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DO CZYTELNIKÓW
Nasze czasopismo w pierwszym okresie swego ukazywania się (1983-89) było periodykiem
wydawanym przez Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum” . Potem przez dwa lata, z przyczyn
finansowych, nie mogło się ukazywać. Ponieważ w tzw. międzyczasie „Novum” uległo organizacyj
nym przekształceniom, przeto po wznowieniu w 1992 roku dwa kolejne zeszyty „Studiów”
ukazywały się pod szyldem Unii Chrześcijańsko-Społecznej. Od bieżącego numeru stają się one
czasopismem Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”, ustanowionej aktem notarialnym w dniu 17
grudnia 1992 roku.
Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja”, powołana do życia przez grono działaczy ekumenicznych
i UChS, stawia sobie następujące cele i zadania:
Celem Fundacji jest:
1. Kształtowanie tolerancji i poszanowania dla wszelkich odmienności, a zwłaszcza wyznaniowych,
narodowościowych i kulturowych;
2. Kształtowanie, propagowanie oraz rozwijanie postaw i wartości chrześcijańskich i humanistycznych,
tworzenie wzorców wychowawczych w oparciu o ekumenizm i tolerancję;
3. Przenoszenie doświadczeń ekumenicznych na szeroką płaszczyznę życia politycznego, społecznego
i gospodarczego;
4. Inicjowanie i rozwijanie różnorodnych form współpracy ludzi dla budowania stosunków międzywyz
naniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności oraz utrzymywanie kontaktów ze
środowiskami ekumenicznymi Europy i świata;
5. Kształtowanie w społeczeństwie warunków dla rozwoju tradycyjnych wartości kulturowych
mniejszości wyznaniowych i narodowych.
Cele Fundacji realizowane są przez:
1. Wspieranie i podejmowanie publikacji prasowych, wydawniczych, radiowych, telewizyjnych przy
czyniających się do współpracy ekumenicznej oraz służących rozwojowi kultury i oświaty zgodnie
z wartościami opartymi na tolerancji i humanizmie;
2. Prowadzenie działalności odczytowej oraz organizowanie seminariów naukowych i sympozjów
popularno-naukowych krajowych i zagranicznych;
3. Prowadzenie badań, studiów i konsultacji w dziedzinach związanych z tematyką ekumeniczną oraz
współpracy międzywyznaniowej i narodowościowej;
4. Przyznawanie nagród, stypendiów i staży zawodowych dla propagowania celów realizowanych przez
Fundację;
5. Organizowanie konkursów o tematyce związanej z celami Fundacji;
6. Tworzenie klubów młodzieżowych służących rozwijaniu wartości ekumenicznych.
Jednym z najważniejszych wydarzeń ekumenicznych w 1992 roku było Dziesiąte Zgromadzenie
Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich, zrzeszającej ponad sto Kościołów prawosławnych,
starokatolickich i protestanckich naszego kontynentu. Było to jednocześnie pierwsze zgromadzenie
KKE w nowej sytuacji politycznej, jaka wytworzyła się po upadku komunizmu, sytuacji, która
z jednej strony uwolniła narody Europy Środkowo-Wschodniej z różnych ograniczeń narzuconych
przez system, z drugiej zaś wyzwoliła liczne frustracje i konflikty narodowościowe. O sprawach tych
piszemy w relacji z przebiegu obrad, wspomina o nich publikowane orędzie, a także referat bpa
Jeremiasza z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W tym miejscu warto zwrócić
uwagę na to, że po raz pierwszy poproszono przedstawiciela Kościołów naszego kraju do
wygłoszenia referatu podczas tak reprezentatywnego spotkania ekumenicznego.

