwienie oraz istotę i posłannictwo 
Kościoła. Swoją nadzieję na jedność kościelną powiązał on z nadzieją, którą 
chrześcijanie pokładają w Wielkanocy.

Po wygłoszonych przemówieniach, papież Jan Paweł II i prezydent 
Gottfried Brakemeier wymienili podarunki.

Zasadniczym elementem spotkania z papieżem było wspólne nabożeństwo 
modlitewne w kaplicy Pałacu Apostolskiego „Redemptoris Mater” . W modlit
wach nawiązujących do Wielkanocy wypowiedziane zostało także podziękowa
nie za dialog luterańsko-katolicki i jedność Kościoła. Część nabożeństwa była 
prowadzona przez członków delegacji luterańskiej. Brakemeier i papież wypo
wiedzieli błogosławieństwo końcowe.

Obchody 25-lecia dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego w Rzymie były
by niepełne bez obecności dawnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. 
Jedności Chrześcijan kardynała Jana Willebrandsa. W okresie swego urzędowa
nia popierał on aktywnie ten dialog, jeszcze dzisiaj interesuje się żywo jego 
postępami. Willebrands był gościem honorowym podczas obiadu, który zakoń
czył wizytę delegacji ŚFL.

Podczas rozmów z wszystkimi dykasteriami widać było wyraźnie, że pojęcie 
communio (koinonia) ma podstawowe znaczenie dla wszystkich aspektów 
stosunków i współpracy międzykościelnej. Uchwała w sprawie wspólnoty 
Kościołów luterańskich, podjęta na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federa
cji Luterańskiej w Kurytybie, pomogła innym Kościołom w lepszym zro
zumieniu ich luterańskiego partnera oraz pogłębiła luterańską samoświadomość 
w sposób, który okazał się pozytywny i produktywny pod względem ekumenicz
nym.

Dwudziestopięciolecie dialogu będzie też obchodzone na tegorocznym 
posiedzeniu Wspólnej Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej, która zbierze 
się w listopadzie w Eisenach.
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Przemówienie prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej 
ks. dra Gottfrieda Brakemeiera

Wasza Świątobliwość,
jest dla mnie wielkim przywilejem i wielką radością, że mogę dzisiaj powitać 

Waszą Świątobliwość w imieniu 107 Kościołów luterańskich z całego świata, 
zrzeszonych w Światowej Federacji Luterańskiej. Za pośrednictwem Waszej 
Świątobliwości pozdrawiam również w sposób szczególny wszystkie siostry 
i wszystkich braci w Chrystusie, znajdujących się we wspólnocie ze Stolicą 
Apostolską w Rzymie. Dziękujemy Waszej Świątobliwości, że nas dzisiaj przyjął, 
dziękujemy też za łaskawą gościnność, którą mogliśmy się nacieszyć.

Nasze Kościoły obchodzą w tym roku 25 rocznicę międzynarodowego 
dialogu teologicznego, dla jej uczczenia przybyliśmy do Rzymu. Wspominamy 
poprzedników Waszej Świątobliwości -  papieża Jana XXIII, którego wizja 
doprowadziła do zwołania Soboru Watykańskiego II i powstania nowej 
atmosfery ekumenicznego otwarcia, jak i papieża Pawła VI, za którego 
pontyfikatu Sobór doszedł do finału i rozpoczął się nasz dialog katolicko 
7 luterański. Dziękujemy Bogu za poprzedników i za wspieranie przez Waszą 
Świątobliwość stosunków luterańsko-katolickich.

W program dialogu, abstrahując od energii i środków finansowych, 
wniesiono wiele wiary, nadziei i miłości, toteż po 25 latach możemy powiedzieć, 
że nasze dążenia przyniosły wyniki. Dialog nasz był dla świata oznaką naszego 
ekumenicznego zdecydowania, w rezultacie osiągnęliśmy niezwykły stopień 
zgodności poglądów w kwestiach doktrynalnych. Runęły mury, które nas 
dotychczas dzieliły, a dialog nasz utorował drogę dla panujących dziś serdecz
nych stosunków. Istnieje między nami zasadnicza zgoda co do tego, że dążenie 
do jedności jest ugruntowane w samym Kościele Jezusa Chrystusa; zaan
gażowanie ekumeniczne nie jest dla chrześcijan sprawą fakultatywną. Chciałbym 
zapewnić Waszą Świątobliwość, że my luteranie czujemy się zobowiązani do 
kontynuowania współpracy z braćmi i siostrami wyznania katolickiego tak 
długo, aż osiągnięta zostanie ta jedność, która jest dana w Chrzcie św.

Cel widzialnej jedności, który sobie wyznaczyliśmy, znajduje się jeszcze przed 
nami. Wasza Świątobliwość mówił niedawno o przeszkodach stojących ną drodze 
do pełnej jedności, które trzeba jeszcze pokonać. Jednocześnie Wasza Świątob
liwość wezwał nas do gorliwej modlitwy. Nasze zobowiązanie do modlitwy 
i działania jest szczególnie ważne w chwili obecnej, gdy ekumeniczna atmosfera 
uległa pewnemu oziębieniu. Sądzę, że jednym tego powodem jest wznowiona 
działalność misyjna. Czy byłoby możliwe wyzbycie się charakterystycznej dla 
przeszłości postawy konkurencyjnej i posługiwanie się w naszej działalności 
misyjnej prawdziwie ekumenicznymi metodami? Jesteśmy również konfrontowani 
z problemami współczesnego stechnicyzowanego świata. Konfrontacja ta znajduje 
szczególne odbicie w dziedzinie etyki. Wskutek dokonujących się przemian coraz 
większe znaczenie zaczyna odgrywać życiowa praktyka. W związku z tym wyłania 
się pytanie, czy ekumeniczny konsens poza zagadnieniami doktrynalnymi nie 
powinien także obejmować zagadnień dotyczących postaw.

Wasza Świątobliwość mówił często i w sposób przekonujący o ważności 
energicznych dążeń do jedności w kwestiach teologicznych. Rozważaniom 
teologicznym winny towarzyszyć refleksje praktyczne. Odosobnienie kościelne, 
jeśli wolno użyć takiego określenia, staje sie coraz większym luksusem. Chociaż 
wypowiadam się z perspektywy latynoamerykańskiej, to wydaje mi się, że 
sytuacja jest podobna w innych miejscach. Zwracanie uwagi na palące problemy 
naszej epoki nie oznacza, że jesteśmy rzecznikami ekumenii czysto pragmatycz
nej. Prawda nie może być złożona w ofierze „agendzie świata” . Lecz w sposób
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realny wyłania się też pytanie, czy poza prawdą ekumenicznym kryterium nie 
powinna się stać także miłość.

W świetle bogatych żniw, które są rezultatem trwającego od 25 lat dialogu, 
nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że sprawą coraz pilniejszą staje się zagadnienie 
recepcji. Nie ulega wątpliwości, że nasze zaangażowanie w dialog zobowiązuje 
nas do wspierania i posuwania naprzód procesu recepcji. Być może nadszedł 
moment, w którym nasza uwaga winna przenieść się z teologicznego dialogu na 
wypróbowanie jego wyników, być może powinniśmy zapytać, jakie wynikają 
z tego konsekwencje praktyczne i kościelno-polityczne.

W okresie ćwierćwiecza wytrwałego dialogu katolicy i luteranie przeszli 
wspólnie długą drogę, mając przed oczami cel widzialnej jedności Ciała Bożego. 
Jestem przekonany, że podczas tej podróży potrzebujemy konkretnych, udoku
mentowanych doświadczeń, które ukażą nasze dokonania. Potrzebne są działa
nia, które uświadomią osiągnięte w okresie 25 lat zbliżenie oraz wskażą, jakie 
kroki należy podjąć w najbliższej przyszłości. Kroki te przyczynią się do wzrostu 
i pogłębienia naszej jedności w Chrystusie, która w zasadzie już istnieje.

Już obecnie wspólnie modlimy się i studiujemy Biblię. Już obecnie 
współdziałamy w różnych przedsięwzięciach kościelnych. Już obecnie istnieją 
porozumienia między naszymi diecezjami. Są to kroki, o które chodzi, lecz 
w skali jednostkowej są one jeszcze nieśmiałe. Istniejącym inicjatywom trzeba 
udzielić wsparcia i poszerzyć obszar ich oddziaływania, należy również za
stanowić się wspólnie nad dalszymi inicjatywami. Chciałbym przyłączyć się do 
swoich poprzedników i innych czołowych osobistości luteranizmu, pytając 
ponownie, czy jedność, którą wspólnie dostrzegamy, nie przewyższa zdecydowa
nie wszystkiego, co nas jeszcze dzieli? A jeśli tak jest, to czy nie powinniśmy 
zadecydować o wspólnym przystępowaniu do Stołu Pańskiego?

Drodzy Bracia w Chrystusie, nasi współwyznawcy oczekują od Waszej 
Świątobliwości i innych przywódców kościelnych otuchy i poparcia przy pode
jmowaniu tego rodzaju konkretnych kroków na rzecz jedności. W tych dniach 
świętujemy przejście Chrystusa z śmierci do życia, w wierze uczestniczymy w tym 
wydarzeniu. Pragniemy zatem z nową siłą i radością potwierdzić tę nowinę, o której 
Duch Święty mówi swoim Kościołom, nowinę o zbliżającym się Królestwie Bożym.

Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej niż 
prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po 
wszystkie pokolenia wieku wieków. Amen. (Ef 3,20-21).

Przemówienie papieża Jana Pawła II

Drogi Księże Prezydencie,
Cieszę się, że mogę powitać dziś Księdza Prezydenta i delegatów Światowej 

Federacji Luterańskiej z okazji wizyty w Watykanie. Przed czteroma laty, gdy 
spotkałem się z dawnym prezydentem Federacji biskupem Johannesem Hanselman- 
nem, z wdzięcznością wobec wszechmocnego Boga stwierdziłem, że luteranie 
i katolicy w latach po II Soborze Watykańskim osiągnęli wielki postęp w pokonywa
niu podziałów i w umacnianiu więzów jedności zarówno przez dialog teologiczny jak 
i współpracę praktyczną. Nie opuszcza mnie ufność, że nasze cierpliwe starania 
o pełną jedność wszystkich, którzy swą wiarę opierają na zmartwychwstałym Panu 
oraz narodzili się na nowo z wody i Ducha Świętego, przyniesie owoce (por. J 3,5).

Zobowiązanie Kościoła do działania na rzecz chrześcijańskiej jedności 
wynika w pierwszym rzędzie z posłuszeństwa wobec woli Pana, który w przed
dzień swojej śmierci modlił się, aby wszyscy Jego uczniowie stanowili jedno (por. 
J 17,21). Jako dar Ducha Świętego jedność Kościoła Chrystusowego ma być 
znakiem i obietnicą głębszego pojednania w Chrystusie, pojednania, które jest
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nieograniczonym działaniem łaski Bożej przewyższającym wszystkie ludzkie 
wysiłki i inicjatywy. Cel pełnej jedności chrześcijan zostanie osiągnięty zgodnie 
z Bożym planem zbawienia, gdyż On jest Panem dziejów. On oczekuje od nas 
wytrwałości i zdecydowania w wypełnianiu tego, co Jego nieprzebrana łaska nam 
powierza. Uznajemy, że nasze dzisiejsze spotkanie, które jest ważnym etapem tej 
ekumenicznej pielgrzymki, stanowi dar Boga wobec nas. Modlę się o to, aby 
przyczyniło się ono do sprawniejszej realizacji naszego zobowiązania w przeko
naniu, że nadzieja, której udziela Jego Duch, nie może nas zawieść (Rz 5,5).

W tym roku obchodzimy 25 rocznicę istnienia dialogu luterańsko-katolic- 
kiego, toteż jest rzeczą właściwą, byśmy dziś wspomnieli z wdzięcznością jego 
ważne osiągnięcia. Dzięki badaniom nad tak ważnymi kwestiami, jak usprawied
liwienie oraz istota i posłannictwo Kościoła, dialog ten wniesie trwały wkład do 
wysiłków na rzecz osiągnięcia jedności w wierze apostolskiej. Ponieważ obie 
wspomniane przeze mnie kwestie są ściśle związane z prawdziwym zwias
towaniem Ewangelii, a różne podejście do nich w okresie Reformacji do
prowadziło do godnych ubolewania podziałów, które istnieją jeszcze dzisiaj, 
trzeba w sposób szczególny zadbać o to, aby badania nad nimi przebiegały 
w duchu cierpliwości i wierności wobec Słowa, które Ojciec w ostatecznych 
czasach wypowiedział do nas (Hbr 1,2).

W nawiązaniu do powyższego chciałbym dać wyraz przekonaniu, że dialog 
ekumeniczny musi dążyć stale do pogłębionego zrozumienia tajemnicy naszego 
zbawienia, dokonanego przez inkarnację, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. W ramach tej wizji dialog teologiczny stanie się źródłem wzajemnego 
wzbogacenia i doprowadzi z pewnęścią do tego wzrostu w prawdzie, który obiecał 
Pan jako działanie swego Ducha Świętego (por. J 16,13). Jesteśmy zgodni co do 
tego, że jedności chrześcijańskiej nie osiągnie się nigdy przez ukrywanie różnic lub 
szukanie takiego wspólnego mianownika, który zaakceptują wszyscy, gdyż nasze 
starania przyniosą owoce tylko wówczas, gdy wspólnie odkryjemy i przyjmiemy pełne 
i prawdziwe dziedzictwo wiary, które Chrystus przekazał przez swoich apostołów 
(Ekumeniczne nabożeństwo modlitewne, Uppsala, 9 czerwca 1989 r.).

Źródłem otuchy jest także to, że katolicy i luteranie, w duchu pogłębiającego 
się braterstwa, podjęli wiele rozmów teologicznych, oficjalnych kontaktów 
i innych wspólnych projektów. Z wydarzeń, które w ostatnich latach przyczyniły 
się do stworzenia lepszej atmosfery, wspominam z wdzięcznością moją wizytę 
w krajach nordyckich, której ważna część była poświęcona ekumenicznym 
rozmowom i nabożeństwom modlitewnym. Chciałbym też wspomnieć o uroczy
stościach jubileuszowych z okazji 600-lecia kanonizacji św. Brygidy szwedzkiej, 
gdy biskupi luterańscy i katoliccy odprawili wspólnie ze mną nieszpory 
w bazylice św. Piotra. Świętość tej wielkiej niewiasty, której świadectwo miłości 
wobec Chrystusa i Kościoła czyni z niej ogniwo jedności (Homilia podczas 
ekumenicznego nabożeństwa modlitewnego, 5 października 1991) między 
podzielonymi chrześcijanami Europy, może służyć za model dla wszystkich 
wierzących oraz inspirować ich w dążeniu do jedności ze względu na Ewangelię.

Czcigodni Przyjaciele! Kilka dni temu świętowaliśmy zwycięstwo Chrystusa 
nad grzechem i śmiercią. Ten, który ma moc zwyciężać śmierć, może także 
przezwyciężyć podziały między Jego wyznawcami. Ufając w pojednawczą miłość 
Tego, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy 
czy rozumiemy (Ef 3,20), daję wyraz nadziei, że stosunki między Kościołem 
katolickim a Światową Federacją Luterańską doprowadzą do coraz większego 
zrozumienia i bardziej zaangażowanej służby Ewangelii wśród wszystkich, 
którzy wyznają, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca (Flp 2,11). 
Pokój zmartwychwstałego Pana niech będzie z wami wszystkimi.
(Przekład za: „Lutherische Welt -  Information nr 14 z 30 kwietnia 1992 r.)



DELEGACJA ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ 
Z WIZYTĄ W PATRIARCHACIE EKUMENICZNYM

KONSTANTYNOPOLA

1- 5 maja 1992 roku

Patriarcha Bartłomiej podczas pierwszej od blisko piętnastu lat oficjalnej 
wizyty delegacji Światowej Federacji Luterańskiej w siedzibie Patriarchatu 
Ekumenicznego Konstantynopola wypowiedział się z uznaniem o Federacji jako 
wspólnocie Kościołów. Mamy nadzieję, że wszystkie Kościoły laterańskie na świecie 
staną się członkami Światowej Federacji Luterańskiej -  stwierdził patriarcha 
podczas nieoficjalnej części audiencji, której udzielił w swojej rezydencji w Fanarze 
delegacji ŚFL pod przewodnictwem jej prezydenta ks. Gottfrieda Brakemeiera 
i sekretarza generalnego ks. Gunnara Staalsetta. Delegacja uczestniczyła również 
w Świętej Liturgii odprawionej w kościele patriąrchalnym pw. św. Jerzego 
w Fanarze, prowadziła rozmowy z członkami Świętego Synodu i innymi 
metropolitami oraz zwiedziła szkołę teologiczną i klasztor na wyspie Chalki.

Szczególną uwagę poświęcono wynikom dialogu luterańsko-prawosławnego 
na płaszczyźnie światowej, rozpoczętemu w 1981 r. podczas spotkania w Finlandii, 
oraz zamierzeniom w tym zakresie na przyszłość. Wspólna Komisja Luterańs- 
ko-Prawosławna, której współprzewodniczą metropolita Sylivrii Emilianos i bis
kup William Lazareth z Nowego Jorku, odbędzie swoje siódme posiedzenie 
w Danii w 1993 roku.

W przemówieniu skierowanym do patriarchy ekumenicznego, ks. prezydent 
Brakemeier zwrócił uwagę na wspólne dziedzictwo, które jest podstawą dialogu 
między luteranami a prawosławnymi. Rozmowy prawosławno-luterańskie sięgają 
XVI w., kiedy to patriarcha Józef II wysłał dziekana Dmetriosa Mysosa do 
Wittenbergii. Mysos pracował tam z przyjacielem Lutra Filipem Melanchtonem 
nad grecką wersją Konfesji Augsburskiej. Podczas tych i innych „dialogów” 
-  mówił Brakemaier -  luteranie niezmiennie reprezentowali pogląd, że ich wiara 
ma oparcie w Piśmie Świętym, ekumenicznych wyznaniach wiary i ojcach 
starożytnego Kościoła.

Prezydent Brakemeier wspomniał, że Wspólna Komisja Luterańsko-Prawo- 
sławna opracowała w pierwszej fazie swojej działalności deklaracje na temat 
^objawienia Bożego”, „Pisma Sw. i Tradycji” oraz „kanonu i inspiracji Ducha 
Świętego” . Faza druga rozpoczęła^ się pracą nad „autorytetem w Kościele 
i autorytetem Kościoła” . Prezydent ŚFL stwierdził: Chrześcijanie muszą ustosun
kować się wspólnie do nowych wyzwań i możliwości. I dalej\Trzeba okazywać 
uznanie Kościołom, które tradycyjnie ponosiły największą odpowiedzialność za dany 
naród. Jesteśmy zgodni w odrzuceniu prozelityzmu i musimy się mieć na baczności 
przed tymi, którzy,,głoszą inną Ewangelię” niż posłannictwo apostolskie powierzone



Kościołowi. Kościół musi poświęcić uwagę naruszaniu praw ludzkich a także dążyć 
nadal do równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Kościele i społeczeństwie.

Patriarcha Bartłomiej stwierdził w odpowiedzi, że wizyta delegacji Światowej 
Federacji Luterańskiej jest okazją do zbilansowania osiągnięć w naszym teologicznym 
dialogu i we wzajemnych stosunkach. Celem dialogu nie są akademickie dywagacje, 
lecz działalność na rzecz przyszłej widzialnej jedności. Celem każdego dialogu 
teologicznego jest pełna wspólnota. Patriarcha wyraził zadowolenie z postępów 
w rozmowach prawosławno-luterańskich. Jego zdaniem, najważniejszymi punktami 
drugiej fazy rozmów są autorytet i koncyliamość. Szczególną uwagę trzeba 
poświęcić współpracy w kwestiach praktycznych, jak ewangelizacja w Europie 
i tworzenie szkół niedzielnych w byłych państwach komunistycznych. Bartłomiej 
zwrócił uwagę na trudności finansowe wielu Kościołów prawosławnych na świecie 
i podziękował Federacji za pomoc dla Albańskiego Kościoła Prawosławnego, która 
będzie przeznaczona na potrzeby powstającego seminarium duchownego. Ten mały 
Kościół potrzebuje nowej krwi, nowych kapłanów i biskupów -  powiedział patriarcha.

Delegacja odwiedziła szkołę teologiczną i klasztor Patriarchatu Ekumenicz
nego na wyspie Chalki. Oba te ośrodki prowadziły ożywioną działalność od 1844 do 
1970 r., tj. do momentu zamknięcia ich przez władze tureckie. W punkcie 
szczytowym rozwoju szkoła miała 120 studentów. Dzisiaj wielki budynek na 
„wzgórzu nadziei” służy tylko za miejsce modlitw i pracy dla dwóch mnichów. 
Patriarcha Bartłomiej wypowiedział się na ten temat następująco: Zachowujemy 
optymizm co do ponownego otwarcia uczelni na wyspie Chalki, co będzie miało 
znaczenie nie tylko dla prawosławnych, ale i dla całego chrześcijaństwa. I dalej: 
Jesteśmy przekonani, że wszyscy, którzy podejmą studia na „wzgórzu nadziei”, staną 
się nową nadzieją dla Kościoła. Bartłomiej podziękował braciom chrześcijanom, 
którzy zwrócili się do rządu tureckiego z prośbą o ponowne otwarcie szkoły.

Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, ks. Gunnar Śtaalsett, 
dał taką ocenę: Wizyta ta była bardzo ważnym wyrazem poszukiwania chrześcijańs
kiej jedności (...) Doszła ona do skutku w czasie, gdy światowa wspólnota 
chrześcijańska potrzebuje zachęty do wypełnienia swego ekumenicznego zobowiązania. 
Śtaalsett dodał, że wizyta delegacji luterańskiej służy ożywieniu i umocnieniu dialogu 
luterańsko-prawosławnego. Tradycja i duchowość naszych prawosławnych braci 
i sióstr potrzebna jest nam luteranom do wzmocnienia własnej wiary podczas starań 
o wspólne świadectwo w jednym Kościele Chrystusa. Jego zdaniem, Zobowiązanie do 
chrześcijańskiej jedności oznacza także, że stajemy w obronie Kościołów siostrzanych, 
gdy ogranicza się ich wolność religijną (...) Jestem mocno przekonany o tym, że 
ponowne otwarcie szkoły teologicznej na wyspie Chalki jest sprawą z zakresu 
swobodnego wyznawania religii, sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijan 
na całym świecie.

Zastępca sekretarza generalnego ŚFL ds. ekumenizmu, ks. Eugene Brand 
wyraził pogląd, że wizyta oznacza nowy punkt wyjścia dla dialogu Światowej 
Federacji Luterańskiej z Kościołami prawosławnymi i dla stosunków luterańsko 
-  prawosławnych w ogóle. Jestem pod wrażeniem zrozumienia, jakie patriarcha 
okazał różnym wymiarom naszych stosunków oraz wielkiej gościnności, z jaką 
spotkała się nasza delegacja. Brand dodał w konkluzji: Okazane nam zrozumienie 
napawa nas optymizmem na przyszłość, gdy sytuacja świata wymagać będzie od nas 
współpracy ekumenicznej na płaszczyźnie kościelnej i praktyczno-diakonackiej.

W skład delegacji Światowej Federacji Luterańskiej wchodzili: ks. Gottfried 
Brekemeier -  prezydent, ks. Gunnar Śtaalsett -  sekretarz generalny, bp. William 
Lazareth, bp Christoph Stier -  przewodniczący Komitetu ds. Ekumenizmu ŚFL 
oraz trzej członkowie sztabu: ks. Eugene Brand, Ishmael Noko -  dyrektor Wydziału 
Misji i Rozwoju i Anneli Janhonen -  dyrektor Biura Służb Informacyjnych. 
(Przekład za: „Lutherische Welt -  Information nr 15 z 14 maja 1992 r.)
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Z DZIAŁALNOŚCI PODKOMISJI 
ds. DIALOGU POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ 

I KOMISJI EPISKOPATU ds. EKUMENIZMU

Spotkanie w dniu 10 września 1991 r.

Pracująca od 1977 roku Podkomisja ds. Dialogu, złożona z przedstawicieli 
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościoła Rzyms
kokatolickiego odbyła 10 września 1991 r. swoje kolejne spotkanie.

Zmierzając do zakończenia prac nad ekumenicznym dokumentem 
o chrzcie, znanym jako „Dokument z Limy” (opublikowany w 1982 r. przez 
Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów -  z udziałem teologów 
rzymskokatolickich), pracowano nad „Słowem wstępnym” do polskiej wersji 
tego dokumentu. Odczytano i przedyskutowano dwie propozycje „Słowa 
wstępnego” : ks. Bogdana Trandy (Kościół Ewangelicko -  Reformowany) i ks. 
Alfonsa Skowronka (Kościół Rzymskokatolicki). Jednogłośnie postanowiono 
przyjąć oba teksty i dołączyć do nich uzupełnienie o charakterze wyraźnie 
praktycznym. Podkomisja żywi nadzieję, iż nowa publikacja ekumeniczna 
dobrze przysłuży się odkrywaniu istniejącej już głębokiej wspólnoty Kościołów 
chrześcijańskich w Polsce.

W ramach programu „Formacja ekumeniczna” kontynuowano przegląd 
polskich podręczników teologicznych. Już wcześniej przyjęto potrójne kryterium 
oceny: 1. prawdy, 2. życzliwości odnośnie do innych Kościołów oraz 3. otwarcia 
się na odkrywane w nich wartości.

Podczas spotkania mgr Wsiewołod Konach, asystent w Sekcji Prawosław
nej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, dokonał przeglądu podręczników 
prawosławnych. Stwierdził przede wszystkim bolesny brak takich podręczników 
w języku polskim. Studenci teologii prawosławnej w naszym kraju posiadają 
podręczniki w ojczystym języku jedynie do prawosławnego prawa kanonicz
nego, liturgii i teologii moralnej. Referent stwierdził w nich z jednej strony 
tolerancję w stosunku do innych wyznań oraz szacunek dla prawdy,z drugiej zaś 
strony zauważył brak ekumenicznej otwartości i miłości w stosunku do innych 
Kościołów. Wcześniej dokonane przeglądy teologicznych podręczników używa
nych w innych Kościołach również ukazały potrzebę szybkich działań w celu ich 
ekumenicznego oczyszczenia i „otwarcia” na inne Kościoły. Na ogół nasze 
teologiczne podręczniki albo nie informują o innych Kościołach poprzestając na 
wykładzie własnego stanowiska, albo -  jeśli już o nich piszą -  czynią to bardzo
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lakonicznie, raczej nieżyczliwie, w sposób zniechęcający, co prawdopodobnie ma 
służyć zabezpieczeniu konfesyjnego „zdecydowania” studentów.

Podkomisja postanowiła podsumować dokonany dotąd przegląd podręcz
ników, a wnioski przesłać osobom oraz instytucjom odpowiedzialnym za 
teologiczną formację w Polsce.

W części informacyjnej Dariusz Cupiał omówił doświadczenia z Forum 
Nowej Ewangelizacji związane z częstochowskim spotkaniem młodych z Janem 
Pawłem II, a ks. Sergiusz Gajek poinformował o Kongresie Teologów Europy 
Środkowej i Wschodniej. Omówiono też ekumeniczne aspekty czwartej wizyty 
papieża Jana Pawła II w Polsce. Ks. Witold Szymański (Kościół Starokatolicki 
Mariawitów) poinformował o sympozjum na temat Miłosierdzia Bożego 
organizowanym przez jego Kościół w Łodzi w dniach 17-18 września 1991 r. 
z okazji objawień m. Kozłowskiej.

Spotkanie w dniu 27 listopada 1991 r.

W dyskusji nad wnioskiem o powołaniu do życia Rady Kościołow 
Chrześcijańskich w Polsce poinformowano, że Komisja Episkopatu ds. Ekume
nizmu przyjęła nasz wniosek do wiadomości i wskazała kilka problemów, które 
należy rozwiązać, czy lepiej naświetlić: 1. Istnieją już w Polsce dwie struktury 
ekumeniczne (Komisja Mieszana złożona z przedstawicieli Kościoła Rzyms
kokatolickiego oraz Polskiej Rady Ekumenicznej i poszczególnych Kościołów 
w niej zrzeszonych, a nadto Podkomisja ds. Dialogu), należy więc mieć na 
uwadze zarzut mnożenia struktur i form, które dominują nas rzeczywistością 
działalności; 2. Skoro funkcjonuje już Komisja Mieszana, trudno będzie 
przekonać o potrzebie tworzenia kolejnej komisji mieszanej, mimo że chodzi 
o wyższy jej status (chodziłoby o forum dla spotkań bardziej czy najbardziej 
autorytatywnych przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich w Polsce); 3. 
Kościół Prawosławny w Polsce oczekuje na dalszy rozwój przemian w Związku 
Radzieckim. Komisja Episkopatu ds. Ekumenizmu zleciła ks. Napiórkows
kiemu i ks. Hryniewiczowi przygotowanie nowej propozycji uwzględniającej 
uwagi zgłoszone w dyskusji oraz bardziej konkretnej. Poinformowano też 
o rozmowach przeprowadzonych w tej sprawie z prezesem PRE. Wynikało 
z nich, że wnioskodawcy winni bliżej określić cel i metody działania postulowanej 
Rady Kościołów. W dyskusji członkowie Podkomisji ds. Dialogu zgodnie 
stwierdzili potrzebę utworzenia Rady Kościołów. Mówiono, ze biskupi oraz 
zwierzchnicy Kościołów winni się spotykać i wzajemnie poznawać, że w trosce 
o lepszą recepcję ekumenii ważniejsze inicjatywy winny być podejmowane na 
najwyższym szczeblu, że kompetencje funkcjonujących aktualnie struktur 
ekumenicznych (Komisji Mieszanej i Podkomisji Dialogu) okazują się za mało 
skuteczne, posiadają bowiem bardzo ograniczone kompetencje, że wreszcie 
ekumenia w tym kraju przestałaby być sprawą wąskich gremiów. Wskazano też 
konkretne sprawy, których załatwienie domaga się powołania wspomnianej 
instytucji, np. wspólne rozmowy Kościołów z rządem, uzgadnianie stanowisk 
w sprawach własności kościelnych, dostępu do środków społecznego przekazu, 
reagowania na patologie społeczne, autorytatywne wyjaśnianie kwestii spornych 
itd.

Kontynuowano dyskusję nad publikacją broszury o chrzcie. Będzie zawie
rała dokument z Limy opracowany przez Komisję „Wiara i Ustrój” z 1982 roku, 
protokoły dialogów na temat chrztu przeprowadzonych przez zespoły mieszane: 
z jednej strony przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, z drugiej -  osob
no -  Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko



-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Baptystów, Polskokatolic- 
kiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów (Płock), Zjednoczonego Koś
cioła Ewangelicznego i Katolickiego Kościoła Mariawitów (Felicjanów), nadto 
„Słowo wstępne” opracowane przez Podkomisję (ks. prof. A. Skowronka i red. 
B. Trandę) w nadziei, iż taka edycja -  koniecznie w wysokim nakładzie -  ułatwi 
chrześcijanom w Polsce dostrzec braterstwo w Chrystusie mimo przynależności 
do różnych Kościołów.

Omówiono ekumeniczne aspekty czwartej pielgrzymki Jana Pawła II do 
Ojczyzny. Obie wizyty Papieża, w warszawskim Kościele ewangelickim i w pra
wosławnej katedrze w Białymstoku zostały pozytywnie ocenione przez naszych 
braci, chociaż -  co podkreślono -  nie udało się uniknąć akcentów an
ty ekumenicznych. Żywą wdzięczność budzi teza Papieża o potrzebie „prze
kroczenia” zasady tolerancji na rzecz akceptacji, współpracy i ekumenicznej 
solidarności, którą Papież pod kopułą ewangelickiego kościoła św. Trójcy zalecił 
gorąco biskupom Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, od których tak wiele 
zależy w tym kraju.

Kończąc prace nad przeglądem teologicznych podręczników przyjęto 
ostateczne brzmienie tekstu „Uwag i postulatów”, które Podkomisja po
stanowiła przekazać wyższym uczelniom kościelnym w Polsce oraz spopularyzo
wać w środkach społecznego przekazu. „Wnioski i postulaty” opracowano 
w ramach programu „Formacja ekumeniczna” .
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Spotkanie w dniu 18 lutego 1992 r.

Spotkanie (w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przy ul. Miodowej 17/19) 
zdominował temat „Kościół a Państwo” w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej” .

Ks. Ryszard Borski, luteranin, odczytał referat pt. „Kościół a Państwo 
w ujęciu ewangelickim. Konsekwencje dla sprawy zapisu o Kościele w przygoto
wywanej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” . Zreferował stanowisko Ksiąg 
Symbolicznych luteranizmu odnośnie do kwestii „Kościół -  Państwo”, a następ
nie stanowisko Deklaracji Barmeńskiej (w 1934 roku, w okresie nasilającego się 
narodowego socjalizmu i faszyzmu, 139 delegatów Kościołów reformowanych, 
unijnych i luterańskich, z inspiracji Karola Bartha i Hansa Asmussena, przyjęło 
odważną deklarację przeciwstawiającą się aliansowi Kościołów chrześcijańskich 
z narodową ideologią niemiecką, zniewalaniu Kościołów czy to do milczenia, czy 
to do popierania tej sprzecznej z Ewangelią ideologii). Ks. Borski sformułował 
następujące wnioski:

7. Z  punktu widzenia teologii ewangelickiej nie można mieć żadnych 
formalnych zastrzeżeń do dążenia Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, aby 
stosunki państwo-Kościół Rzymskokatolicki regulowała ustawa zasadnicza. Z  po
znania teologicznego Kościoła ewangelickiego wynika, że Kościół ma nie tylko 
zadania wewnętrzne, lecz także zadania wobec sprawujących władzę, także wtedy, 
gdy nie są oni członkami Kościoła. Kościół, dążąc do regulacji prawnej swych 
stosunków z państwem, reprezentuje w tym dążeniu formalnie właściwe poznanie 
teologiczne, uznające istnienie dwóch porządków w świecie i konieczność ustalenia 
teologicznie uzasadnionych ram ich koegzystencji. Z  teologicznego punktu widze
nia jest rzeczą nieistotną, czy prawne podstawy stosunków Kościoła i państwa 
reguluje ustawa zasadnicza, zwykła ustawa lub inny dokument. Także powstałemu 
w ten sposób zróżnicowaniu rodzaju regulacji prawnych państwa z Kościołami 
w Polsce formalnie nie można przypisać żadnej kwalifikacji teologicznej.
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2. Jeśli jednak Kościół Rzymskokatolicki w Polsce dąży poprzez zapis 
konstytucyjny do zagwarantowania sobie instytucjonalnego wpływu na politykę 
państwa lub do przywłaszczenia sobie jednego ze sposobów realizacji celów władzy 
cywilnej lub do stania się bezpośrednio podmiotem politycznego działania (czym 
pośrednio Kościół zawsze jest, zwiastując Prawdę Ewangelii), powinien on dać się 
przestrzec przez teologię ewangelicką, że szkodzi swemu właściwemu zadaniu 
i powołaniu. Zachodziłoby też wtedy pytanie, czy w takim dążeniu Kościół 
Rzymskokatolicki w Polsce nie cofa się za deklarowane w Vaticanum II  
niezależność i autonomię władzy duchowej i świeckiej (por. Taschenlexikon 
Religion und Theologie, opr. zbiorowe pod red. Erwina Fahlbuscha, wyd.4, 
Göttingen 1983, Vandenhoeck-Ruprecht, t.3, s. 57)

3. Jeśli Kościół Rzymskokatolicki w Polsce dąży do konstytucyjnego zapew
nienia sobie szczególnej, uprzywilejowanej w stosunku do innych Kościołów, pozycji 
w państwie, musi pozwolić zię zapytać przez teologię ewangelicką, czy za dążeniem 
tym stoją argumenty teologiczne, wynikające ze zrozumienia celów i zadań, do 
których Kościół ten czuje się powołany, czy też argumenty kombatancko-historycz- 
ne i polityczne? W obu przypadkach nie do uniknięcia byłoby pytanie o ekumenicz
ną wiarygodność Kościoła.

Zdaniem katolickich uczestników spotkania drugi i trzeci wniosek referatu 
zdaje się niezasadnie przypisywać Kościołowi Rzymskokatolickiemu chęć 
zagwarantowania sobie instytucjonalnego wpływu na politykę państwa, jak 
również zapewnienie sobie uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych 
Kościołów. Wskazano im jednak niektóre wypowiedzi upowszechniane w środ
kach społecznego przekazu osób publicznych, występujących pod znakami 
katolicyzmu, które to wypowiedzi budzą niepokój wyrażony w zdaniach 
warunkowych drugiego i trzeciego wniosku ks. Borskiego, tym bardziej, że nie są 
dementowane przez oficjalne czynniki kościelne.

Zwrócono też uwagę na fakt, że protestantyzm różnie ustosunkowuje się do 
państwa w różnych krajach: inaczej w Szwecji, inaczej w RFN, inaczej 
w Szwajcarii... Analogiczne zróżnicowanie obserwujemy po stronie Kościołów 
wschodnich: w Rosji, na Ukrainie, w Rumunii...