Z niemal wszystkich stron słyszy się dzisiaj opinie o „zastoju” lub „kryzysie” ekumenii. W tej
sytuacji potrzebny jest nowy optymizm w podejmowanych działaniach. Heinz-Albert Raem, teolog
niemiecki, pracujący od niedawna w Papieskiej Radzie ds. Jedności Chrześcijan w Rzymie,
w publikowanym przez nas tekście próbuje wzbudzić taki ekumeniczny optymizm przez za
proponowanie konkretnych kroków na drodze ku jedności chrześcijan.
Ks. prof. Wacław Hryniewicz z Instytutu Ekumenicznego KUL, znany już czytelnikom
„Studiów”, pisze tym razem o wybitnej postaci prawosławia w XVII wieku, metropolicie kijowskim
Piotrze Mohyle, który w memoriale skierowanym do papieża Urbana VIII naszkicował projekt
stworzenia autonomicznej metropolii, będącej w jedności zarówno z patriarchatem konstan
tynopolitańskim jak i ze stolicą rzymską. Istotne znaczenie miało to, że w odróżnieniu od inicjatorów
Unii Brzeskiej, metropolita Mohyła działał w porozumieniu z duchowieństwem i świeckimi
wiernymi.
Z kolei ks. prof. Michał Czajkowski z ATK, jeden z najaktywniejszych rzeczników dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego w naszym kraju, analizuje niektóre wspólne elementy liturgii chrześ
cijańskiej i żydowskiej. Rozważania swoje kończy godną uwagi propozycją obchodzenia w Polsce
(wzorem katolików włoskich) dorocznego Dnia Judaizmu.
Jedną z platform zbliżenia i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego jest powstała przed dwoma laty
Polska Rada Chrześcijan i Żydów. O dotychczasowych osiągnięciach Rady informują w obszernym
tekście jej przedstawiciele.
Z trzyletnim opóźnieniem zamieszczamy obszerny dokument końcowy i orędzie Światowego
Zgromadzenia na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia, które odbyło się w Seulu
w marcu 1990 roku. Publikując ten tekst wychodziliśmy z założenia, że zawarte w nim sformułowania
posiadają tak wielki ciężar gatunkowy, iż winny być dostępne w języku polskim.
Biskup Alfons Nossol, ordynariusz opolski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumeniz
mu i kierownik Instytutu Ekumenicznego KUL, ukońcżył w sierpniu ub. r. 60 lat. Z tą okrągłą
rocznicą urodzin zbiegła się 15 rocznica jego święceń biskupich. Oba te wydarzenia skłoniły liczne
grono przyjaciół Biskupa z różnych Kościołów, z kraju i z zagranicy, do wydania obszernej księgi
pamiątkowej Veritati et Caritati. W służbie teologii i pojednania. W bieżącym zeszycie zamieszczamy
recenzję tej wartościowej pracy jak i sylwetkę Jubilata. Ze swojej strony życzymy temu szczerze
oddanemu sprawie ekumenii mężowi Bożemu: ad multos annos!

ARTYKUŁY

BISKUP JEREM IASZ

BÓG JEDNOCZY
- W CHRYSTUSIE NOWE STWORZENIE
Kontekst europejski

1. „Przemiany w Europie” - takie określenie byłoby chyba najbardziej
odpowiednie dla opisu sytuacji naszego kontynentu. Dwa czynniki określają
obraz Europy dnia dzisiejszego. Pierwszy, to od dawna upragnione, stojące teraz
przed decydującym etapem urzeczywistnienia zjednoczenie Europy Zachodniej.
Na dzień 1 stycznia 1993 jest przewidziane ujednolicenie gospodarki rynkowej
z towarzyszącym temu zniesieniem granic. Znaczenie tego kroku sięga jednak
bardzo daleko.
W chwili obecnej dyskutuje się nad unią gospodarczą, wspólnym pieniądzem
i unią polityczną. Sprawy te stały się przedmiotem referendów w różnych krajach
Zachodniej Europy.
2. Należałoby zaznaczyć, że życie narodów w tej części Europy jest
określone przez dobrobyt i poczucie bezpieczeństwa jednostki. Naturalnie takie
określenia są relatywne. Również obserwator z Europy Zachodniej wie o prawie
30 min bezrobotnych, o wzroście liczby przestępstw, o zagrożeniach dla
środowiska naturalnego.
3. Drugim czynnikiem są ogromne przemiany w Środkowej i Wschodniej
Europie. Głównym elementem tych przemian jest rozpad totalitarnego systemu
sowieckiego, który usiłował określić wszystkie zakresy życia ludzkiego. Dzisiaj
znajdujemy się na etapie próby budowy demokracji w życiu politycznym
i gospodarki rynkowej. Jeszcze nie tak dawno temu nastrój mieszkańców
wschodniej części Europy określała radość i optymizm. Zachowanie tych
narodów cechowała nadzieja i wysoko mierzone oczekiwania.
4. Jednak do obrazu współczesnej Europy należy zarówno rozpad Związku
Radzieckiego i zjednoczenie Niemiec, jak też niezwykła i krwawa wojna
w Jugosławii. Napięcia w stosunkach między poszczególnymi narodami są często
określone przez wierzenia religijne i istnieje poważne niebezpieczeństwo po
wstania na tym tle konfliktów narodowych. Dokładniejsze przyjrzenie się
sytuacji pozwala stwierdzić, że trudności młodych demokracji prowadzą nie
rzadko do sytuacji chaosu. Również zubożenie społeczeństw sięga niekiedy
granic wybuchu. Istnieje wielka niepewność co do tego, co przyniesie dzień
jutrzejszy. Niekiedy - nie można tego przemilczeć - życie dużych części
społeczeństw pewnych państw jest określone przez niepokojące lekceważenie
powszechnie uznawanych wartości ludzkich. „Tak” nie zawsze oznacza „tak” ,
„nie” - nie zawsze „nie” .
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Korupcja i organizacje mafijne należą do obrazu dnia codziennego.
Złodziejstwo stało się jedną z metod wzbogacenia. Życie ludzkie stało się bardzo
tanie. Ciężar przeszłości dławi. Szacuje się, że liczba aborcji na terenie byłego
Związku Radzieckiego w czasach przed rozpadem sięgała 50 milionów.
5. Nie może być wątpliwości co do tego, że dalszy rozwój zależy prawie
całkowicie od tego, co nastąpi w sferze gospodarki. Należy chyba przyznać rację
tym, którzy twierdzą, że politycy uprawiają retorykę, rzeczywistość zaś jest
określona przez gospodarkę.
Doświadczenia Kościołów