Specjalnie zaproszony na spotkanie dr Witold Brodziński, reformowany, 
prawnik z Uniwersytetu Łódzkiego, zauważył, iż w Konstytucji Stanów 
Zjednoczonych nie mówi się o rozdziale religii od państwa, stwierdza się 
natomiast -  co trzeba uznać za ujęcie właściwsze -  że wolno powierzać urzędy 
obywatelom niezależnie od ich światopoglądu. Zapewnił też , że projekty 
zapisów do nowej Konstytucji RP złożone w Kancelarii Senatu nie zawierają 
podstaw do wyrażonych w referacie niepokojów. Wobec tego, że formuła 
„rozdział Kościoła od państwa” budzi negatywne skojarzenia w konsekwencji 
antykościelnej jej interpretacji w okresie minionym, stwierdzono zasadność 
poszukiwań innego języka. Z tradycji metodystycznej przypomniano formułę 
„Niezależność i współpraca” .

Postanowiono kontynuować dyskusję na następnym spotkaniu.

Spotkanie w dniu 29 kwietnia 1992 r.

Kontynuowano dyskusję nad konstytucyjnym zapisem w sprawie „Kościół 
-  Państwo” -  poszerzając refleksję na inne tematy, jednak z kręgu „konstytucyj
nego” .

Na prośbę Podkomisji wystąpił z referatem nt. preambuły Konstytucji ks. 
prof. Remigiusz Sobański. Naświetlił zagadnienie teorią prawa i praktyką 
przyjętą w konstytucjach różnych krajów. Podsumował wykład następująco:



Tu dochodzimy wprost do pytania o wezwanie Boga w preambule kon
stytucji i o wspomnienie w niej wartości chrześcijańskich. Doświadczenie 
poucza, że zapisy takie nie muszą się kłócić z neutralnością światopoglądową 
państwa (USA, RFN). Doświadczenie poucza też, że wartości podstawowych 
nie da się do końca uzasadnić w kategoriach immanencji, lecz w ich transcenden
talnym odniesieniu. Nie znaczy to, by człowiek niereligijny ich nie uznawał, lecz 
znaczy, że ich uznanie ukształtowało się w kulturze, której religia była 
składnikiem. Ich zapis ma oczywiście sens tylko tam i wtedy, gdy ich 
transcendentalne odniesienie ułatwia osiągnięcie konsensu i uznania wartości 
podstawowych a tym samym wzmacnia podstawy społeczeństwa i państwa. 
Wezwanie Boga i wspomnienie wartości chrześcijańskich nie może być kamuf
lażem ani też wynikiem zwycięstwa w grze parlamentarnej, lecz ma rację bytu 
w konstytucji tylko wtedy, gdy znajduje oparcie w świadomości społeczeństwa 
i w jego profilu kulturowym. Przeczyłby taki zapis swojemu sensowi, gdyby 
zachodziła obawa odczytania go jako polityczny sukces Kościoła. Kościół 
(Kościoły) mogą i powinny odgrywać rolę ,,sumienia narodu”. Warunkiem jest 
zaakceptowanie przez nie pluralizmu i dostosowanie się do reguł gry społeczeńs
twa pluralistycznego i państwa demokratycznego, bez popadnięcia w relaty
wizm, utylitaryzm czy czysty pragmatyzm. A to zależy od ich intelektualnych 
i moralnych potencji.

Obciążeniem i utrudnieniem dla społecznej skuteczności chrześcijaństwa 
jest jego rozbicie. Dopiero gdy Kościoły znajdą sposób na wewnętrzny pluralizm 
chrześcijaństwa, mają szanse stać się modelem dla rozwiązywania pluralizmu 
społecznego.

Dr Witold Brodziński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, pracow
nik UŁ, specjalista od prawa konstytucyjnego, zapoznał zebranych z różnymi 
propozycjami ujęcia kwestii „Państwo-Kościół” w projektach Konstytucji 
złożonych w kancelarii parlamentu.
Projekt senacki wyeliminował język minionej epoki („rozdział Kościoła od 
Państwa”) proponując nowy język: Kościół i Państwo są autonomiczne i niezale
żne, szanują się wzajemnie i ze sobą współpracują; preambuła zaczyna się 
słowami: W imię Boga Wszechmogącego... Projekt Komisji Konstytucyjnej 
Sejmu stwierdza, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, formułując 
następnie zasadę niezależności i wzajemnego poszanowania. Zasadę rozdziału 
Kościoła od Państwa wyraźnie przyjmują projekty: PSL, SD oraz prof. 
Zawadzkiego i prawników UW (lewica). Projekt KPN zawiera zapis o naczel
nym stanowisku Kościoła Rzymskokatolickiego wśród innych równoupraw
nionych wyznań podtrzymując tradycję konstytucji polskich sprzed czasu 
komunistów. Projekt Janiny Zakrzewskiej i Jerzego Ciemieniewskiego przyj
muje zasadę niezależności Państwa i Kościoła oraz ich wzajemnego współ
działania.

Podkomisja podkreśliła w dyskusji obowiązek dołączenia swojego głosu 
przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia praw Kościołów i wspólnot 
„mniejszościowych” . W czasie następnego spotkania (8 września 1992 roku) 
podejmie próbę określenia własnego stanowiska, by je przekazać Kancelarii 
Parlamentu.
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Uwagi i postulaty w sprawie podręczników teologii

Podkomisja dis Dialogu Ekumenicznego Episkopatu i Polskiej Rady Ekumenicznej 
dokonała przeglądu i oceny ekumenicznego charakteru podręczników teologii, 
używanych do kształcenia duchownych różnych wyznań w Polsce.

Wyniki prac Podkomisji wskazują na niedomagania wielu podręczników teologii 
w zakresie rzetelnej informacji o innych wyznaniach i ich doktrynie. W większości 
podręczników, używanych przez nasze Kościoły do kształcenia duchownych, 
widoczny jest brak zainteresowania dla kształtowania właściwej formacji ekumeni
cznej wśród przyszłych duchownych.

Dostrzegając pilną potrzebę przenikania idei ekumenicznych poprzez duchowieńst
wo do szerokich kręgów wyznawców naszych Kościołów, Podkomisja zwraca się do 
wydawców i autorów podręczników teologii z prośbą o uwzględnienie poniższych 
postulatów:

1. Należy wskazywać na wartości wiary i duchowego dziedzictwa innych Koś
ciołów, zachęcając do ich rzetelnego poznawania.

2. Informacje o historii innych Kościołów i wyznań, zawarte w przygotowanych 
podręcznikach, powinny być w miarę możliwości konsultowane z kompetentnymi 
przedstawicielami tych Kościołów.

3. Przytaczane poglądy teologiczne innych wyznań powinny odpowiadać aktual
nemu stanowi wiedzy teologicznej lub, jeśli podręcznik odwołuje się do twierdzeń 
teologicznych z przeszłości, powinno to być wyraźnie zaznaczone.

4. Teksty polemiczne i wartościujące dotyczące innych Kościołów, powinny 
szanować zasady prawdy i miłości, unikając powielania nieprawdziwych lub 
częściowo prawdziwych stereotypów.

5. Jeśli podręcznik zawierać ma szerszy materiał, poświęcony innemu wyznaniu, 
zaleca się formę samoprezentacji.

6. Przedstawianiu otwartych (spornych) problemów teologicznych powinna towa
rzyszyć informacja o aktualnym stanie ekumenicznych badań i dialogów.



S Y L WE T K I

NIKOS A. NISSIOTIS
-  PNEUMATOLOGICZNA WIZJA 

JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

1. Nota o autorze

Nikos A.Nissiotis urodził się 21 maja 1925 r. w Atenach, tam też zmarł 
(zginął tragicznie w wypadku samochodowym) 17 sierpnia 1986 r.

W rodzinnym mieście ukończył studia teologiczne i filozoficzne, które 
potem kontynuował na uniwersytetach w Zurychu, Bazylei i Louvain. Jako 
młody teolog uczestniczył aktywnie w pracach Światowego Związku Studentów 
Chrześcijańskich, pełnił funkcję sekretarza generalnego tej organizacji na 
obszarze Grecji.

W 1953 r. Nissiotis wziął udział w jednym z kursów zorganizowanych dla 
studentów teologii przez Instytut Ekumeniczny Światowej Rady Kościołów 
w Bossey k. Genewy. Od tego momentu datuje się jego przeszło 30-letni ścisły 
kontakt z tym Instytutem. Najpierw służył mu jako profesor, potem jako 
zastępca dyrektora, a w latach 1966-1974 pełnił funkcję dyrektora.

Prof. Nissiotis pełnił też szereg odpowiedzialnych funkcji w ramach ŚRK. 
Był jednym z dwóch oficjalnych obserwatorów Rady na II Soborze Watykańs
kim (1962-1965). Na III Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w New Delhi powierzono 
mu wygłoszenie głównego referatu na temat roli prawosławia w ruchu ekumeni
cznym. W 1975 r. został wybrany w skład Komitetu Naczelnego ŚRK. W latach 
1976-83 był przewodniczącym (moderatorem) Komisji „Wiara i Ustrój” .

2. Wprowadzenie

Szukając dróg jedności pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi, Nissiotis 
stawia pytanie: Jak rozumieć prawdziwą jedność i jakimi drogami do niej dążyć?

Jedność rozumie on jako „wezwanie” Boga skierowane do każdego 
człowieka, jako istnienie w zupełnej zależności od Boga. Proponuje, aby temu 
„wezwaniu” na nowo się przyjrzeć, bo nie można zaprzeczyć, że mimo postępów, 
mimo przedłożonych i wprowadzonych w życie modeli zjednoczeniowych, mimo 
aktualnie toczących się rozmów międzywyznaniowych, mimo istniejącego już 
dziś zrozumienia i poszanowania między różnymi tradycjami kościelnymi, 
a także pomimo poważnego zbliżenia pomiędzy chrześcijańskim Wschodem 
i Zachodem, stoimy dopiero u początku długiej i trudnej drogi, która ma
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doprowadzić do zjednoczenia trzech wielkich wspólnot chrześcijańskiej tradycji. 
Trzeba jednak powiedzieć, pisze autor, że jeśli chodzi o niektóre zagadnienia, 
weszliśmy w ślepą uliczkę i jakby brak nam było odwagi do szukania ich 
rozwiązania.

Wiele więc trudnych problemów pozostało i one rozwiały iluzje i pozos
tawiły gorzkie uczucie podziału. Pomogły jednak zrozumieć, że zjednoczenia 
Kościoła nie można dokonać z dnia na dzień, a przede wszystkim w tej formie, 
w jakiej uczestnicy dialogu chcieli to uczynić, mianowicie wychodząc z przyję
tych tradycji i ich myśli teologicznych. Niemożliwą jest bowiem rzeczą, aby 
partykularne interesy i jednostronne rozważania mogły przynieść pożądany 
efekt. Dlatego autor pragnie, aby poprzez dalsze rozmowy i konstruktywną 
refleksję przezwyciężyć pewną stagnację i nadać zjednoczeniu nowe impulsy. 
Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego -  jak pisze -  że jedności ani nie 
posiadamy, ani też sami z siebie stworzyć jej nie potrafimy. Toteż jedynie^teologia 
Ducha Świętego, dostrzeżenie na nowo centralnej pozycji mocy Ducha Świętego 
w ekumenicznej teologii i życiu kościelnym, może wyznawców Chrystusa na 
nowo zbliżyć również do siebie.

3. Ponowne odkrycie pneumatologicznego wymiaru

Pewne jest, że to odkrycie nastąpi tam, gdzie znajdują się chrześcijanie 
zgromadzeni w jednym miejscu i przejęci tym samym sposobem myślenia. 
Chrześcijańskie zgromadzenie -  przede wszystkim także tam, gdzie obecni są 
przedstawiciele Kościołów rozłączonych -  ma zawsze i wszędzie głęboki 
teologiczny wymiar, który w każdym z nas obudzi pragnienie i oczekiwanie 
niepojętej, paradoksalnej obecności Ducha Świętego. Z tego powodu ruch 
ekumeniczny został skonfrontowany z wydarzeniem, które przez swoje istnienie 
wywołał -  jako ruch zbiorowy podzielonych Kościołów. Wydarzenie to do
prowadziło do dynamicznego rozwoju teologii Ducha w minionych dziesięcio
leciach.

Ponowne odkrycie pneumatologii jest owocem teologicznej ewolucji na 
Zachodzie, kontrreakcją albo korektywem do idealistycznej i moralizatorskiej 
teologii XIX wieku i do chrystocentryzmu „teologii krzyża”, która powstała 
jako reakcja na filozoficzną, scholastycznie statyczną teologię. Pneumatologia to 
jak powiew świeżego wiatru, który powstaje przeciw teologicznemu racjonaliz
mowi, przeciw zabezpieczeniu przez systematyczne myślenie, normy, ustawy 
i stąd wywodzące się prawo kanoniczne. Jest ona dynamicznym ustosun
kowaniem się do ciągłych zmian społecznych, do nowego wieku, który wchodzi 
do historii i przyspiesza jej rozwój. Jest ona -  wreszcie -  wezwaniem do 
uniwersalnej jedności, zwiastującym nam przyjście Królestwa Boga, które 
odsłania dynamikę przyszłości, uwidaczniając tym samym wymiary przeszłości, 
które uniemożliwiały zastanowienie się nad tradycją Kościoła.

Teologia odkryła na nowo w Biblii, że Duch Święty działa we wszystkich 
ważnych fazach Bożej ekonomii zbawienia.

Teologia współczesna -  tak katolicka, jak protestancka i prawosławna -  na 
podstawie Biblii uważa Ducha Świętego za osobowego Boga, za Tego, który 
jedność Boga-Ojca, Syna jak i Boga z człowiekiem powoduje, jako Tego, przez 
którego dokonuje się wcielenie Chrystusa (Łk 1,35; Mt 1, 18-20), w którym 
Chrystus dokonuje swojej zbawczej misji (Łk 4, 14 i 18), przez którego Chrystus 
zmartwychwstaje (Rz 1,4; 8,11), który w dniu Jego Zesłania zakłada Kościół (Dz 
2,1), który Kościołowi daje zadanie misyjne. On to powoduje transfigurację 
człowieka (1 Kor 3,17), prowadzi Kościół do doskonałej prawdy (J 16,23),
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pozwala nam dojść do Ojca i utwierdza nas we wierze (Rz 8,16; Ga 4,6), daje nam 
wolność w Chrystusie i w obliczu Jego ponownego przyjścia na końcu czasów 
łączy nas z Nim, by tym samym w historii rozpoczął się wiek eschatologiczny.

Oczywiście, nie można uważać, iż mamy tylko jedną pneumatologię. Jest ich 
więcej, w zależności od poszczególnych tradycji teologicznych. Niektóre akcen
tują przeciwieństwa pomiędzy dynamicznym wydarzeniem przeżywanej wiary 
jako elementarnej kategorii osobistego życia w Chrystusie z jednej strony, 
a instytucji jako zła koniecznego z drugiej. Inne nauczają o harmonijnym 
istnieniu obu i widzą życie sakramentalne w Kościele jako pewne zabezpieczenie 
ze strony Ducha Świętego. Inne znów pozostawiają dualizm między charakterys
tycznym życiem Ducha i życiem Kościoła.

Pneumatologia jest radykalnym buntem przeciw jakiejkolwiek instytucji 
i przeciwko wszelkiej wiedzy teologicznej. Bóg jest wyłącznym doświadczeniem, 
On manifestuje się przez charyzmat lub przez milczenie, w którym ukryty jest 
w wolności Ducha przeżywany zapał wspólnot, wyzwolonych ostatecznie 
z przymusów przeszłości i tradycji. To, co Grzegorz z Nazjanzu w IV wieku 
powiedział, ma i dla nas swoją ważność: Niektórzy uważają Ducha Świętego za 
moc, inni za stworzenie, inni za Boga, większość ludzi jednak nie potrafi i nie wie, 
jakie dać Mu imię.

Nam pozostanie pytanie, w jakiej mierze ponowne odkrycie pneumatologi- 
cznego wymiaru przyczyni się do chrześcijańskiego zjednoczenia, do odnowienia 
Kościoła i jego dynamicznego objawienia się w świecie. Przyznać należy, że to 
nowe odkrycie dla Kościołów historycznych ma znaczenie konstruktywnego 
pytania, wskazując na konieczność stworzenia luźniejszych struktur. Ponadto 
powoduje u chrześcijan coś w rodzaju spojrzenia poza własne granice, aby 
przyjrzeć się innym chrześcijanom i przyjąć ich jako braci. Przyczyniło się do 
tego, że w Kościele skierowano swój wzrok na zewnątrz, na świat (Uppsala 1968, 
II Sobór Watykański). Postawiono też pytanie o wewnętrzną istotę teologicz
nych metod i scholastycznej myśli.

Odnosimy jednak wrażenie -  pisze autor -  jak gdyby pneumatologia, mimo 
znacznego wkładu w zbliżanie się do siebie trzech wielkich, historycznych 
Kościołów: katolickiego, porotestanckiego i prawosławnego, nie wniosła znacz
nego wkładu w proces ponownego połączenia się ich. Niezmiernie trudno jest 
wykazać przyczyny tego niedomagania. Wydaje się -  choć istnieje tu niebez
pieczeństwo uogólniania -  że my wszyscy w pewnym stopniu zatrzymaliśmy 
nasze pozycje, dlatego też pneumatologia nie była w stanie więcej uczynić jak 
tylko pozycje te trochę rozluźnić. Są one dziś mniej sztywne, bardziej otwarte, 
tolerancyjne i zorientowane na dialog.

4. Epikletyczne znaczenie pneumatologii i jej konsekwencje dla jedności

Aby teologia służyła jedności, potrzeba by mogła więcej uwagi poświęcić jej 
epikletycznemu znaczeniu niż miało to miejsce /w przeszłości. Epikleza jest 
podstawowym warunkiem dla przyjścia Ducha Świętego. W imię zbawienia, 
które jest nam dane w Chrystusie, trzeba, abyśmy prosili Ojca o Ducha Świętego. 
Tym wołaniem do Boga prosimy o łaskę, której Chrystus udziela tam, gdzie 
dwóch albo trzech w Jego imieniu się zgromadziło. Jest to spełnienie obietnicy 
Chrystusa danej swoim uczniom: Poślę wam Pocieszyciela, Parakleta, który was 
wszystkiego nauczy (J 14,26). Duch, to łaska Boża; przez Niego Bóg działa 
według własnej^woli, łaskawie i pełnomocnie. Jako odpowiedź na epiklezę 
Kościoła Duch Święty powoduje, że Krew Chrystusa na krzyżu przelana spływa 
w Jego Ciało, to znaczy w Kościół, aby Kościół powołać do życia charyzmatycz-



nego, uczynić go budującym, żywym i doprowadzić do pełni prawdy. Przez 
Kościół wezwany Duch Święty przemienia zbawczy czyn Chrystusa, który dany 
jest dla wszystkich czasów, w permanentną historyczną rzeczywistość. Epikleza 
otwiera tę „możliwość -  pewność” , spełniając obietnicę Chrystusową, bo Duch 
jest źródłem życia, On obdarza w imię Ojca.

Dla wiernych i Kościoła epikleza jest samym -  najważniejszym momentem 
w działalności Ducha Świętego, który jest nosicielem zbawienia w Chrystusie. 
Biblia w pewnym sensie utożsamia zbawienie z wzywaniem imienia Boga. 
W Starym Testamencie objawia się Bóg i mówi: W swych dniach wyleję Ducha 
mojego... postawię znaki na niebie i na ziemi: krew, ogień i slupy dymu... i każdy, 
kto imienia Jahwe wzywać będzie, zostaje uratowany (J1 3,2-5). Zostaje to 
potwierdzone w liście do Rzymian, który odnosi się do w/w tekstu post eventum 
tzn. po wydarzeniach mających miejsce w Zielone Święta, które w znakach 
paradoksalnych zwiastują nam nadejście czasów zbawienia, bo przez apostołów 
zostaje wylany Duch Święty na wszelkie ciało tego świata.

Epikleza to wezwanie do nowej jedności, która nie zna różnicy między 
Żydami i Grekami. Nad nimi wszystkimi jeden jest Pan, bogaty dla wszystkich, 
którzy Go wzywają. Bo kto imienia Pana wzywać będzie, będzie uratowany (Rz 
10, 12-13).

Dlatego też w zaraniu chrześcijaństwa, wezwanie do Ojca o Ducha staje się 
kulminacyjnym punktem w liturgii. Kościół jest w pewnym sensie permanent
nym wezwaniem skierowanym do Ojca o Ducha Świętego, mocą w Chrystusie 
danego zbawienia. Jest to chyba najlepsza definicja Kościoła, jeśli w ogóle jest 
nam ona potrzebna -  jak pisze Nissiotis.

W epiklezie krystalizuje się cel Inkarnacji i zbawienia w Chrystusie, bo jeśli 
Chrystus przyjął ludzkie ciało, stało się to dlatego, abyśmy i my mogli przyjąć 
Ducha Świętego (Atanazy, De Incarnatione 8, P.G 26,9960). Przez epiklezę 
stajemy się na nowo Kościołem, ludem Bożym w komunii z Chrystusem 
i zostajemy z misją wysłani w świat, opatrzeni w szczególne dary łaski -  do służby 
światu, dla jego odnowy, sprawiedliwości i wolności.

Jeśli epikleza w teologii i życiu Kościoła zajmuje centralną pozycję, to 
potrzeba abyśmy rozumieli wynikające z tego konsekwencje i poważnie je 
traktowali.

a) Epikleza znaczy dla nas wszystkich całkowitą zależność od łaski Bożej, 
albo lepiej od miłosierdzia Bożego.
Jest to postawa wiernych, którzy czynią pokutę i których duch wobec Boga 
pokornie się poddaje (z tego powodu wierni w liturgii prawosławnej klęczą tylko 
podczas epiklezy). Jeśli Kościół jest epikletyczny, jest on zarazem też kenotyczny 
na obraz i podobieństwo Chrystusa, który wszystkiego się wyrzekł i przyjął 
postać sługi (Flp 2,7).

W epiklezie wszelka myśl o statycznym, zinstytucjonalizowanym, auto
matycznym działaniu Ducha Świętego zostaje przezwyciężona. Bo nie wymawia
jący słowa konsekracji liturgista, ale modlitwa Kościoła, przez posługę kapłana, 
otwiera możliwość działania łasce Ducha Świętego. Prawda ta ma podstawowe 
znaczenie, jeśli starać się chcemy o sprawniejsze zastosowanie pneumatologii 
w dzisiejszej teologii, aby w większej mierze,móc służyć jedności -  zaznacza 
Nissiotis. Kościół kierowany jest przez Ducha Świętego: Gdzie jest Duch, tam jest 
Kościół i odwrotnie. Pewność ta opiera się na obietnicy Chrystusa, że ześle 
Ducha Świętego na wszystkich, którzy wiernym sercem Go wzywają.

Przez działanie Ducha Bóg zostaje transcendentny, wzniosły, staje się 
płomieniem ognistym, wiatrem, który wieje kędy chce (J 3,8) i którego powiew się 
czuje. Bóg jest miłością. Udziela się człowiekowi przez łaskę i odtąd przez Ducha 
łączy sie z nim. Chodzi tu o stosunek osobistej komunii, to znaczy stosunek,
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w którym jednak jest różnica pomiędzy Bogiem i człowiekiem, a nawet pewien 
dystans. Tak interpretowana pneumatologia i zastosowana przez epiklezę 
odsłania nam misterium obecności Boga przez Kościół w świecie.

Kościół pozostaje więc przez epiklezę w pokorze i całkowitej zależności od 
łaski Boga.

b) Epikleza jest duchowym przygotowaniem  ̂się na wylanie Ducha 
Świętego, które Chrystus obiecał Kościołowi. Duch Święty wylany zostaje na 
wszelkie ciało. Jego dary łaski mogą być dane i poganom (Dz 10,45). Stąd 
wniosek uniwersalnej wizji działania Ducha Świętego. Duch nie tylko jest 
nosicielem zbawienia w Kościele i przez Kościół, lecz dawcą życia, Stwórcą 
i nosicielem całego dzieła stworzenia: Bo nie ma daru, który przychodzi na 
stworzenie bez Ducha Świętego (Bazyli, De Spiritus Sancto, XIX, 49).

Podczas epiklezy podniesione do nieba ręce kapłana symbolizują oczeki
wanie Ducha Świętego przez całą wspólnotę wiernych, ale i wszystkich ludzi, 
którzy o przyjście Ducha Świętego jako Stworzyciela i Odnowiciela świata 
proszą. Epikleza powoduje także zwracanie się Kościoła na zewnątrz: ona staje 
się Kościołem dla innych i działa jako ferment jedności. Jedność to nie jedyny 
jej cel, ona stoi w służbie całej ludzkości.

c) Epikleza przygotowuje nas na ponowne przyjście Chrystusa. Objawia 
nam ona, jaką moc czerpać możemy z nadziei na przyszłość, moc, która 
wyzwala nas z obaw teraźniejszości, powstających przez rozdwojenie i wewnęt
rzne rozbicia człowieka.

Duch Święty identyfikuje się z Kościołem jako z ciałem Chrystusa, 
wyprzedzając ostateczne połączenie z Nim: I  Duch i oblubienica powiadają: 
przyjdź (Ap 22,17). W perspektywie epiklezy wskazuje to „przyjdź” na 
eschatologiczne oczekiwanie, które ograniczoną naszą myśl i czyn przesiąka 
swoją dynamiką dzięki nadziei jako najwznioślejszemu rezultatowi działania 
Ducha Świętego.

Tak więc epikleza na nowo buduje Kościół na jego pierwotnych fun
damentach i uczy nas autentycznej pneumatologii, to znaczy teologii Ducha, 
która w jej własnych wymiarach i z wszelkimi konsekwencjami jest prak
tykowana. Za każdym razem, gdy zwracamy się do Ojca, aby przez Chrystusa 
zesłał nam swojego Ducha, który od Niego pochodzi, zostajemy wezwani do 
otwarcia się na Boga, który jest pełen życia; niespokojnego Boga, który jest 
w stałym ruchu zmiennych stosunków, ale i w komunii, bo Jego istotą jest 
miłość.

Epikleza pozwala poznać w całej głębi rzeczywistość łaski Trójjedynego 
Boga. Ona manifestuje się w jedności wiary, jej instytucje nie są niczym innym 
jak tylko narzędziem służby, świadectwem ubóstwa człowieka, w porównaniu 
z charyzmatycznym bogactwem Ducha Świętego. Z drugiej zaś strony epikleza 
przypomina nam, że właśnie dlatego, iż poprzez instytucje się realizuje, 
wydarzeń wiary nie można widzieć w sprzeczności do instytucji. Musimy 
nieustannie i każdorazowo, gdy wzywamy Ducha Świętego, starać się o syntezę 
obu rzeczywistości, które nigdy się nie zejdą. Musimy się starać, aby ich 
dynamiczny stosunek, to znaczy kontynuujące napięcie między nimi, wciąż 
istniało. Tym samym epikleza umożliwia i gwarantuje wzywanie Ducha 
Świętego w eklezjalnych strukturach, aby te nieustannie były oczyszczane, 
korygowane i odbudowywane zarazem. Praktykując wspólnie epiklezę, Koś
cioły jako przedstawiciele rozbitych chrześcijańskich wspólnot, są dziś wzywa
ne, by wyciągać konsekwencje z tego i wzajemnie się korygować. Epikleza 
wskazuje na fakt, że instytucja nie czerpie swoich wartości sama z siebie, lecz
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jest „żyłą” , przez którą płynie charyzmatyczne życie Ducha Świętego, aby 
ciągle się odnawiała a jej działanie w świecie było zawsze dynamiczne. Brak 
epiklezy w teologii Ducha jest jedną z przyczyn a zarazem rezultatem 
zesztywniałej koncepcji jedności, w której instytucja, przywiązanie do konfesji, 
dogmatyczne formy nauczania i prawo kanoniczne mają pierwszeństwo przed 
życiem charyzmatycznym.

Jeśli pneumatologię na nowo przemyślimy, a epiklezę, w której Kościoły 
wspólnie do Boga się zwracają, będziemy praktykować -  wtedy dopiero 
zrozumiemy wezwanie Ducha Świętego do jedności w nowych, realnych 
wymiarach.

5. Zbliżenie chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu 
na podłożu epikletycznej pneumatologii

Komisja „Wiara i Ustrój Kościoła” -  jak pisze Nissiotis -  przez swoje 
prace stworzyła ramy, w których wspólne epikletyczne doświadczenia Koś
ciołów prowadzić mogą na drodze dynamiczniejszego wzrostu do uniwersalnej 
jedności. W tych ramach zakreślają się konwergencje, które na podłożu 
praktykowanej w rozdzielonych Kościołach epiklezy, opartej o pneumatolo
gię, muszą być interpretowane i dalej rozwijane. Zasadniczo rozróżnić możemy 
trzy płaszczyzny zbieżne, które Komisja „Wiara i Ustrój Kościoła” musi 
w przyszłości wypracować:

a) Na pierwszym miejscu wspomnieć warto konwergencję między pod
stawowymi teologicznymi stanowiskami prawosławnego Wschodu i rzyms
kokatolickiego Zachodu. Te stanowiska w przeszłości -  na podstawie rangi, 
którą nadaje się różnym aspektom tajemnicy Wcielenia i ekonomii Zbawienia 
-  przyczyniły się w niemałej mierze do oddalenia się od siebie obu Kościołów. 
Jasne rozróżnienie pomiędzy Wschodem i Zachodem może jednak bardzo 
łatwo doprowadzić do uogólnienia. Trzeba nam się starać o syntezę, a nie tylko 
połączenie tak zwanej zachodniej teologii ze wschodnią. Należy zwrócić uwagę 
na to, że te pojęcia w Kościele uniwersalnym, w którym teologia nie ma 
geograficznych granic, straciły swoją wagę, chociażby wspomnieć tylko 
Kościoły Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej, dla których zbliżenie się ma 
życiowe znaczenie. Trzeba nam mianowicie dążyć do syntezy, która obejmie 
całość i pełnię wiary jednego uniwersalnego Kościoła.

b) Pneumatologia, której podłożem jest wspólne wzywanie Ducha przez 
Kościoły, odsłania nam kościelną realność, w której my wszyscy, jako 
członkowie rozdzielonych chrześcijańskich wspólnot, mamy udział. Tę 
realność możemy nazwać nową eklezjologią. Konstytutywne elementy to: 
chrzest w imię Świętej Trójcy razem z potwierdzeniem przez Ducha, które 
następuje po epiklezie, sprawowana Eucharystia, której punktem kulmina
cyjnym jest epikleza, posłannictwo Kościoła na podstawie biblijnego posłan
nictwa, w którym także wyrażona jest działalność Ducha Świętego, charyz
maty jako manifestacja Ducha, w którym przez służbę w świecie (misje, 
ewangelizacja, społeczne angażowanie się dla pokoju i sprawiedliwości) więzy 
jedności znajdują wyraz, a wreszcie eschatologiczne oczekiwanie; urzeczywis
tnienie w epiklezie współudziału w eschatologicznej nadziei, która ze względu 
na epiklezę zostaje nam darowana, łączy nas na nowo w Ciele Chrystusowym; 
wymaga to od nas rzeczywistego i żywego interkonfesyjnego udziału, przeżyć 
wiary, które mimo granic konfesyjnych są możliwe i sięgają poza granice.



Taka eklezjologia nie jest nieosiągalnym ideałem ani utopią. Ona spoczy
wa na trzech elementach, które czynią Kościół widzialnym i historycznym; są 
to: sakramenty, wyznanie wiary, misja i diakonia w świecie. Nic nie jest w stanie 
wymazać tej realności, w której wszyscy mamy udział, pomimo przynależności 
do „rozłączonych” Kościołów. Prowadzeni przez Ducha Świętego, dochodzi
my do przekonania, że jest nie do pomyślenia, iż mimo podziału nie jesteśmy 
częścią jednego nurtu, w którym płyną żywe wody Ducha, że nie stoimy 
wspólnie w tradycji jednego apostolskiego Kościoła. W obliczu realności życia 
w Duchu epikleza ukazuje nam, że granice wytyczone przez historyczne 
konfesje i prawo kanoniczne są o wiele za ciasne, aby mogły fakt wydarzenia, 
przynależności do Kościoła adekwatnie manifestować. Granice te raczej są 
dowodem na to, że ludzkość w swoich staraniach zawiodła, nie nadając 
znaczenia pierwszej rangi wydarzeniu Ducha, który przez swoje działanie 
odnawia fundamentalną eklezjologię.

c) Na koniec autor nam, którzy żyjemy w tej eklezjalnej perspektywie, 
stawia postulat konstruktywnego zbadania tych elementów, które przyczyniły 
się do konfesyjnych rozłamów.
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6. Zakończenie

Autor optymistycznie również dodaje, że nic nie jest w stanie zatrzymać 
działania Ducha Świętego. Dlatego też winniśmy usłyszeć Jego wezwanie do 
jedności, które staje się coraz jaśniejsze, ponaglające i rozkazujące. Wzywa 
więc do czujności, abyśmy Ducha nie gasili i proroctwa nie odrzucali (1 Tes 
5,19).

Zygfryd Glaeser
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KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH 
styczeń -  czerwiec 1992

Z ZAGRANICY

-  W Nairobi (Kenia) odbyło się w dniach 6-13 stycznia III Zgromadzenie 
Ogólne Ekumenicznego Stowarzyszenia Teologów Trzeciego Świata. Blisko 100 
uczestników z 26 krajów reprezentowało Afrykę, Azję, Amerykę Łacińską i USA 
(Indianie oraz ludność pochodzenia afrykańskiego i latynoamerykańskiego). 
W ramach obrad odbyła się konsultacja teologiczna na temat: „Krzyk życia 
-  duchowość Trzeciego Świata” . Wysłuchano relacji z wielu części świata, które 
składali reprezentanci różnych wspólnot, mniejszości etnicznych i kobiet. Dużo 
uwagi poświęcono też sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku 
komunizmu. Nowym przewodniczącym został K.C. Abraham z Indii.

-  Sześcioosobowa delegacja Światowej Rady Kościołów i Konferencji 
Kościołów Europejskich odwiedziła w dniach 9-16 stycznia kraje nadbałtyckie. 
W skład delegacji wchodził bp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego w Polsce. 
Członkowie delegacji stwierdzili, że wraz z odzyskaniem wolności ludzie we 
wszystkich trzech krajach bałtyckich powracają do Kościoła. Szkółki niedzielne 
są przepełnione dziećmi. Jednocześnie zauważyć się daje fascynacja wszystkim, 
co pochodzi z Zachodu, tak że różne nowe ruchy religijne cieszą się dużym 
zainteresowaniem. Stosunki między Kościołem a państwem układają się dobrze 
w Estonii, na Łotwie i Litwie, ale istnieją trudności w znalezieniu właściwych 
formuł prawnych regulujących te stosunki. Pojawiają się nieporozumienia 
podczas zwrotu własności kościelnej, która przez wiele lat wykorzystywana była 
do celów świeckich. Ekumenizm nie odgrywa dużej roli w tych krajach.

Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio Castro, w liście 
do Światowej Federacji Luterańskiej z 10 stycznia mówi o wzroście znaczenia 
światowych wspólnot chrześcijańskich w panoramie ekumenicznej naszych czasów. 
Pismem tym dr Castro odpowiedział na inicjatywę ŚFL, w której znajdowała się 
m.in. propozycja utworzenia wspólnego sekretariatu w Genewie dla organizacji 
ekumenicznych i konfesyjnych. Powołanie wspólnego sekretariatu uznał on 
wprawdzie za rzecz trudną do zrealizowania, dodał jednak, że idea ta zasługuje na 
bliższe rozważenie. Ks. Castro podkreślił, że trzeba unikać dublujących się 
struktur i że coraz bardziej rośnie świadomość potrzeby zacieśnienia współpracy 
między ŚRK a światowymi wspólnotami chrześcijańskimi.
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-  W dniach 18-22 stycznia przebywał w Etiopii sekretarz generalny ŚRK, dr 
Emilio Castro. Do odwiedzenia tego kraju zaprosiły go dwa Kościoły członkow
skie: Kościół Prawosławny i Kościół Ewangelicki Mekane Yesus. Przemawiając 
do delegatów międzyreligijnej konferencji pokojowej, w której poza prawosław
nymi i ewangelikami brali również udział katolicy i muzułmanie, ks. Castro 
powiedział, że przybył do Etiopii, by celebrować pokój. Problem pokoju w Etiopii 
po upadku komunizmu zdominował wszystkie rozmowy delegacji ŚRK zarówno 
z przedstawicielami Kościołów jak i z politykami.

-  Po raz pierwszy w dziejach Czech odbyło się w Pradze, z okazji Tygodnia 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) nabożeństwo ekumeniczne 
z udziałem czołowych reprezentantów Kościołów chrześcijańskich kraju. Na 
zaproszenie katolickiego arcybiskupa Pragi Miroslava Vika, nabożeństwo to 
odbyło się w katedrze św. Wita na Hradczanach. Obecni byli reprezentanci 
następujących Kościołów: Prawosławnego, Czeskobraterskiego,Husyckiego, 
Metodystycznego, Starokatolickiego, Grekokatolickiego i Luterańskiego. Ho
milię wygłosił senior synodalny Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego T. 
Smetana. Cudem nazwał on fakt, że po raz pierwszy od czasów Reformacji 
nabożeństwo takie odbywa się na ziemi czeskiej.