6. Kondycja Kościołów po okresie totalitaryzmu jest bardzo różna.
Spektrum traktowania Kościołów było bardzo szerokie. Sięgało od planowych,
brutalnych, morderczych i krwawych prześladowań przez organa partyjne
i instytucje państwowe (w Związku Radzieckim w latach 20 i 30) przez ciągłe
szykany administracyjne i zakazy (Bułgaria, CSSR, NRD) po umiarkowaną
tolerancję, niekiedy nawet pewnego rodzaju respekt (Polska).
7. Szczególnie wiele ucierpiały Kościoły prawosławne. Rosyjski Kościół
Prawosławny był prześladowany w sposób systematyczny i okrutny na prze
strzeni dziesiątków lat. Zamordowano ponad 400 biskupów i 200 000 księży,
mnichów i zakonnic. W roku 1917 Kościół ten posiadał 55000 cerkwi i kaplic.
Dziś - po wszystkich pierestrojkach i demokratyzacjach - Kościół posiada ok.
12000 cerkwi. W latach 1922-1944 wszystkie klasztory i szkoły teologiczne były
zamknięte. Biblioteki teologiczne sprzedano instytucjom zagranicznym lub
zniszczono. Tysiące ikon sprzedano i jeszcze więcej zniszczono.
8. Wszystkie Kościoły chrześcijańskie w ciągu długich lat zmuszano, aby
ograniczyły swoje życie do nabożeństw. Jednak nawet udział w nabożeństwie
mógł spowodować utratę miejsca pracy lub wykluczenie ze szkoły. Wydawca
zakazanego czasopisma kościelnego został jeszcze w końcu lat 80-tych ukarany
wieloletnim więzieniem.
9. Ten, kto wyrósł w świecie, w którym nawet uczestnictwo w nabożeństwie
było próbą odwagi i wymagało gotowości złożenia ofiary, bardzo łatwo skłania
się do postawy chrześcijańskiej, którą można określić jako wyobcowanie z tego
świata. Tu należy szukać przyczyn swoistej pasywności chrześcijan wobec spraw
życia politycznego, społecznego i gospodarczego.
Ruch ekumeniczny

10. Wszechogarniające przemiany w Europie dokonują się w czasie, kiedy
również ruch ekumeniczny przeżywa pewien okres przejściowy, a być może
nawet stan kryzysu. Światowa Rada Kościołów poddała się restrukturyzacji. Nie
chodzi jedynie o zmianę form administracji. ŚRK jest konfrontowana z nowymi
problemami. Zakończył się okres zbliżenia Kościołów w ŚRK. Żądanie konkret
nych wyników pracy ŚRK staje się coraz głośniejsze. Pojawiło się pewnego
rodzaju zmęczenie i rozczarowanie.
11. Stosunki Kościoła prawosławnego i Kościoła rzymskokatolickiego
zostały na przestrzeni ostatnich dwóch lat zredukowane do stanu sprzed II
Soboru Watykańskiego. Zrozumiałe żądania unitów (katolików wschodniego
obrządku) przerodziły się w próbę ożywienia unii (z Brześcia, Użgorodu
i innych), które przyniosły tyle nieszczęść. Na Ukrainie i Śłowacji żądania unitów
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zostały zrealizowane przy ogromnej pomocy władz państwowych. W najwyż
szym stopniu pożałowania godne jest to, że akurat teraz, kiedy wspólne
świadectwo Kościołów chrześcijańskich jest tak pilnie potrzebne, mamy do
czynienia z wybuchem egoizmu konfesyjnego.
12. Nie można jednak powiedzieć, że to^ ciemne tło jest elementem
dominującym. Współpraca Kościołów w ramach ŚRK i Konferencji Kościołów
Europejskich, praca teologiczna wewnątrz tych organizacji i dialogi bilateralne
przyniosły wiele uzgodnień w wielkich i trudnych kwestiach teologicznych.
Praktyczna współpraca wielkich Kościołów ewangelickich i Kościołów prawo
sławnych wykazuje nieznany dotąd stopień intensywności. Również niektóre
parafie rzymskokatolickie i osobistości tego Kościoła nie chcą się podporząd
kować powrotowi do czasów sprzed Vaticanum II.
Trynitarne podstawy jedności