-  Z inicjatywy Konferencji Kościołów Europejskich i Światowej Rady 
Kościołów w dniach 21-23 stycznia doszło w Śt. Gallen (Szwajcaria) do 
spotkania między oficjalnymi przedstawicielami Serbskiego Kościoła Prawo
sławnego i Kościoła Rzymskokatolickiego Chorwacji. W otwartej rozmowie 
dyskutowali oni o złożonych problemach historyczno-kościelnych, kulturowych 
i narodowościowych, które przyczyniły się do zaostrzenia stosunków. Przyznali, 
że nie we wszystkich kwestiach zajmują takie samo stanowisko wobec politycz
nego konfliktu. W opublikowanej deklaracji stwierdzili jednak, że pragną sobie 
wzajemnie pomagać oraz podkreślili, że konflikt między Serbami i Chorwatami 
nie jest wojną religijną.

-  Papież Jan Paweł II przemawiając na zakończenie Tygodnia Modlitwy
0 Jedność Chrześcijan (25 stycznia) w rzymskiej bazylice św. Pawła za murami 
powiedział, że w działalności jego Kościoła ekumenizm zajmuje naczelne 
miejsce. Zaapelował do wszystfdch chrześcijan, by w świecie podzielonym
1 rozdartym przez tyle napięć zerwali mury uprzedzeń i nieporozumień. Dialog 
i zaangażowanie ekumeniczne u progu trzeciego tysiąclecia są równie ważne dla 
jedności chrześcijan jak modlitwa i przemiana serca -  stwierdził w konkluzji 
papież. W przeciwieństwie do lat poprzednich, reprezentanci niektórych 
Kościołów protestanckich nie przybyli do bazyliki św. Pawła. Swoją nieobec
ność uzasadnili tym, że zamiast nabożeństwa Słowa Bożego odprawiona 
została Msza św.

-  Światowa Rada Kościołów i Konferencja Kościołów Europejskich 
zaapelowały 5 lutego do ONZ o pomoc w znalezieniu rozwiązania konfliktu 
w Górskim Karabachu. We wspólnym liście adresowanym do sekretarza general
nego ONZ Boutros Ghaliego stwierdza się, że obie organizacje są głęboko 
zatroskane z powodu trwającej niebezpiecznej sytuacji w Górskim Karabachu 
i prawdopodobieństwa eskalacji konfliktu. KKE i SRK krytykują operacje 
wojskowe podejmowane przez siły ormiańskie i azerskie, nazywając ten stan 
rzeczy wyraźnym pogwałceniem porozumienia podpisanego 23 września 1991 r. 
przez przywódców Armenii i Azerbejdżanu.



-  Dialog między Kościołem Rzymskokatolickim a Polskim Narodowym 
Kościołem Katolickim w USA, rozpoczęty ok. 10 lat temu, znalazł punkt 
kulminacyjny w „nabożeństwie gojenia ran” (A Service of Healing), które 
odbyło się w Scranton (Pensylwania, USA) w dniu 15 lutego. Wzięli w nim 
udział: ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego -  kardynał Edward Cassidy, 
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan oraz biskupi: Jakob 
Timlin, Stanisław Brzana, Di Lorenzo i Mc Cormick; ze strony PNNK 
-  pierwszy biskup ks. John F. Swantek oraz biskupi -  Antoni Rysz, Franciszek 
Rowiński i Tadeusz Pepłowski. Po odprawionym wspólnym nabożeństwie 
biskupi obu Kościołów wydali oświadczenie, w którym czytamy m.in: Narodziny 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego nie były spowodowane różnicami 
w wierze, ale raczej związane były z administrowaniem dobrami parafii. Narodziny 
te były szczególnie bolesne, gdyż powodowały podział rodzin i przyjaciół. Obrażliwe 
pomówienia były rozpowszechniane po obu stronach zwalczających się grup. Mimo 
że te złorzeczenia były bolesne, to przyjmujemy, że każda ze stron działała w dobrej 
wierze i była przekonana, że wypełnia wolę Bożą. (...) Szczerze modlimy się, by móc 
puścić w niepamięć te wydarzenia przeszłości, aby imiona i działania lokalnych 
wspólnot i wiernych, działających w zgodzie ze swoim sumieniem, zostały 
oczyszczone ze wszystkich zarzutów. Wyciągamy rękę miłości, pokoju i braterstwa 
do naszych braci i sióstr z Kościoła Rzymskokatolickiego. (...) Nasze wzajemne 
podróżowanie przywiodło nas do bieżącej chwili, pozwalając nam modlić się o pełne 
uczestnictwo w zjednoczonym życiu eklezjalnym i świadectwie. Nie jesteśmy pewni 
czasu ani godziny, ani środków, przez które Pan będzie nas wiódł do tego celu. 
Jesteśmy jednak umocnieni przez naszą wspólną wiarę. Tę wiarę dzielimy ze 
świętymi i sprawiedliwymi z każdego wieku, który widział, jak wypełniała się wola 
Pana... -  Zarówno Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA, jak i Kościół 
Polskokatolicki w kraju uznały to oświadczenie za odsunięcie i niejako 
wymazanie ekskomuniki z roku 1898 oraz za wielkie wydarzenie historyczne, 
będące kolejnym ważnym krokiem ku jedności obu Kościołów.

-  W dniach 15-19 lutego obradowało w Genewie Prezydium i Komitet 
Doradczy Konferencji Kościołów Europejskich. W poczet członków KKE 
przyjęto Kościół Prawosławny Albanii i Kościół Ewangelicko-Reformowany na 
Ukrainie Zakarpackiej. W liście do Kościołów członkowskich oba gremia 
zwracają uwagę na alarmujący wzrost rasizmu i wrogości wobec obcych w całej 
Europie. Z niepokojem wysłuchano sprawozdań o mnożących się konfliktach 
w różnych częściach Europy, zwłaszcza w Jugosławii, Armenii i Gruzji. 
Stwierdzono z ubolewaniem, że pogłębia się podział na bogaty Zachód oraz 
biedny i zależny Wschód. Kościoły Zachodu jakby nie dostrzegały tego 
problemu, gdyż dostarczają coraz mniej środków na dofinansowanie Kościołów 
na Wschodzie.

-  Podczas wizyty w Senegalu, Gambii i Gwinei (19-26 luty) papież Jan Paweł 
II apelował o tolerancję między chrześcijanami i muzułmanami w Afryce. 
Zwracając się do przywódców religijnych stwierdził, że spoczywa na nich 
szczególny obowiązek pracy na rzecz pokoju. Zdaniem papieża, nie ma żadnego 
usprawiedliwienia dla dyskryminacji z powodu przynależności rasowej, wyznawa
nej religii, płci lub pochodzenia społecznego. W ostatnich latach w niektórych 
krajach afrykańskich dochodziło do ostrych konfliktów między chrześcijanami 
a muzułmanami.

-  Znany teolog ewangelicki Oscar Cullmann ukończył 25 lutego 90 lat. 
Urodził się w Strasburgu, gdzie też rozpoczął karierę naukową jako profesor
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Nowego Testamentu i starożytnej historii Kościoła. W 1938 r. powołany został do 
Bazylei, gdzie wykładał do 1972 r., tj. do przejścia na emeryturę. Jednocześnie, 
w latach 1948-72, prowadził wykłady z dziedziny pierwotnego chrześcijaństwa na 
Sorbonie w Paryżu. Cullmanna cechowała zawsze duża ekumeniczna otwartość. 
Papież Jan XXIII zaprosił go osobiście na Sobór Watykański II. Również z jego 
następcą Cullmann utrzymywał żywy kontakt. Mimo podeszłego wieku zachował 
do dzisiaj świeżość umysłu. W niedawnej wypowiedzi dla Radia Watykańskiego 
Cullmann stwierdził, że chociaż ostateczny konsens między wyznaniami możliwy 
będzie dopiero w odległej przyszłości, to już dzisiaj można by zrealizować unię 
Kościołów iure humano, tj. na bazie ludzkiej. Jego zdaniem, każde wyznanie 
chrześcijańskie posiada specyficzny charyzmat, który wymaga pielęgnacji.

-  Z inicjatywy papieża Jana Pawła II i patriarchy Aleksego II w dniach 2-3 
marca odbyło się w Genewie spotkanie między przedstawicielami Watykanu 
i Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Przyczyniło się ono do pewnego 
zbliżenia stanowisk w spornych kwestiach. Ogłoszony komunikat powiada, że 
trudności między obu Kościołami powstały w wyniku stworzenia nowych 
struktur katolickich na terenie b. ZSRR. Delegacja katolicka, którą kierował 
kardynał Edward Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan, zapewniła w tym kontekście, że w ten sposób zareagowano na 
duchowe potrzeby katolików. Natomiast prawosławni, którym przewodniczył 
kierownik Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego, metropolita 
Kirył, stwierdzili, że rozbudowa nowych biskupstw i parafii poważnie prze
kracza potrzeby pastoralne i ukazuje wolę ekspansji Kościoła katolickiego. Nie 
udało się również zniwelować różnic w ocenie Ukraińskiego Kościoła Katolic
kiego Rytu Bizantyjskiego (unici). Ustalono, że w celu uniknięcia nieporozumień 
w przyszłości, biskupi katoliccy będą informować lokalnego biskupa prawosław
nego o planach utworzenia nowej parafii katolickiej.

-  Przewodniczący Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, prof. 
Martin Stöhr, oświadczył 3 marca, po posiedzeniu komitetu wykonawczego 
w Heppenheim (Niemcy), iż kierowana przezeń organizacja, w ramach prze
zwyciężania niechęci i uprzedzeń wobec obcych, zintensyfikuje swoje kontakty 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Rada pragnie w szczególny sposób 
popierać wychowanie religijne, wykorzystując w tym celu wspólny dorobek 
chrześcijańsko-żydowski w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju. Prof. Stöhr 
poinformował, że na terenie b. ZSRR powstały niedawno dwa biura jego 
organizacji. Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów, zrzeszająca aktualnie 
23 organizacje krajowe, ma swoją siedzibę w Heppenheim, w domu, w którym 
mieszkał niegdyś znany żydowski filozof i teolog Martin Buber.

-  W Wenningsen k.Hanoweru obradowała w dniach 8-14 marca Wspólna 
Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego. 
Było to jej pierwsze spotkanie w odnowionym składzie, dokonanym przez VII 
Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Canberrze (luty 1991). Obrady prowadzili: 
prawosławny metropolita Alias Audi z Libanu i biskup katolicki Alan C. Clark 
z Anglii. Uczestnicy poinformowali się wzajemnie o rozwoju ekumenizmu 
w różnych częściach świata, przedyskutowali projekt broszury poświęconej 
ekumenicznej formacji, dokonali też analizy dokumentu pt. „Jedność Kościoła 
jako wspólnota: dar i wezwanie” , przyjętego przez Zgromadzenie w Canberrze.

-  W dniach 9-13 marca spotkali się po raz trzeci w Kappel k. Zurychu 
teologowie reprezentujący Wspólnotę Kościołów Prawosławnych i Światowy

136 KRONIKA



Alians Kościołów Reformowanych. Obradom przewodniczyli: metropolita 
Pantelejmon z Patriarchatu Konstantynopola i prof. Lukas Vischer ze Związku 
Kościołów Ewangelickich Szwajcarii. Dyskutowano nad teologicznymi im
plikacjami inkarnacji i nad znaczeniem dialogu dla osiągania zaufania i porozu
mienia między obu tradycjami. Dwa wcześniejsze spotkania odbyły się w 1988 r. 
w Leuenbergu (Szwajcaria) i w 1990 r. w Mińsku (Białoruś).

-  Pod przewodnictwem patriarchy ekumenicznego Konstantynopola Bart
łomieja I, w dniach 13-15 marca obradowali w Stambule (Turcja) zwierzchnicy 
12 autokefalicznych Kościołów prawosławnych (komunikat z obrad zamiesz
czamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

-  W Würzburgu (Niemcy) obradował w dniach 18-21 marca Wspólny 
Komitet Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów 
Europy. Uczestnicy obrad wypowiedzieli się na rzecz utworzenia we wszystkich 
państwach europejskich krajowych rad ekumenicznych. Postanowiono też 
przygotować się wspólnie do dialogu z wyznawcami islamu. Jako inne wspólne 
zadanie wymienionio ewangelizację w Europie. Współprzewodniczący spot
kania, teolog anglikański John Arnold stwierdził, że misja musi być uprawiana 
w duchu ekumenicznym i wyraźnie oddzielona od przedsięwzięć ewangelizacyj
nych sekt fundamentalistycznych z USA sprzecznych z właściwym duchem 
chrześcijaństwa.

-  W stolicy Chile, Santiago, obradował w dniach 19-24 marca Komitet 
Wykonawczy Światowej Rady Kościołow. Przedmiotem obrad były problemy 
związane z wprowadzeniem nowej struktury ŚRK, współpraca z Kościołem 
Rzymskokatolickim w ramach Wspólnej Grupy Roboczej, poprawa stosunków 
między Kościołami prawosławnymi a Kościołem katolickim rytu bizantyjskiego 
(unici) w Europie Środkowo-Wschodniej, przygotowania do dwóch światowych 
konferencji (ds. wiary i ustroju Kościoła oraz młodzieży) w 1993 r„ rewizja 
stosunku do Republiki Afryki Południowej w świetle dokonujących się w tym 
kraju zmian politycznych i społecznych. W związku z 500 rocznicą przybycia 
Europejczyków do Ameryki, Komitet Wykonawczy wystosował okolicznoś
ciowy list do Kościołow członkowskich, w którym podkreśla się prawo 
pierwotnej ludności tego kontynentu do ziemi, języka, historii, kultury, religii 
i własnych organizacji.

-  Światowa Rada Kościołów ogłosiła 20 marca apel do Kościołów, 
w którym wzywa je do krucjaty przeciw rosnącemu rasizmowi w Europie. Apel 
podkreśla, że walka z rasizmem i dyskryminacją jest obowiązkiem wiary. 
Zbliżający się koniec apartheidu w Afryce płd. nie zwalnia Kościołów z obowiąz
ku sprzeciwiania się wszelkim przejawom rasizmu w świecie. Apel ostrzega przed 
nowym widmem nazizmu w Europie blisko 50 lat po rozprawieniu się z dyktaturą 
narodowego socjalizmu. Przypomina, że obcy, migranci, azylanci, mniejszości 
etniczne stają się ofiarami partii neonazistowskich i grup faszystowskich 
w Europie i Ameryce.

-  W dniach 24-30 marca obradowało w Budapeszcie Europejskie Zgroma
dzenie Ewangelickie (sprawozdanie uczestnika i orędzie zamieszczamy w dziale 
„Sprawozdania i dokumenty”).

-  Podczas audiencji dla czołowych przedstawicieli Światowej Rady Metody- 
stycznej w dniu 26 marca, papież Jan Paweł II wysoko ocenił widzialne wyniki
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trwającego od 25 lat dialogu katolicko-metodystycznego. Jednocześnie wyraził 
on nadzieję, że dialog ten ulegnie pogłębieniu.

-  W dniach 29-30 marca spotkali się w Genewie przedstawiciele Wydziału 
ds. Stosunków Międzyreligijnych ŚRK i Papieskiej Rady ds. Dialogu Między- 
religijnego. Tematem spotkania był problem małżeństw między chrześcijanami 
a wyznawcami innych religii. Zajęto się takimi kwestiami, jak: pojmowanie 
małżeństwa w różnych tradycjach religijnych, prawo małżeńskie, rozwód, 
uprawnienia wobec dzieci i prawo do spadku, kwestie pastoralne.

-  Pod koniec marca zmarł w Atenach w wieku 89 lat prof. Ioannis Karmiris, 
szeroko znany w świecie dogmatyk prawosławny. Karmiris studiował w latach 
1922-26 teologię prawosławną w Atenach oraz teologię systematyczną i filozofię 
w Berlinie i Bonn. W latach 1939-1962 nauczał dogmatyki w Atenach, po 
przejściu na emeryturę wykładał w Nowym Jorku, Bostonie i Mediolanie. 
W 1974 r. został członkiem zwyczajnym Ateńskiej Akademii Nauk. Prof. 
Karmiris był jednym z nielicznych teologów greckich, umiejącym łączyć 
harmonijnie pełną wierność wobec tradycji Kościoła wschodniego z entuzjas
tycznym zaangażowaniem dla sprawy ekumenizmu. Szczególne zasługi miał 
Karmiris w promowaniu dialogu prawosławno-starokatolickiego.

-  W Moskwie obradował w dniach 31 marca -  4 kwietnia Synod Biskupów 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. W liście do opinii publicznej biskupi 
stwierdzają, że Kościół i społeczeństwo muszą się wyzwolić z dziedzictwa 
totalitaryzmu. Szerzą się nie dowiedzione oskarżenia przedstawicieli Kościoła 
prawosławnego o współpracę ze służbami bezpieczeństwa. Dla sprawiedliwego 
osądu potrzebna jest cała prawda o tajnym mieszaniu się państwa w sprawy 
kościelne i o postawie dostojników kościelnych i ludzi świeckich wobec tego 
wyrafinowanego sposobu prześladowania Kościoła. Synod powołał specjalną 
komisję, która ma zbadać fakty i przedstawić sprawozdanie.

-  Synod Kościoła Ewangelickiego Dolnej Łaby wybrał 5 kwietnia 47-letnią 
Marię Jepsen na stanowisko biskupa. Będzie ona kierować diecezją hamburską. 
Wybór pierwszej kobiety na stanowisko biskupa w Kościele luterańskim został 
powitany z wielką radością przez Światową Radę Kościołów. Aruna Gnanada- 
son, kierująca w Radzie pracą kobiet, stwierdziła: jesteśmy dumni z Marii Jepsen, 
wyrażając jednocześnie nadzieję, że przykład z Hamburga wezmą dalsze 
Kościoły. Również Światowa Federacja Luterańska powitała z zadowoleniem 
historyczną decyzję Synodu Dolnej Łaby. Przed Marią Jepsen funkcję biskupa 
powierzono dwom kobietom w Kościele Metodystycznym w USA, jednej 
w Kościele Episkopalnym w USA oraz jednej w Kościele Anglikańskim w Nowej 
Zelandii.