13. Temat główny tego Zgromadzenie Ogólnego KEK jest, jak mi się
wydaje, właściwą odpowiedzią Kościołów na ich obecną sytuację. Jednocześnie
temat ten stanowi wyzwanie pod adresem Kościołów.
Należy jednak rozpatrywać ten temat przede wszystkim jako afirmującą
i wypełnioną radością proklamację.
Bóg jednoczy...

14. Temat potwierdza i uzasadnia jedność w jej istocie, jako cel i jako proces.
Akcent wyraźnie spoczywa na słowie „Bóg” . Bóg jednoczy. To znaczy: chodzi
o tę jedność, która przez Boga została dana i która w Nim jest zakorzeniona.
Może przecież istnieć jedność, która nie od Boga pochodzi.
15. Pragniemy jedności Kościołów jako jedności Nowej Jerozolimy. Może
się jednak pojawić jedność, która powstaje wokół wieży Babel, jedność nowego
Babilonu (Rdz 11,1-9; Ap 17 i 18). Może powstać jedność, która jest wroga
wobec Boga i człowieka. Taką jedność Bóg zniszczy.
16. W kondakionie w dniu Pięćdziesiątnicy śpiewamy w Kościele prawo
sławnym:
Kiedy zstąpił, aby języki zmieszać,
podzielił narody Najwyższy;
kiedy zaś ogniste języki rozdawał,
powołał ku jedności wszystkich;
dlatego zgodnie głosimy chwałę Najświętszego Ducha.
Jedność, której chce Bóg

17. Istota i cel jedności uczniów Chrystusa zostały w sposób wyjątkowy
wyrażone w modlitwie Arcykapłańskiej naszego Pana. Jezus modli się: A nie
tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby
wszyscy byli jedno, ja k Ty, Ojcze, we mnie, a Jaw tobie, aby i oni w nas jedno byli,
aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby
byli jedno, ja k my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali
w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, ja k i mnie
umiłowałeś (J 17, 20-23).
18. Jedność ogarnia zarówno Apostołów jak i wszystkich tych, którzy
uwierzyli w Jezusa Chrustusa ze względu na zwiastowanie Apostołów. Jedność
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Kościoła nie ogranicza się zatem do jakiegoś określonego czasu lub określonego
miejsca. Jednocześnie ta jedność uczniów Chrystusa jest otwarta dla wszystkich,
również dla tych, którzy znajdują się jeszcze „na zewnątrz” .
Istota jedności

19. Jedność Kościoła ma swoją podstawę w jedności Boga Ojca, Boga Syna
i Boga Ducha Świętego. Należy zaznaczyć: jedność uczniów Chrystusa nie
wynika z osobistej sympatii uczniów lub ich wspólnego celu. Jedność wypływa
z tajemnicy wewnętrznego życia Świętej Trójcy. Rudolf Bultmann ujmuje to
w sposób bardzo dokładny: Jedność nie wynika zatem z rzeczy naturalnych tego
świata lub jego historii, nie może być też ustanowiona przez organizacje, instytucje
lub dogmaty; mogą one najwyżej świadczyć o autentycznej jedności; mogą one
jednak tę jedność też tylko udawać (Das Evangelium des Johannes, Berlin 1963,
s.393)
20. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności. Jedność polega
zatem na włączeniu w życie Trójjedynego Boga. Jeśli tak jest, to ta rzeczywistość
życia wewnątrz Trójcy Świętej musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w dniu
powszednim Kościoła na ziemi. Cecha osobowa Boga Ojca, polegająca na
rodzeniu Syna i wyprowadzaniu Ducha Świętego, jest równa cesze osobowej
Boga Syna, aby być zrodzonym z Ojca i cesze osobowej Boga Ducha Świętego,
aby z Ojca pochodzić.
21. Jedność i równość Osób Trójcy Świętej, mimo całkowitej odmienności
osobowej, stanowi podstawę empirycznego życia Kościoła. Równość członków
Kościoła a jednocześnie struktura hierarchiczna Kościoła są zbudowane na tej
zasadzie (kanon apostolski 34).
Wynika z tego, że w życiu Kościoła nie może mieć miejsca ani nieomylność
i wyłączna jurysdykcja lub prymat jednego biskupa ani też chaotyczna anarchia.
Jedność Kościoła a życie społeczeństwa