-  Wydział Euro-Afrykański Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wydał 
w połowie kwietnia deklarację, w której stwierdza: Nie kwestionujemy dobrych 
intencji tych, którzy założyli ruch ekumeniczny, ani tych, którzy kierują nim dzisiaj. 
Jesteśmy jednak przekonani, że jedność uczniów, o którą modlił się Jezus, nie może 
być zrealizowana przez Światową Radę Kościołów. Jednocześnie adwentyści 
oświadczyli, że są otwarci na wszystkie stosunki międzykościelne, które nie 
kwestionują naszej tożsamości. Wydział Euro-Afrykański ADS wezwał swoje 
zbory do udziału w lokalnym ekumenizmie. Z przykładów możliwej współpracy 
ekumenicznej wymieniono: pomoc finansową dla towarzystw biblijnych, współ
pracę w środkach społecznego przekazu, pomoc dla ofiar katastrof, katakliz
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mów i wojen, opiekę nad uchodźcami, działalność na rzecz wolności religii, 
udział w pracy komisji teologicznych. Wydziałowi podlega 350 tys. adwentystów 
w 16 krajach europejskich, Afryce pin., Angoli i Mozambiku.

-  Z okazji 25 rocznicy oficjalnego dialogu teologicznego między Kościołem 
Rzymskokatolickim a Kościołami członkowskimi Światowej Federacji Luterań- 
skiej, w dniach 22-23 kwietnia przebywała w Rzymie delegacja Federacji 
(szczegółową relację zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

-  Pod koniec kwietnia spotkali się w Kairze zwierzchnik Kościoła Koptyjskiego 
w Egipcie papież Szenuda III, prawosławny patriarcha Aleksandrii i całej Afryki 
Parthenios III oraz patriarcha Kościoła Prawosławnego Serbii Paweł. Przed
miotem rozmowy była sprawa rychłego zjednoczenia Kościołów prawosławnych 
i tzw. Kościołów przedchalcedońskich (w skład których wchodzą koptowie). 
Wymienieni zwierzchnicy rozważali też problem stosunków z Kościołem 
Rzymskokatolickim, żaląc się na działalność prozelicką unitów.

-  Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Niemczech, bp Sigisbert Kraft 
oświadczył 30 kwietnia w Bonn, że jego Kościół nie widzi jeszcze kresu rozłamu 
z Rzymem, do którego doszło przed 120 laty. Na przeszkodzie jedności 
z Kościołem Rzymskokatolickim stoją: podkreślanie nieomylności papieża, 
watykańska postawa wobec celibatu i ordynacji kobiet, interkomunii i niedziel
nych nabożeństw ekumenicznych. Wypowiedź bpa Krafta była reakcją na 
zbliżenie między Watykanem a Polskim Narodowym Kościołem Katolickim 
w USA i Kanadzie. PNKK, który jest członkiem Unii Utrechckiej Kościołów 
Starokatolickich, czyni od pewnego czasu starania o zniesienie schizmy z 'Rzy
mem. Bp Kraft zwrócił uwagę, że przy powstaniu PNKK mniejszą rolę 
odgrywały różnice dogmatyczne, większą natomiast kwestie organizacyjne. 
PNKK, w przeciwieństwie do Kościołów starokatolickich Europy Zachodniej, 
odrzuca całkowicie ordynację kobiet. Z tego powodu PNNK zerwał przed paru 
laty wspólnotę komunijną z Kościołem Episkopalnym w USA.

-  W dniach 30 kwietnia -  8 maja przebywała na Ukrainie, Białorusi i w Rosji 
kilkuosobowa delegacja Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów 
Europejskich. Członkowie delegacji odbyli szereg rozmów z przedstawicielami 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Ukraińskiego Kościoła Katolickiego 
Rytu Bizantyjskiego (unici). Spotkali się również z przedstawicielami władz 
państwowych. W oświadczeniu, wydanym po powrocie do Genewy, członkowie 
delegacji stwierdzają, że krwawym częściowo konfliktem między prawosław
nymi a unitami winna się zająć Komisja Praw Człowieka ONZ. Musi też być 
kontynuowany dialog z Watykanem na temat tego sporu.

-  Oficjalna delegacja Światowej Federacji Luterańskiej złożyła w dniach 1-5 
maja wizytę w siedzibie Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola w Stam
bule (szerszą relację zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

-  W pobliżu Kopenhagi odbyło się w dniach 3-7 maja dziesiąte spotkanie 
Europejskiej Konferencji Regionalnej ds. Kościoła i Judaizmu oraz Luterańskiej 
Komisji Europejskiej ds. Kościoła i Narodu Żydowskiego. Dyskutowano nad 
następującymi kwestiami: Izrael -  kraj i ludzie, religia i tradycja oraz znaczenie 
Izraela dla Żydów w Izraelu i Europie Wschodniej.

-  Podczas audiencji papieża Jana Pawła II dla honorowego zwierzchnika 
Wspólnoty Kościołów Anglikańskich arcybiskupa Canterbury George’a Ca-
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rey’a, która miała miejsce 25 maja, ujawniły się poważne różnice teologiczne 
między obu przywódcami kościelnymi. Papież podkreślił podczas rozmowy, że 
praktykowana przez niektóre Kościoły anglikańskie ordynacja kobiet stanowi 
poważną przeszkodę w całym procesie ponownego pojednania między obu 
Kościołami. Carey natomiast oświadczył, że święcenie kobiet stanowi możliwy 
i stosowny rozwój doktryny święceń kapłańskich. Obaj partnerzy byli zgodni co do 
tego, że studia nad kościelnymi i ekumenicznymi aspektami tej kwestii wymagają 
jeszcze pogłębienia. Podkreślili, że mimo różnicy poglądów ekumeniczny dialog 
teologiczny musi być kontynuowany. Jego dotychczasowe wyniki nie do
prowadziły wprawdzie do substancjonalnej zgodności poglądów między ang- 
likanami a katolikami odnośnie Eucharystii i urzędu duchownego.. W żadnym 
wypadku nie należy tego rozumieć jednak w ten sposób, że dialog należy zerwać. 
Również w innych dziedzinach, zwłaszcza w zaangażowaniu na rzecz sprawied
liwości i pokoju, winna ulec zintensyfikowaniu współpraca między chrześ
cijanami -  oświadczyli papież i arcybiskup. Abp Carey ocenił swoją wizytę 
u papieża jako nadzwyczaj pozytywną. Po jej zakończeniu dał wyraz nadziei, że 
Kościół Rzymskokatolicki stanie się członkiem Światowej Rady Kościołów. 
Jego zdaniem, Rada bez Rzymu to instytucja, która oczekuje nowego życia.

-  Metropolita Rostowa i Nowoczerkaska Władimir został wybrany przez 
Konferencję Biskupów w Charkowie w dniu 27 maja nowym zwierzchnikiem 
Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego, posiadającego od dwóch lat autonomię 
w ramach Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Otrzymał on 16 spośród 18 
oddanych głosów. Władimir jest następcą metropolity Filareta, który w ostatnim 
czasie wszedł w ostry konflikt z Patriarchatem Moskiewskim. Podczas Synodu 
Biskupów w Moskwie (początek kwietnia), gdzie jego działalność i życie osobiste 
zostały ostro skrytykowane, Filaret zapowiedział złożenie dymisji. Ponieważ 
danego słowa nie dotrzymał, Patriarchat Moskiewski przeniósł go do stanu 
świeckiego. Filaret w odpowiedzi na to przystąpił do organizowania auto
kefalicznego Kościoła ukraińskiego.

-  W Järvenpää (Finlandia) zakończyło się 28 maja dziewiąte spotkanie 
teologów Kościoła Luterańskiego Finlandii i Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego. Tematem rozmów była wiara apostolska z perspektywy Pisma św. 
i doktryny oraz apostolskie świadectwo w dzisiejszym życiu Kościoła. Teolodzy 
obu Kościołów byli zgodni co do tego, że Kościół musi angażować się na rzecz 
jedności ludzkości i odrzucać przejawy przesadnego nacjonalizmu i ksenofobii. 
W aktualnej sytuacji świata, w której pogłębiła się przepaść między biednymi 
a bogatymi krajami, chrześcijanie są wezwani do prostszego stylu życia oraz 
miłosierdzia i sprawiedliwości. Winni oni krytykować niesprawiedliwość społe
czną oraz wskazywać konstruktywnie na wartości, które odpowiadają woli 
Boga. Główny cel rozmów, które są prowadzone od przeszło 20 lat, sfor
mułowano następująco: Dążymy do harmonii między naszymi tradycjami. 
Harmonia ta jest zasadniczym celem rozmów doktrynalnych. Następne spotkanie 
odbędzie się w 1995 r. w Rosji.

-  Biskupi Serbskiego Kościoła Prawosławnego wydali 28 maja memoran
dum, w którym wezwali do bojkotu wyborów parlamentarnych, gdyż nie 
zasługują one na zaufanie. Tym samym biskupi po raz pierwszy zdystansowali się 
publicznie i jednoznacznie od politycznego przywództwa w Belgradzie. Oficjalni 
przedstawiciele Kościoła zdystansowali się także od konstytucji, za pomocą 
której powołano nową Jugosławię złożoną z Serbii i Czarnogóry. Poparli oni 
ideę stworzenia rządu narodowego pojednania, jedności i ocalenia. Zdaniem
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biskupów, wojna jest między innymi skutkiem trwającego przez 50 lat zatrucia 
ideologicznego wszystkich narodów byłej Jugosławii przez komunistów.

-  Rośnie liczba kobiet -  biskupów w Kościołach protestanckich. Kościół 
Episkopalny w USA wybrał pod koniec maja drugą kobietę na stanowisko 
biskupa. Została nim 54-letnia pastor Jane Holmes Dixon. -  Natomiast 20 
czerwca Kościół Ewangelicko-Luterański w USA wybrał na stanowisko biskupa 
42-letnią pastor April Ulring Larson.

-  Światowa Rada Kościołów, wespół z Konferencją Kościołów Europejs
kich, Światową Federacją Luterańską i Światowym Aliansem Kościołów 
Reformowanych, wydała 2 czerwca oświadczenie, w którym z zadowoleniem 
powitała sankcje, jakie Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na Serbię. Oświad
czenie stwierdza jednak, że Serbia nie ponosi wyłącznej winy za wojnę w byłej 
Jugosławii. ONZ winna się troszczyć także o to, aby ludność cywilna nie cierpiała 
niepotrzebnie z powodu sankcji. Wszystkie cztery organizacje chrześcijańskie 
apelują do Kościołów i wspólnot religijnych w byłej Jugosławii o rychłe zwołanie 
okrągłego stołu poświęconego sprawom pokoju i pojednania.

-  Arcybiskup Canterbury George Carey, honorowy zwierzchnik Wspólnoty 
Kościołów Anglikańskich, złożył w dniach 2-3 czerwca wizytę w Centrum 
Ekumenicznym w Genewie, gdzie przeprowadził rozmowy z czołowymi przed
stawicielami Światowej Rady Kościołów i światowych związków wyznaniowych. 
Przy tej okazji stwierdził, że eksplozja ludnościowa jest obok innych czynników 
przyczyną katastrofy ekologicznej. Z tego powodu planowanie rodziny i kontrola 
urodzeń muszą być zadaniem wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Abp Carey 
wypowiedział się jednoznacznie za dopuszczeniem kobiet do urzędu duchownego. 
Sprawa ta ma uzasadnienie biblijne, historyczne i ludzkie, toteż nie może być 
elementem przetargowym w dialogu z Kościołami prawosławnymi i Watykanem. 
Arcybiskup Canterbury zaapelował do Kościołów w Europie, by sprzeciwiły się 
wszelkiej formie imperializmu chrześcijańskiego. Dzięki swej harmonijnej współ
pracy winny być one modelem dla podzielonej Europy.

-  Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, dr Gunnar Staal- 
sett, oświadczył na początku czerwca, że dialog luterańsko-rzymskokatolicki na 
płaszczyźnie światowej wniósł niewiele pozytywnych zmian do życia chrześcijan 
w parafiach. Po 25 latach oficjalnego dialogu we wspólnotach lokalnych istnieje 
frustracja, która jest usprawiedliwiona. W stosunkach między obu rodzinami 
kościelnymi osiągnięto wprawdzie godny uwagi postęp, ale nie zawsze znalazł on 
odbicie w życiu osobistym ludzi. W kontekście tym Staalsett wymienił nie 
rozwiązane kwestie małżeństw mieszanych i wspólnej Wieczerzy Pańskiej.

-  W dniach 17-21 czerwca obradowali w Haapsalu (Estonia) publicyści 
chrześcijańscy z różnych krajów Europy. Organizatorem spotkania były dwie 
organizacje: Ekumeniczna Grupa Robocza ds. Informacji w Europie i Wydział 
Komunikacji Luterańskich Kościołów Mniejszościowych w Europie. 25 dzien
nikarzy z 8 krajów europejskich debatowało na temat: „Nacjonalizm jako 
polityczny, kulturowy i religijny problem w Europie” . Problem ten zgłębiono 
szczególnie na przykładzie Estonii. Z Polski w obradach uczestniczył redaktor 
naczelny „Studiów” -  dr Karol Karski.

-  Katolicko-prawosławne spotkanie na szczycie, które miało się odbyć 
w dniach 17-26 czerwca w Balamand (Liban), zostało w ostatniej chwili



odwołane na życzenie strony prawosławnej. Ustalono, że odbędzie się ono 
w czerwcu 1993 r. Przyczyny odwołania spotkania są wielorakie. Zanosiło się na 
to, że spośród 14 prawosławnych Kościołów autokefalicznych na obrady 
przybyliby tylko przedstawiciele sześciu.

-  Przewodniczący Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów 
metropolita Aram Keshishian i sekretarz generalny Rady dr Emilio Castro 
wystosowali 18 czerwca list do Kościołów członkowskich, w którym usprawied
liwiają kontrowersyjną politykę, prowadzoną w przeszłości wobec Europy 
Wschodniej. Twierdzą oni, że zasada współpracy w kwestiach politycznych, 
takich jak prawa człowieka, tylko z oficjalnymi przedstawicielami kościelnymi, 
okazała się korzystna dla Kościołów w krajach socjalistycznych. Keshishian 
i Castro przyznają jednocześnie, że kontakty z oficjalnymi przedstawicielami 
kościelnymi ograniczyły dojście do dysydentów w Kościołach Europy Wschodniej. 
Obaj przywódcy ekumeniczni apelują w swoim liście o otwarty dialog na temat 
polityki wschodniej ŚRK. Przy tej okazji winna dojść również do głosu kwestia, 
jak ściśle wolno Kościołom identyfikować się ze swoim państwem i w jakim  
momencie lojalność wobec państwa narusza lojalność wobec Boga. Keshishian 
i Castro ostrzegają przed traktowaniem publikowanych obecnie akt służby 
bezpieczeństwa jako pełnej prawdy. Zwracają uwagę, że centrala genewska ŚRK 
była obiektem zainteresowania nie tylko wschodnich, ale i zachodnich tajnych 
służb.

-  Carl Mau, wieloletni sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańs- 
kiej, ukończył 22 czerwca 70 lat. Z pochodzenia jest Amerykaninem. W Federacji 
przepracował on ogółem 22 lata, z tego jedenaście (1974-1985) na stanowisku 
sekretarza generalnego. W okresie swego urzędowania poświęcił wiele czasu 
reformie struktury ŚFL. Przyczynił się też do zacieśnienia współpracy z katolicy
zmem rzymskim, prawosławiem i anglikanizmem.

-  Przewodniczący Kongregacji Doktryny Wiary, kard. Joseph Ratzinger, 
przedstawił 26 czerwca prasie nowy katechizm Kościoła Rzymskokatolic
kiego.Praca nad nim trwała siedem lat, w tym czasie dokonano dziewięć rewizji 
katechizmu. Nowy katechizm wchodzi w miejsce katechizmu, który ukazał się 
w 1912 r. pod patronatem papieża Piusa X. Po raz pierwszy Kościół Rzyms
kokatolicki stwierdza w swoim katechizmie, że Żydzi nie ponoszą zbiorowej 
winy za śmierć Chrystusa. Powiada się, że Jezus na krzyżu przebaczył swoim 
żydowskim sędziom. Nowym elementem jest też stwierdzenie, że do społecznych 
obowiązków chrześcijanina należy nienaruszalność stworzenia. Chrześcijanie 
w krajach uprzemysłowionych ponoszą szczególną odpowiedzialność za ludzi 
w krajach rozwijających się. Przed Bogiem wszyscy ludzie są równi, toteż dary 
ziemi trzeba dzielić sprawiedliwie. Katechizm potępia po raz pierwszy oszustwo 
podatkowe i czekowe oraz niepohamowaną konsumpcję, stwierdza też, że 
chrześcijanin mógłby być zobowiązany do przeciwstawienia się państwu w przy
padku nie respektowania przez nie podstawowych praw ludzkich.

-  Znany brazylijski teolog wyzwolenia Leonardo Boff oznajmił 27 czerwca, 
że opuszcza zakon franciszkanów i rezygnuje z urzędu kapłańskiego. W uzasad
nieniu swojej decyzji stwierdził: Wolę trudności, które wynikają z mego zaan
gażowania na rzecz wyzwolenia uciskanych, niż komfort, jaki uzyskałbym przez 
podporządkowanie się dyktatowi autorytetu. Dla Boffa decyzja ta nie oznacza 
rezygnacji z zaangażowania w Kościele, lecz odzyskanie wolności jako chrześ
cijanin i teolog, w której w ostatnich dwudziestu latach był coraz bardziej
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ograniczany przez władze kościelne. Nie można oddychać bez powietrza, nie 
można tworzyć bez wolności -  stwierdził Boff.

-  Wspólna delegacja Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów 
Europejskich przebywała w dniach 27 czerwca -  4 lipca w różnych częściach byłej 
Jugosławii -  Serbii, Wojwodinie, Chorwacji i Słowenii, badając możliwość 
rozwiązania konfliktów między różnymi narodowościami oraz dostarczenia 
pomocy humanitarnej najbardziej potrzebującym. Delegacja spotkała się m.in. 
z patriarchą Serbskiego Kościoła Prawosławnego Pawłem i rzymskokatolickim 
arcybiskupem Belgradu Franciskusem Perko.

-  Z okazji Święta Piotra i Pawła (29 czerwca) przebywała -  zgodnie 
z wieloletnią tradycją -  w Rzymie delegacja Patriarchatu Ekumenicznego 
Konstantynopola, gdzie spotkała się m.in. z papieżem Janem Pawłem II. Wizyta 
ta sprawiła stronie katolickiej szczególną radość, jako że stosunki między 
Rzymem a Wspólnotą Kościołów Prawosławnych przeżywają aktualnie ostry 
kryzys.