22. Prawdziwa, z Boga pochodząca jedność Kościoła zna tylko jedno
kryterium: miłość. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość
wzajemną mieć będziecie (J 13,35). Miłość łączy Ojca i Syna. Miłość jest
przyczyną, która skłania Boga Ojca do zbawienia świata (J3,16).
Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył... (J17,21). Znajdująca swoją
podstawę w Trójjedynym Bogu jedność Kościoła nie istnieje dla siebie. Aby świat
uwierzył. Być może usprawiedliwione jest również i takie sformułowanie tej
myśli: dopóki istnieje Kościół, dopóty świat - Kosmos - może znaleźć wiarę, tzn.
tak długo, jak istnieje możliwość wiary, może świat istnieć. Bez Kościoła i jego
służby zwiastowania świat, tzn. również każde społeczeństwo, nie może istnieć.
Głęboko zastanawia fakt, iż społeczeństwa, które ongiś dumnie proklamowały
bezbożność, stoją teraz w obliczu zarówno nędzy materialnej jak i jeszcze
większego moralnego spustoszenia. Do ich doświadczenia należy również
niewiarygodna wręcz pogarda dla życia ludzkiego, jak też i straszliwe zniszczenie
środowiska naturalnego. Jest to zaiste przestroga dla historii całej ludzkości.
Powołanie do zwiastowania Dobrej Nowiny posiada - jak się okazuje - nieocze
kiwanie wielkie znaczenie.
23. Proklamacja, że Bóg jednoczy nie oznacza, że jedynie Bóg tu działa.
Człowiek nie może pozostać bierny. Uczniowie Jezusa zostali posłani, aby
wypełniać powierzone im zadanie. Mają prowadzić misję. Mają głosić światu
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słowo Ewangelii. Nie przypadkowo podzielone chrześcijaństwo okazało się zbyt
słabe, aby w sposób przekonywujący głosić Ewangelię narodom w Azji i Afryce.
Już na początku tego stulecia zrozumiano, że nawet największy wysiłek misyjny
jednej części Kościoła Chrystusowego może przynieść jedynie połowiczne wyniki
w oświecaniu świata światłem Ewangelii. Niekiedy obserwujemy, iż wysiłki
misyjne przyniosły rezultaty odwrotne od zamierzeń. Niekiedy przyniosły jeszcze
większy podział. Spowodowały więcej niesprawiedliwości. Niewiara świata
jedynie się wzmocniła. Tak długo jednak, dopóki świat nie uwierzy, inaczej
mówiąc, jak długo świat nie pozna Boga, tak długo nie może świat stać się
nowym stworzeniem. Można to ująć w ten sposób: jak długo pozostajemy
podzieleni, tak długo nie staniemy się nowym stworzeniem.
Kościół Chrystusa a godność człowieka

24. W Chrystusie nowe stworzenie. Słowa te nie mogą być pojmowane jako
ucieczka od odpowiedzialności. Życie w Chrystusie zaczyna się od upamiętania
(metanoia). Metanoia nie może być pojmowana indywidualistycznie. Jeśli
chrześcijanie uważają się za nowy Izrael, to muszą zważać na słowa proroków.
25. Kościół jako Lud Boży ma za sobą długą historię. Do historii tej należą
zarówno krwawe wojny między Bizancjum a Bułgarią, jak też Inkwizycja i wojny
religijne na Zachodzie Europy oraz niszczycielskie pochody zdobywców w Ame
ryce Południowej, w Azji i Afryce, ucisk i tępienie mniejszości tubylczych
w Australii i Ameryce Południowej. Wielu chrześcijan z Europy stało się dla
wielu ludów tego świata „białymi diabłami” . Mordowali niemiłosiernie, byli
chciwi, zadowoleni z siebie, obłudni. Jeszcze nie tak dawno temu biali
chrześcijanie z całą powagą wątpili w to, że ludzie o innym kolorze skóry, z innej
rasy, z innym językiem mają prawo do takiej samej godności człowieka, jak
mieszkańcy Europy. Miliony chrześcijan walczyły przeciwko sobie w czasie
pierwszej wojny światowej. Miliony zginęły. Rewolucja Październikowa w Rosji
oraz II wojna światowa, a także walki nacjonalistyczne naszych dni są
konsekwencją tej filozofii.
26. Brutalna wojna na terenie Jugosławii, pełna pogardy dla praw człowie
ka, posiada te same cechy. Tortury i mordy stają się udziałem ludzi nieco innego
języka, innych obyczajów, innej wiary. Chciałoby się zapytać, kto zasiał
w sercach ludzkich tego rodzaju uprzedzenia i wrogość?
27. Słowa: W Chrystusie nowe stworzenie zawierają w sobie wszechogar
niającą wizję ludzi i świata. Nowe stworzenie oznacza nie tylko wezwanie do życia
w Chrystusie, skierowane do poszczególnych osób i nie tylko wezwanie do
odnowy życia Kościoła. Odnowa ma ogarnąć wszystkie obszary życia ludzkiego
i całego świata, Kosmosu.
Współpraca Boga i człowieka

28. Ewangelia i Kościół są w swojej istocie „katolickie” , tzn. wszechogar
niające, uniwersalne. Zawarte w słowach w Chrystusie nowe stworzenie wyzwanie
stawia każdego chrześcijanina i każdy Kościół lokalny przed koniecznością
urzeczywistnienia tej katolickości zarówno w życiu Kościoła, jak też i we
wszystkich zakresach życia człowieka. Ten proces jest procesem określonym
przez współpracę Boga i człowieka. Katolickość została Kościołowi dana jako
dar. Jest dziełem Bożym. Nie jest dziełem człowieka. Jednocześnie jednak
przyjęcie tego daru zakłada współpracę Boga i człowieka. Bóg nie może zbawić
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nas bez nas. Człowiek jest potrzebny, aby powszechność Ewangelii stała się
widzialna i oddziaływała.
29. Jedność Kościoła jako znak zbawienia chrześcijan i nadzieja tych, którzy
jeszcze nie uwierzyli, jest jednocześnie darem i zadaniem. Bóg ustanowił Kościół
i obdarzył go znaczeniem dla całego świata. To On wzywa ludzi do współpracy,
do rozwinięcia tego daru w świecie. Ten pełen napięcia, może nawet paradoksal
ny proces został przez św. Apostoła Pawła opisany w sposób następujący: Przeto,
umiłowani moi... z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem
Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie (Flp 2,12-13).
Kościół otwarty

30. Kościół jest społecznością uczniów Chrystusa, jest mistycznym Ciałem
Chrystusa. Dlatego nie może stać się gettem ludzi myślących w sposób
jednakowy. Teologia jako wyraz życia Kościoła nie może stać się wiedzą
zawodową biskupów, księży i kościelnych aktywistów. Nabożeństwo, szczegól
nie zaś Zgromadzenie Eucharystyczne jako jedyny adekwatny wyraz Kościoła
jako instytucji nie może stać się miejscem ucieczki od świata czy też środkiem
uspokajającym dla uczestników. Nie może być też nabożeństwo zdegradowane
do „niezapomnianego przeżycia estetycznego” .
Nowe państwo

31. Wydaje mi się, że obecność wiary chrześcijańskiej w zakresie życia
politycznego i gospodarczego jest teraz szczególnie potrzebna. Zanik pozornie
wszechobecnej i wszędzie dominującej ideologii spowodował w krajach Europy
Środkowej i Wschodniej powstanie pewnej próżni. Brakuje pełnej wizji kształtu
państwa. Jest to ogromne wyzwanie pod adresem Kościołów chrześcijańskich.
Muszą one świadomie i zdecydowanie, jednocześnie w poczuciu odpowiedzial
ności spełnić wiodącą rolę w kreśleniu wizji politycznej.
32. W tym miejscu można odważyć się na postawienie tezy: wiarygodność
chrześcijan i Kościołów wymaga przyjęcia zadania w kreśleniu wizji państwa.
Jednocześnie jednak zarówno indywidualni chrześcijanie, jak też i poszczególne
Kościoły muszą oprzeć się pokusie zapewnienia sobie przy tym szczególnych
przywilejów.
33. Powodowane poczuciem etycznej odpowiedzialności i doświadczeniem
życia w demokratycznym i wolnym państwie prawa Kościoły Europy powinny
współdziałać w wypracowywaniu nowych struktur państwowych zarówno na
Wschodzie jak i na Zachodzie. Najczęściej stawiane pytanie na Zachodzie
dotyczy form solidarnej współpracy państw. Na Wschodzie zas istnieje pilna
potrzeba wizji efektywnego, uczciwego, przyjaźnie wobec ludzi usposobionego
państwa, które poważnie traktuje wspólną odpowiedzialność wszystkich obywa
teli, a przez to umożliwia prawdziwą demokrację w życiu politycznym.
Odpowiedzialność w zakresie gospodarki