-  Z inicjatywy Fundacji „Pro Oriente” odbyły się pod koniec czerwca 
w Wiedniu rozmowy między teologami katolickimi i orientalno-prawosławnymi 
(przedchalcedońskimi). Obradami kierowali: biskup ormiańsko-apostolski Mes- 
rob Krikorian i teolog katolicki o. Frans Bouwens z kolegium Białych Ojców 
w Jerozolimie. Uczestnicy przybyli z Egiptu, Syrii, Iraku, Indii, Libanu, Izraela, 
Szwajcarii, Belgii, Niemiec i Austrii. Uczestnicy obrad osiągnęli daleko idące 
zbliżenie poglądów w ocenie roli soborów w życiu Kościoła. Śtwierdzono, że 
soborowości nie da się zamknąć w pojęciu odbycia soboru. Podkreślono, że 
sobory ekumeniczne Kościoła katolickiego (jak np. II Sobór Watykański) są 
ważnym wyrazem i istotnym instrumentem soborowości. Definicja sobór ekumeni
czny jest jednak adekwatna dopiero wówczas, gdy jest zgodna z tradycją 
apostolską oraz zostaje przyjęta i uznana przez wszystkie Kościoły lokalne. 
Niewyjaśniona pozostała kwestia, czy sobór może uzyskać ważność niezależnie 
od ratyfikowania go przez papieża. Kwestia prymatu biskupa Rzymu wyłoniła 
się w tym kontekście jako centralny problem dialogu ekumenicznego.
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-  Nuncjusz apostolski arcybiskup Józef Kowalczyk wygłosił 6 stycznia 
kazanie na comiesięcznym nabożeństwie ekumenicznym w kościele ewangelicko 
-  reformowanym w Warszawie.

-  Hasłem dorocznego Powszechnego Tygodnia Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan (18-25 stycznia) były słowa Ewangelii: Idźcie i nauczajcie wszystkie 
narody... A oto ja jestem z wami aż do skończenia świata (Mt 28, 19a-20b). 
W Polsce nabożeństwa modlitewne odbywały się w wielu miejscowościach, 
w niektórych, jak np. w Warszawie lub Olsztynie, przekroczyły one ramy 
oktawy. Bp Alfons Nossol, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumeniz
mu, przemawiając w Radiu Watykańskim z okazji Tygodnia, powiedział: Jeżeli 
chodzi o nasze wspólne inicjatywy ekumeniczne, staramy się ze względu na obecną 
sytuację społeczną, gospodarczą i polityczną wspólnie ekumenicznie wpływać na to, 
by Kościoły chrześcijańskie integrowały swoją działalność, by przychodziły 
z pomocą społeczną najbiedniejszym (...) Jeżeli chodzi o sprawy doktrynalne, 
usiłujemy doprowadzić do dialogów dwustronnych, byśmy mogli konkretne sprawy



144__________________________________ KRONIKA^

ekumeniczne między poszczególnymi wspólnotami chrześcijańskimi, Kościołami 
chrześcijańskimi w naszym kraju, potraktować z punktu widzenia tego, czego 
Ewangelia od nas wymaga, i żeby tym postulatom Ewangelii zadośćuczynić. 
Oczywiście musimy mieć jeszcze więcej spotkań. Takim dezyderatem bardzo na 
czasie jest, aby zwierzchnicy poszczególnych wspólnot chrześcijańskich częściej 
spotykali się z sobą i pewne sprawy wprost, bezpośrednio, lokalnie omawiali. 
Żeby wszystkie przeszkody stojące na drodze do jedności nazwać po imieniu, gdyż 
nie sposób wszystkich od razu przezwyciężyć i usunąć. Ale i w tej dziedzinie 
dobrych, szczerych chęci w Polsce żadnej ze społeczności chrześcijańskich nie 
brakuje.

-  22 stycznia podpisano porozumienie pomiędzy Polską Rada Ekumenicz
ną a Komitetem ds. Radia i Telewizji w sprawie emisji audycji wyznaniowych 
w Polskim Radiu. Porozumienie, po trwających ponad rok dyskusjach nad jego 
kolejnymi projektami, zostało parafowane przez prezesa PRE ks. bp. Zdzisława 
Trandę oraz przez zastępcę przewodniczącego Komitetu ds. Radia i TV red. Jana 
M. Owsińskiego. Zgodnie z tym porozumieniem w programie ogólnopolskim PR 
w każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca oraz w dni świąt kościelnych 
retransmitowane będą nabożeństwa Kościołów zrzeszonych w PRE. W każdą 
niedzielę będą ponadto nadawane 10-minutowe audycje autorskie poszczegól
nych Kościołów, a w każdą sobotę 5-minutowe rozważania biblijne.

-  W dniu 11 lutego odbyło się w Warszawie pierwsze oficjalne spotkanie 
naczelnych władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelic- 
ko-Metodystycznego. Opublikowany komunikat stwierdza: Wyrażono chęć 
pogłębienia współpracy na szczeblu zarówno ogólnokościelnym jak i parafialnym 
w dążeniu do ekumenicznego pokoju, aby uwiarygodnić posłannictwo Chrystusowe 
w naszym kraju. Dostrzeżono potrzebę powołania teologicznej komisji mieszanej, 
której zadaniem będzie wypracowanie wspólnego dokumentu będącego podstawą 
do szeroko rozumianej współpracy.

-  Relacje między judaizmem, chrześcijaństwem a islamem -  z perspektywy 
uniwersalizmu to temat sympozjum, które odbyło się 15 lutego na Uniwersytecie 
Warszawskim. Zorganizował je Polski Oddział Międzynarodowego Towarzyst
wa Uniwersalistycznego. Program obejmował naukowe wystąpienia teologów 
(ks. prof. Witold Benedyktowicz, dr Karol Karski, ks. dr Waldemar Chrostow- 
ski), filozofów (prof. Tadeusz Płużański, prof. Andrzej Grzegorczyk, prof. 
Janusz Kuczyński), hebraistów i znawców islamu (prof. Edward Szymański). Do 
udziału w spotkaniu zaproszono ambasadora Egiptu, dra Mohameda M. 
Solimana, który wygłosił wykład o znaczeniu islamu we współczesnym świecie. 
Odczytano listy skierowane do uczestników sympozjum przez rabina Pinchasa 
M. Joskowicza i ambasadora Izraela, Mirona Gordona.

-  W siedzibie warszawskiej Kurii Metropolitalnej odbyło się 18 lutego 
posiedzenie Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy w dziale 
„Sprawozdania i dokumenty”).

-  Dnia 20 lutego minęła 50 rocznica tragicznej śmierci wieloletniego 
zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce -  ks. bpa Juliu
sza Burschego. Urodził się w Kaliszu w rodzinie duchownego ewangelickiego 
w 1862 r. Po ukończeniu studiów teologicznych został ordynowany na 
duchownego w 1884 r. Od 1904 r. aż do tragicznego zgonu był głową Kościoła



Ewangelicko-Augsburskiego. Od najmłodszych lat był zaangażowanym na 
wielu odcinkach duszpasterzem, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości 
snuł śmiałe plany utworzenia wielkiego polskiego Kościoła ewangelickiego, 
w dwudziestoleciu międzywojennym włączył się w nurt dążeń ekumenicznych 
tak w kraju jak i za granicą. Działał w trudnych warunkach, pod bezustannym 
atakiem nacjonalistycznych środowisk protestantów niemieckich, które uwa
żały go za renegata (przodkowie jego wywodzili się z Niemiec) i polonizatora 
Niemców zamieszkujących w Polsce. Ten zarzut stał się pretekstem do 
uwięzienia go 3 października 1939 r. w Lublinie. Najpierw przewieziono go do 
więzienia w Radomiu, a w połowie listopada dostarczono do centrali gestapo 
w Berlinie. Przebywał tam do końca stycznia 1940 r. Był kilkakrotnie 
przesłuchiwany. Interesowano się jego udziałem w Paryskiej Konferencji 
Pokojowej, a także działalnością na międzynarodowej arenie ekumenicznej. 
Na początku lutego 1940 r. przetransportowano go do obozu koncentracyj
nego w Sachsenhausen-Oranienburgu. Mimo zabiegów międzynarodowych 
środowisk ekumenicznych władze hitlerowskie nie zgodziły się na jego 
zwolnienie. 80-letni biskup Juliusz Bursche umierał samotnie, w okolicznoś
ciach, które nigdy nie zostały wyjaśnione. Jego prochy nie zostały wydane 
rodzinie, tak że na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie znajduje 
się tylko jego symboliczny grób. -  Dokładnie w 50 rocznicę jego śmierci w b. 
obozie Sachsenhausen-Oranienburgu odsłonięta została tablica pamiątkowa 
ku czci bpa J. Burschego w obecności delegacji Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego z Polski na czele z bp. Janem Szarkiem i przedstawicieli 
Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Jego pamięć uczczono też w rodzin
nym Kaliszu oraz w Warszawie podczas okolicznościowych nabożeństw.

-  W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie odbyła się 27 
lutego uroczystość z okazji wydania przez Towarzystwo Biblijne pierwszego 
ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu na współczesną polszczyznę. 
Prace nad przekładem zakończono w 1989 r. Jego obecną edycję poprzedziła 
sondażowa publikacja Ewangelii wg św. Mateusza w „Jednocie” (1975), która 
posłużyła do zebrania opinii czytelników, a w trzy lata później Towarzystwo 
Biblijne zaprezentowało w osobnym wydaniu Cztery Ewangelie. -  Przekład, jaki 
oddajemy do rąk czytelników -  powiedziała podczas uroczystości Barbara 
Enholc-Narzyńska, dyrektor Towarzystwa Biblijnego -  powstał z myślą o całej 
polskiej rodzinie Bożej i jest przekładem ekumenicznym. Ale jego ekumenizm 
jest ułomny, niepełny, zabrakło bowiem udziału tłumaczy z Kościoła Rzyms
kokatolickiego. Podobną myśl wyraził prezes PRE, bp Zdzisław Tranda, dając 
jednocześnie wyraz nadziei, że cała Biblia będzie już tłumaczona z udziałem 
katolików rzymskich. O konieczności wspólnego ekumenicznego przekładu 
Pisma Świętego w Polsce mówił również ks. bp Władysław Miziołek, wice
przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Co więcej, wyraził on 
opinię, że obecny przekład Nowego Testamentu, o ile okaże się udany, 
należałoby udostępnić do użytku w Kościele Rzymskokatolickim.

-  Dnia 6 marca w warszawskim kościele ewangelicko-reformowanym 
odbyło się ekumeniczne nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. 
Hasłem tegorocznego Dnia Modlitwy było: „W mądrości żyć ze stworzeniem” . 
W nabożeństwie uczestniczyły przedstawicielki sześciu Kościołów członkows
kich Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła Rzymskokatolickiego. Kolektę 
przekazano na fundusz kolonii dla dzieci z Czarnobyla. Nabożeństwa z okazji 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet odbywały się także w innych miejscowoś
ciach (np. w Słupsku).
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-  Związek Młodzieży Ewangelickiej zorganizował w dniu 7 marca sympoz
jum na temat: „Tolerancja czy równouprawnienie” , poświęcone problemom 
mniejszości narodowych i religijnych. Wśród referentów byli zarówno przed
stawiciele protestantyzmu (prof. Janusz Maciuszko, ks. Roman Pawlas, ks. 
Bogdan Tranda) i społeczności żydowskiej (dr Stanisław Krajewski), jak 
i różnych opcji życia politycznego (posłowie Jan Łopuszański i Aleksander 
Małachowski oraz senator Zofia Kuratowska).

-  Od 11 do 16 marca przebywała w naszym kraju 4-osobowa delegacja 
Światowej Rady Kościołów, w skład której wchodzili przedstawiciele Kościołów 
z Danii, Niemiec, Rumunii oraz biura pomocy ŚRK z Genewy. Dwukrotnie 
spotkała się ona z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej i ze zwierzchnikami 
Kościołów członkowskich Rady, wizytowała Kościół Prawosławny na Biało- 
stocczyźnie, spotkała się z przedstawicielami Parlamentu oraz Kościoła Rzyms
kokatolickiego. Celem wizyty było zapoznanie się z sytuacją materialną 
Kościołów, z ich planami charytatywnymi w zmieniającej się strukturze 
gospodarczej kraju. Omówiono wspólne przedsięwzięcia, m.in. stworzenie 
funduszu pożyczkowego na zasadach bankowych.

-  Dnia 20 marca odbyła się w Warszawie narada przedstawicieli oddziałów 
regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Prezes PRE, bp Zdzisław Tranda, 
poinformował zebranych o głównych kierunkach prac Prezydium i Zarządu 
w ostatnich dwóch latach. Prace Rady koncentrowały się wokół opracowania 
instrukcji nauczania religii w szkołach, utworzenia komisji wspólnej rząd -  PRE, 
renegocjacji porozumienia z Polskim Radiem w sprawie transmisji nabożeństw 
i nadawania programów religijnych, ustawie o opodatkowaniu duchownych. 
Rada zabierała też głos w sprawach społeczno-politycznych, m.in. wydała 
oświadczenie w sprawie wyborów do Sejmu i Senatu. Pracują również komisje 
PRE. Bp Z. Tranda przedstawił niektóre aspekty kontaktów ekumenicznych 
z Kościołem Rzymskokatolickim. Ze swej strony uczestniczący w naradzie 
przedstawiciele oddziałów regionalnych z Gdańska, Lublina, Łodzi, Poznania, 
Wałbrzycha i Zielonej Góry złożyli informację o dotychczasowych pracach 
w oddziałach i perspektywach na przyszłość. Dyskusja toczyła się wokół 
nauczania religii w szkołach, przebiegu Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześ
cijan, kontaktów z Kościołem Rzymskokatolickim w terenie oraz spraw 
społecznych. Przedstawiciele oddziałów zwrócili uwagę na coraz większe zuboże
nie wiernych. Stwierdzili, że pogarszanie się sytuacji materialnej ma bezpośredni 
wpływ na pracę w oddziałach.

-  Bullą „Totus tuus Poloniae Populus” w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego (25 marca) papież Jan Paweł II ustanowił 13 nowych diecezji w Polsce 
(nadał nową strukturę pięciu dotąd istniejącym i ustanowił osiem zupełnie 
nowych), zniósł przy tym unię personalną łączącą archidiecezję gnieźnieńską 
z archidiecezją warszawską, postanawiając jednak, że tytuł prymasa Polski 
( istniejący od 1417 r. i związany z arcybiskupstwem gnieźnieńskim) nadal 
przysługiwać będzie kardynałowi Józefowi Glempowi. Ustanowienie nowej 
organizacji kościelnej ma przyczynić się do zdynamizowania pracy Kościoła 
Rzymskokatolickiego w Polsce (jedna diecezja ma obejmować nie więcej niż 
milion wiernych). Bulla ma także znaczenie polityczne, dostosowała bowiem 
ostatecznie granice kościelne do granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Niejasne są motywy decyzji podporządkowania diecezji przemyskiej obrządku 
bizantyjskiego arcybiskupowi warszawskiemu. Wśród nowo mianowanych 
biskupów-ordynariuszy, dwóch wyróżniło się działalnością ekumeniczną. Są to:
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bp Bronisław Dembowski (diecezja włocławska) i bp Stanisław Napierała 
(diecezja kaliska).

-  Od 3 do 8 kwietnia przebywał w Polsce na zaproszenie Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego ks. dr Gunnar Staalsett, sekretarz generalny 
Światowej Federacji Luterańskiej, który odwiedził wiele parafii na Śląsku 
Cieszyńskim, a w Warszawie spotkał się z przedstawicielami Polskiej Rady 
Ekumenicznej, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i Towarzystwa Biblij
nego oraz z nuncjuszem watykańskim, ks. abp. Józefem Kowalczykiem. 
6 kwietnia, ks. G. Staalsett w towarzystwie biskupa Jana Szarka został przyjęty 
przez prezydenta Lecha Wałęsę. Przedmiotem rozmowy były m.in. kwestie 
związane z rolą Kościołów w nowej sytuacji społeczno-politycznej w naszym 
kraju, przy czym ks. Staalsett zwrócił uwagę na odradzający się nacjonalizm 
i antysemityzm, który stwarza różnorodne niebezpieczeństwa dla demokracji. 
Poinformował też prezydenta o pomocy humanitarnej, jakiej Federacja udziela 
państwom Europy Środkowej i Wschodniej. Z punktu widzenia kontaktów 
ekumenicznych ważne było spotkanie ks. Staalsetta z biskupem Alfonsem 
Nossolem, przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.

-  W siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie odbyło się 29 
kwietnia kolejne posiedzenie Podkomisji ds. Dialogu (sprawozdanie uczestnika 
zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

-  Z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Ewangelickiego 
Prowincji Saksonii i Kościoła Ewangelickiego Hesji-Nassau, w dniach 2-7 maja 
odbyło się w Mikołajkach sympozjum na temat: „W jaki sposób możemy 
współżyć i wzajemnie się uczyć od siebie jako Kościoły i sąsiedzi w nowej 
Europie?” Wysłuchano następujących referatów: bp Christoph Demke (Magde
burg) -  „Kościół i społeczeństwo w odniesieniu do nowej sytuacji na Wschodzie 
i na Zachodzie” ; ks. Werner Krieg (Darmstadt) -  „Kościół i diakonia wobec 
nowych wyzwań”; bp Jan Szarek -  „Stan i rozwój ekumenii w nowej sytuacji” . 
Oba hasła -  diakonia i ekumenia -  zwłaszcza w odniesieniu do Kościoła 
Rzymskokatolickiego, odegrały w obradach wiodącą rolę. Wiele uwagi po
święcono też miejscu kobiety w Kościele.

-  W Bielsku-Białej obradowała w dniach 3-9 maja konferencja kobiet z 11 
Kościołów luterańskich Europy Środkowejj i Wschodniej. Stroną zapraszającą 
były: Światowa Federacja Luterańska i Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. 
Podczas spotkania podkreślano duże znaczenie kobiet w życiu kościelnym: 
chociaż większość kobiet jest czynnych zawodowo, pracują one też społecznie dla 
Kościoła. Swoje główne zadanie widzą w praktycznej służbie parafialnej 
i w wychowaniu religijnym. Za nowe wyzwanie dla siebie widzą współpracę 
w kościelnych gremiach decyzyjnych.