34. Bardziej pilne od problemów kształtowania życia państwowego są
problemy gospodarcze. Wymaga to zaangażowania Kościołów również na tym
polu. Polityka finansowa i niueustannie sławiona potęga wolnej gospodarki
rynkowej zmusza wręcz Kościoły do zajęcia się tymi problemami w sposób dla
Kościołów możliwy.
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35. Należy tu krytycznie zapytać:
- czy jest rzeczywiście tak, że zasada zysku przyniesie ludziom dobrobyt?
- czy wolna gospodarka rynkowa stanowi jedyne lekarstwo na wszystkie
choroby gospodarki?
Los ludów Ameryki Południowej, Afryki, Azji przestrzega przed lekkomyślnoś
cią w tym zakresie.
36. Ostrożność w tym względzie jest dziś szczególnie zalecana, ponieważ
jedno z najważniejszych doświadczeń naszych czasów zmusza do następującego
stwierdzenia: Mimo tylu osiągnięć nikt nie ma już wątpliwości, że dominacja
człowieka nad otaczającym go światem nie prowadzi do szczęścia i pełni życia
(Orędzie Zwierzchników Kościołów Prawosławnych z 16 marca 1992 r.). Bez
korekty, którą wnosi do ludzkiego planowania i ludzkiej pracy wiara chrześ
cijańska, postęp w zakresie nauki i techniki może stać się instrumentem, który
zniszczy zarówno stworzenie jak też życie społeczne ludzi.
37. W związku z przemianami na Wschodzie Europy nieodparcie nasuwa się
pytanie: czy chodzi tu rzeczywiście o demokratyzację i uzdrowienie gospodarki,
cyz też o nowy podział świata? Czy tamtejsze zasoby naturalne mają być oddane
do dyspozycji innych władców? Czy końcem wszystkiego będzie nowe zubożenie
i zniewolenie ogromnych mas ludzi?
38. W każdym bądź razie jest rzeczą pewną, że w ciągu najbliższych
dziesięcioleci będzie istniała bogata i biedna Europa. Obok przepaści Pół
noc-Południe pojawi się przepaść Zachód-Wschód. Chrześcijanie muszą się
przyzwyczaić do życia w takiej Europie. Jak to współżycie zostanie ukształ
towane? Co stanie się ze zwiastowaniem o Nowym Stworzeniu w Chrystusie, jeśli
biedni mieszkańcy Wschodniej Europy zaczną się pocieszać przypowieścią
0 biednym Łazarzu (Łk 16,19-31), zaś mieszkańcy Europy Zachodniej pełni
zadowolenia powiedzą sobie: „przecież oni tam, na Wschodzie, są sami sobie
winni”?
39. Niektóre artykuły prasowe i komentarze dotyczące konfliktu na terenie
byłej Jugosławii wykazują, że co najmniej pewna część opinii publicznej znalazła
się zatrważająco blisko tego stadium. Bezradność chrześcijan, Kościołów
1 państw w obliczu tego konfliktu i wiele innych problemów ukazuje, jak
nietrwałym i powierzchownym jest nasz pokój. Ciągle na nowo dzieje się tak, że
nasza własna ojczyzna, własna kultura, a nawet własna wygoda i poziom życia
stają się idolem, który wypiera Pana naszego Jezusa Chrystusa z naszego życia.
Perspektywa Królestwa Bożego