-  W dniach 4-6 maja odbyło się w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno 
-  Pastoralnym (Filia KUL) w Opolu międzynarodowe sympozjum naukowe na 
temat: „Eklezjologia Unii Brzeskiej -  próba relektury ekumenicznej” . W sym
pozjum zorganizowanym przez Instytut Ekumeniczny KUL i Instytut Teologi- 
czno-Pastoralny w Opolu brało udział 40 osób z Polski, Ukrainy, Słowacji, 
Moraw, Bośni, Austrii, Anglii. Reprezentowali oni Kościoły: Prawosławny, 
Grekokatolicki, Rzymskokatolicki (jeden z uczestników był anglikaninem). Byli 
to teologowie, historycy Kościoła, duszpasterze a także grupa studentów IE 
KUL. Sympozjum posiadało charakter roboczy. Było ono kontynuacją prac 
sympozjum ekumenicznego, które odbyło się w Opolu w roku 1989. W trakcie
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sympozjum podjęto próbę wspólnego przeanalizowania teologicznych prze
słanek Unii Brzeskiej i skonfrontowania ich z teologią Kościołów siostrzanych, 
która uznaje Kościół Prawosławny i Kościół Rzymskokatolicki za Kościoły
-  siostry. Uczestnicy sympozjum pochodzący z różnych regionów Europy dzielili 
się otwarcie i szczerze własnym punktem widzenia oraz pastoralnym doświad
czeniem trudności, jakie zachodzą dziś w trójstronnych relacjach prawosławni
-  grekokatolicy -  rzymskokatolicy. Mówiono o dramacie Unii Brzeskiej, która 
doprowadziła do skutków odmiennych od intencji twórców. Podkreślano też, że 
dziś istnienie katolickich Kościołów wschodnich jest faktem; niektórzy uczest
nicy sympozjum uważali, że należy dążyć do aktywnego zaangażowania 
grekokatolików w dialogu ekumenicznym. Uczestnicy spotkania byli zgodni co 
do tego, że źródłem podziału jest brak miłości a dialog w duchu miłości jest 
niezbędny dla zwiększenia wiarygodności Kościołów w dziele ewangelizacji 
(tekst wspólnego komunikatu prasowego).

-  Dnia 5 maja obradowała w Warszawie Komisja Mieszana Polskiej Rady 
Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu pod przewodnictwem bpa 
Wiktora Wysoczańskiego (Kościół Polskokatolicki) i bpa Edwarda Ozorows
kiego (Kościoł Rzymskokatolicki). Podsumowano styczniowy Tydzień Modlit
wy o Jedność Chrześcijan, wysłuchano sprawozdania z działalności Podkomisji 
ds. Dialogu (zamieszczamy je w dziale „Sprawozdania i Dokumenty”), dys
kutowano na temat rozwoju współpracy w przyszłości i wzajemnego uznania 
chrztu. Pewnym novum w działalności Komisji Mieszanej było zainicjowanie 
refleksji nad jej przyszłym modelem, nad dostosowaniem tej struktury do nowej 
sytuacji społeczno-politycznej i międzykościelnej w naszym kraju. Ustalono, że 
sprawa ta będzie przedmiotem intensywnej dyskusji niewielkiego gremium, które 
spotka się we wrześniu. Po raz kolejny powróciła na obrady kwestia wzajemnego 
uznania chrztu. Kościół Rzymskokatolicki przeprowadził przed laty rozmowy 
dwustronne na ten temat ze wszystkimi Kościołami członkowskimi PRE 
i niektórymi Kościołami nieczłonkowskimi (Kościół Katolicki Mariawitów, 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego). Oficjalne władze kościelne nie wypowie
działy się jednak dotychczas na temat osiągniętych uzgodnień. Niektóre 
Kościoły członkowskie PRE (np. Kościół Ewangelicko-Reformowany) uważają, 
że ponieważ nigdy nie kwestionowały ważności chrztu udzielanego w Kościele 
Rzymskokatolickim, przeto nie widzą potrzeby wypowiadania się na ten temat. 
Przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu bp Alfons Nossol pragnie 
zaproponować Konferencji Episkopatu Polski, by zachęciła biskupów diecezjal
nych do rozpowszechnienia informacji o ważności chrztu udzielanego przez inne 
Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. Podczas jesiennego spotkania Komisji 
Mieszanej przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła 
Prawosławnego poinformują o stosunku swoich Kościołów do ekumenizmu 
w Polsce i na świecie.

-  Dnia 14 maja odbyło się w Warszawie Drugie Sympozjum Ekumeniczne, 
przygotowane i przeprowadzone przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną 
we współpracy z Katedrą Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej 
i Instytutem Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Sympoz
jum było poświęcone aktualnemu problemowi: „Ekumenia dzisiaj -  nasze 
trudności i zadania” . Temat ten został naświetlony z perspektywy prawosławnej 
(ks. Jerzy Tofiluk), rzymskokatolickiej (o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkow
ski), starokatolickiej (ks. dr Tomasz Wojtowicz) i ewangelickiej (dr Karol 
Karski). Wśród około setki uczestników obecni byli: profesorowie i studenci 
trzech wymienionych uczelni oraz diecezjalnych i zakonnych seminariów
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duchownych, zwierzchnicy i reprezentanci wielu Kościołów oraz redaktorzy 
prasy religijnej i świeckiej. Rektor ChAT, biskup prof. Wiktor Wysoczański, 
witając uczestników Sympozjum, wypowiedział następujące słowa: Mamy zająć 
się tutaj aktualną sytuacją ekumeniczną na świecie i w kraju, przy czym główny 
akcent spoczywać będzie na ekumenii krajowej (...) Będziemy mówić o trudnoś
ciach, na jakie napotykamy w naszych dążeniach do wzajemnego zbliżenia. 
Referenci i dyskutanci poruszą zapewne wiele problemów drażliwych, występują
cych w stosunkach międzywyznaniowych. Nie da się jednak tego uniknąć, gdyż jako 
chrześcijanie jesteśmy zobowiązani mówić prawdę. Baczmy jednak na to, by przy jej 
wypowiadaniu nie urazić partnera. Innymi słowy: kierujmy się nakazem prawdy, 
pamiętając zarazem o nakazie miłości. Niech zatem prawda i miłość towarzyszą 
naszym obradom!. Referaty jak i dyskusja nad nimi wykazały, iż bodaj po raz 
pierwszy w naszym kraju przedstawiciele Kościoła większościowego i Kościołów 
mniejszościowych debatowali publicznie o sprawach, które dotychczas porusza
ne były najwyżej w małych kręgach lub w rozmowach prywatnych. Żadnemu 
z referentów nie można zarzucić, iż wypowiadając gorzkie słowa prawdy, 
zapomniał o nakazie miłości. Drugie Sympozjum Ekumeniczne wykazało, że 
w rozwoju stosunków ekumenicznych osiągnięto w Polsce etap, który pozwala 
szczerze i otwarcie mówić o wszystkich bolączkach.

-  Katolicki Ruch Światło -  Życie oraz ekumeniczne Forum Współpracy 
Chrześcijan zorganizowały w dniu 23 maja w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu 
Marsz dla Jezusa. Podobne demonstracje odbyły się tego samego dnia w wielu 
innych stolicach europejskich. W marszu warszawskim uczestniczyło ponad 8 tys. 
chrześcijan różnych wyznań. Uczestnicy marszu modlili się za władze, gospodarkę, 
środki masowego przekazu, ludzi kultury i nauki. Uczestniczący w marszu prezes 
Polskiej Rady Ekumenicznej, biskup Zdzisław Tranda, powiedział „Gazecie 
Wyborczej” , że marsz był przede wszystkim demonstracją entuzjazmu. Począt
kowo z rezerwą odnosiłem się do tej manifestacji, gdyż bardzo często kończy się tylko 
na manifestowaniu. Ale ten marsz ma niewątpliwy walor -  pobudza zapał i nadzieję, 
pokazuje, że chrześcijanie różnych wyznań -  katolicy, prawosławni i protestanci 
-  mogą wspólnie dawać świadectwo jedności i braterstwa -  stwierdził bp Tranda.

-  W dniach 29-31 maja odbyło się w Kodniu IX Spotkanie Ekumeniczne, 
które zgromadziło kilkaset osób różnych wyznań, głównie młodzieży rzymsko- 
i grekokatolickiej. Wśród duchownych kilku wyznań, wybitnych ekumenistów, 
byli m.in. sędziwy ks. Wacław Skoromucha, katolicki biskup pomocniczy 
diecezji podlaskiej, ks. Jan Hause, luteranin, pracownik ChAT, i ks. Adam 
Kleszczyński, metodysta, naczelny redaktor „Pielgrzyma Polskiego” . Nabożeń
stwo rozpoczynające Spotkanie prowadził ks. Jan Hause. O Cyrylu i Metodym, 
ich życiu, działalności i nauce mówił ks. dr Leonard Górka z KUL, a o historii 
i sytuacji unitów podlaskich -  ks. dr Franciszek Michał Juchimiuk z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Siedlcach. „Wieczór świadectw” prowadziły nie
zwykle zasłużone dla ruchu ekumenicznego siostry: Joanna Lossow (francisz
kanka) i Regina Witt (ewangelicka diakonisa), zaś przemówienie ewangelizacyj
ne wygłosił ks. Adam Kleszczyński. Uczestnicy spotkania wzięli udział w nabo
żeństwie prawosławnym w kodeńskiej cerkwi. Na zakończenie zjazdu w unickiej 
świątyni w pobliskich Kostomłotach ks. Roman Piętka, marianin, celebrował 
mszę według liturgii wschodniej. Z wielkim żalem odnotowano na tegorocznym 
spotkaniu nieobecność braci prawosławnych.

-  Z inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej, przy współpracy z Akademią 
Ewangelicką w Mülheim, w Ustroniu odbyło się w dniach 31 maja-3 czerwca
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sympozjum polsko-niemieckie. Tematem były m.in. sprawy związane ze społecz
no-polityczną odpowiedzialnością Kościoła za zmieniającą się Europę oraz 
refleksja teologiczna o odpowiedzialności Kościoła za społeczeństwo w zmienia
jącej się Europie.

-  Ogólnoświatowy zwierzchnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
(społeczność ta w Polsce liczy ponad 10 tys. wyznawców, na świecie -  ponad 10 
min) pastor Robert S. Folkenberg odbył w dniach 3-8 czerwca pierwszą 
duszpasterską wizytę w Polsce. W jej programie, oprócz najważniejszych 
punktów, jakimi były spotkania z wiernymi, duchownymi i kierownictwem 
polskiego Kościoła, przewidziano zapoznanie gościa z Polską, jej historią, 
kulturą, tradycjami wyznaniowymi i obecną sytuacją. Odwiedził m.in. Wyższe 
Seminarium Duchowne Adwentystów w Podkowie Leśnej i Dom Opieki 
w Bielsku-Białej. Ponadto udał się do byłego obozu zagłady w Oświęcimiu i na 
Jasną Górę. Został przyjęty przez prezydenta Lecha Wałęsę, marszałka Sejmu 
Wiesława Chrzanowskiego, prymasa -  ks. kard. Józefa Glempa i Prezydium 
Polskiej Rady Ekumenicznej.

-  Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej ustosunkowało się 26 czerwca do 
aktualnej sytuacji kraju. W opublikowanym oświadczeniu czytamy m.in: 
Długotrwały brak stabilizacji życia politycznego odbija się coraz dotkliwiej na 
sytuacji gospodarczej i społecznej kraju, podważa tożsamość i pozycję państwa na 
arenie międzynarodowej, może pociągnąć za sobą nieobliczalne następstwa (...) 
Wyeksponowanie złożonego i bardzo trudnego problemu tajnych współpracow
ników UB i SB skomplikowało jeszcze bardziej sytuację. (...) uchwała Sejmu w tej 
sprawie, podjęta w atmosferze tumultu, przyczyniła się do zaognienia nastrojów 
wrogości, pogłębienia podziałów i antagonizmów (...) Sposób realizowania 
uchwały spowodował falę podejrzeń, pomówień, niepokojów i krzywd (...) 
Społeczeństwo polskie, w tym ta jego część, którą stanowią wierni Kościołów 
zrzeszonych w PRE, oczekuje poważnej, rzeczowej dyskusji, mającej na celu 
znalezienie sposobów wyprowadzenia kraju z głębokiej zapaści oraz takich działań 
sfer rządowych, które zapewnią przełamanie barier, skuteczne funkcjonowanie 
państwa i lepszą egzystencję narodu. Dobro naszej Ojczyzny wymaga wielkiej 
rozwagi i mądrości, a także wzniesienia się ponad wszelkie podziały i różnice. 
Dlatego zwracamy się do wszystkich ludzi odpowiedzialnych za przyszłość państwa 
i dobro narodu o tę rozwagę i mądrość, o położenie kresu jałowym sporom, 
o zjednoczenie wszelkich wysiłków, które pomogą rozwiązać trudne i nabrzmiałe 
problemy oraz uratować kraj... .

Opracował: Karol Karski
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Das Konzil war erst der Anfang. Die Bedeutung des II. Vatikanums 
für Theologie und Kirche. Hrsg. Klemens Richter, Mainz 1991, 245 s.

Coraz częściej w teologii europejskiej pojawia się pytanie o recepcję nauki II 
Soboru Watykańskiego. W sposób dość radykalny pytanie to postawiło 
trzynastu teologów z fakultetu teologicznego w Münster usiłując ocenić pod tym 
względem posoborowe dwudziestopięciolecie. Teologowie ci poszukują od
powiedzi na cały kompleks pytań, które narzucają się, mając na uwadze 
przełomowe impulsy zawarte w tekstach soborowych np.: jak realizowane jest 
soborowe otwarcie ekumeniczne?; czy dostrzega się wartości innych religii?; co 
pozostało ze stwierdzenia, że Kościół wpierw sam winien poddać się Słowu 
Bożemu?; na ile i w jaki sposób Kościół realizuje ideę stawania się coraz bardziej 
Kościołem powszechnym?; jak funkcjonuje w Kościele zasada kolegialności 
i pomocniczości?

W obliczu restauracyjnych tendencji naszych dni oraz wobec globalnych 
wyzwań wynikających ze współczesnych przemian, teologowie zachodni do
chodzą do krytycznego wniosku, iż wielkie inspiracje soborowe daleko jeszcze 
nie zostały wprowadzone w życie i wskazują na kierunek, w którym ów początek 
początku powinien być rozwijany w teologii i życiu Kościoła. I tak np. J.B. Metz 
zarysowuje wizję policentrycznego Kościoła powszechnego, zaś H. Vorgrimler 
ukazuje kościelno-polityczną i teologiczną ciasnotę serca jako postawę an- 
tyewangeliczną i przeciwstawia jej ducha Soboru, który odzwierciedlał się 
w postawie papieża Jana XXIII, kardynała F. Königa czy Karla Rahnera. 
Pośród innych zagadnień soborowych autorzy książki przedstawiają takie 
problemy jak: reforma liturgiczna i jej znaczenia dla odnowy Kościoła 
(K.Richter), poszukiwanie możliwości dialogu między religiami światowymi 
(Th. Khoury), konsekwencje dialogu z prawosławiem dla rzymskiej eklezjologii 
(Miguel M. Garijo-Guembe), realizacja zasady pomocniczości w Kościele (F. 
Furger), znaczenie konstytucji Gaudium et spes dla praktyki i teologii chrześ- 
cijańsko-kościelnej diakonii (H. Stenkamp), posłuszeństwo wobec znaków czasu 
(D. Emeis), Sobór Watykański II i jego znaczenie dla religijnej dydaktyki (P. 
Schladoth), nauka o błędnym sumieniu i chrześcijański subiektywizm (W. 
Hoye).

Jest dziś rzeczą bezporną, iż wiele z założeń soborowych zawartych 
w Konstytucji o liturgii świętej zostało już zrealizowanych. Czytamy w niej, że: 
Sobór Święty postawił sobie za cel: przyczynić się do coraz większego rozwoju życia 
chrześcijańskiego wśród wiernych, lepiej dostosować do potrzeb naszych czasów 
podlegające zmianom instytucje, popierać to, co może ułatwić zjednoczenie 
wszystkich wierzących w Chrystusa (...) (nr 1). Jednocześnie dostrzec można 
symptomy stagnacji, a nawet tendencje, świadome czy nieświadome, opóźniające 
recepcję soborowej nauki. W tym kontekście zasługują na przypomnienie słowa 
znawcy soborów Huberta Jedina z roku 1965: Już po soborze w Trydencie



pojawiła się pewna prawidłowość, która moim zdaniem zaistnieje także po tym 
soborze, a mianowicie, że oddziaływanie (skuteczność) soboru będzie zdecydowa
nie zależała od posoborowego kierunku rozwoju życia kościelnego. Czyli inaczej 
mówiąc od tego, czy czynniki wykonawcze, a zatem, czy papiestwo i kuria rzymska 
oraz episkopaty lokalne będą wprowadzały w życie Kościoła treści soborowych 
dokumentów zgodnie z duchem, jaki towarzyszył ich powstawaniu.

Właśnie odnośnie do tego etapu realizacji Soboru niektórzy współcześni 
teologiowie wyrażają swoje wątpliwości i dostrzegają pewne zaniedbania. Nie 
chodzi im -przy tym o krytykę, lecz o zaprezentowanie faktycznego obrazu 
Kościoła dzisiejszego. Pytają jednocześnie: czy i na ile zostały zrealizowane 
postanowienia Soboru? Zachęcają od nowa do rzetelnej i pogłębionej relektury 
dokumentów soborowych. Swoim zatroskaniem o realizację soborowej reformy 
i odnowy teologowie nie zamierzają wchodzić w kompetencje Urzędu Nauczy
cielskiego Kościoła. Autorzy opracowań, motywując swoją troskę, wskazują na 
zobowiązujące ich słowa „Instrukcji -  Kongregacji ds. Nauki Wiary -  o powoła
niu teologa w Kościele” (1990): W każdej epoce teologia odgrywa ważną rolę 
w realizowaniu przez Kościół planu Boga, który chce ,,aby wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tym 2,4). Jednak jej znaczenie w czasach 
duchowych i kulturowych wstrząsów wzrasta jeszcze bardziej, nawet jeżeli jest ona 
wystawiona na niebezpieczeństwo, musi bowiem dokładać wszelkich starań, ażeby 
,,trwać* w prawdzie (por. J  8,31), zdając sobie równocześnie sprawę z nowych 
problemów, przed którymi staje ludzki umysł. W naszym wieku, zwłaszcza 
w okresie przygotowań do Soboru Watykańskiego II  i podczas jego trwania, 
teologia wniosła swój wielki wkład w głębsze zrozumienie rzeczy i słów przekaza
nych, lecz także przeżyła i nadal przeżywa momenty kryzysu i napięcia (nr 1).

Oddzielenie pozoru od prawdy oraz ukazanie ekumenicznych wartości II 
Soboru Watykańskiego w zakresie eklezjologii było szczerym zamiarem cyto
wanych wyżej autorów. Artykuły zebrane w tym tomie nie zamierzają jedynie 
powiększyć i tak już obszernej literatury przedmiotu, lecz kierując się realizmem 
i otwartością myślenia chcą utorować drogę ku teologii jutra. Ta jednak, co 
wyraźnie dziś dostrzegamy, nie może być inna jak tylko skierowana ku celowi 
wytyczonemu przez II Sobór Watykański.
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