40. Słowa: w Chrystusie nowe stworzenie należy odczytywać jako krytyczne
pytanie pod naszym własnym adresem. Czy my w Europie liczymy się
z Chrystusem całkiem poważnie? Sekularyzacja na Zachodzie i przymusowa
ateizacja na Wschodzie Europy doprowadziły do swoistego zeświecczenia
eschatologii. O bliskiej i dalekiej przyszłości myśli się prawie zawsze w katego
riach tego świata. Przyszłe, nie z tego świata pochodzące miasto, do którego
dążymy (Hbr 13,14), wydaje się wielu współczesnym nam ludziom rzeczą mało
realną. Niektórzy uważają, że jest to sprawa, która dotyczy zielonoświątkow
ców. A przecież nie można zapomnieć, że zarówno kościelne, jak też polityczne
i gospodarcze życie człowieka właśnie tam się zaczyna i tam kończy. Chodzi
przecież o to, jak człowiek myśli i pracuje, gdzie są umieszczone jego oczekiwania
i tęsknoty, jak człowiek modli się i czy w ogóle odczuwa jeszcze potrzebę
modlitwy.
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Właśnie w tym punkcie chrześcijanie powinni jasno widzieć to, że jedność
widzialna Kościoła na ziemi, jak też sukces eksperymentu „jednej Europy”
zależą od tego, czy my, chrześcijanie, poważnie traktujemy rzeczywistość
Królestwa Bożego.
Warto tu przypomnieć mądre słowa niedawno zmarłego teologa z Kościoła
reformowanego w Zurychu, który przez długie lata zajmował się problemami
etyki w życiu gospodarczym: Człowieczeństwo z wiary, nadziei, miłości nie
znajduje się ani wjakimś niebiańskim innym świecie, ani też w utopijnej przyszłości.
Rzeczą istotną jest aby: ... tu i teraz to człowieczeństwo poprzez swoje kryteria
tego, co ludzkie, uczynić normatywnie obowiązującym, tj. tym, co jest wolą Bożą
w przyjściu Jego Królestwa. Taka postawa zakazuje oportunistyczne przystosowanie się do porządku tego świata, do tego co jest niezgodne z dobrem
człowieka. Jednocześnie jednak ta postawa zakazuje człowiekowi odcinanie się od
tego świata i skierowanie się ku gwiazdom, które są nieosiągalne.
Człowieczeństwo z wiary, nadziei, miłości musi się zająć świadomie i w sposób
zdecydowany gnębiącymi świat problemami. Nie może pędzić za nieosiągalnymi
wizjami. Musi dążyć do tego, co osiągalne i to do krańca możliwości. W ten sposób
wykazuje, że dostrzega rzeczy ostateczne w tym, co jest przed rzeczami ostatecz
nymi. Rzeczy absolutne w tym, co jest względne. Jednocześnie czyni to z pełną
świadomością, że w rzeczach przedostatnich jest tylko to, co jest przedostatnie. Że
w zakresie rzeczy względnych istnieją tylko względne rozwiązania. Ponieważ to, co
Absolutne i Ostateczne, czyli Królestwo Boże jako od Boga przychodząca
rzeczywistość, znajduje się poza możliwościami człowieka (Arthur Rieh, Wirts
chaftsethik II, Gütersloh 1990, s. 373).
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SIEDEM KROKÓW
NA DRODZE KU JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN
O nowy ekumeniczny optymizm
Prawie nie ma tygodnia, w którym jakieś czasopismo ekumeniczne nie
żaliłoby się na „zastój w ekumenii” . To prawda, że w najbliższym czasie nie
można liczyć na spektakularne osiągnięcia i przełomy na tym polu. Stanowi to
powód do aktualnego pesymizmu. Równie oczywiste jest jednak to, że pesymis
tyczne wypowiedzi najmniej przyczyniają się do torowania drogi dla nowych
wydarzeń. Przeciwnie, istnieje niebezpieczeństwo, że mówienie o zastoju w eku
menii stanie się circulus vitiosus i przyczyni się do dalszego paraliżu.
Bardziej niż kiedykolwiek przedtem potrzebujemy nowego ekumenicznego
optymizmu. Ekumeniści są ze swej natury optymistami: za pomocą ludzkiej,
wewnątrzświatowej logiki nie da się przezwyciężyć skłócenia chrześcijan.
Ponieważ jednak jesteśmy przekonani o tym, że nie my tworzymy jedność, lecz że
jest ona darem Ducha Świętego, mamy pełny powód do optymizmu: gdyż wiemy
już teraz, że osiągniemy cel, ale nie możemy przewidzieć, kiedy ostatecznie dar
ten stanie się naszym udziałem. Czy ta pewność nie jest wystarczającym
powodem zaangażowania się na rzecz ekumenicznej wiosny?
Tym, co mi aktualnie szczególnie rzuca się w oczy, jest pewnego rodzaju
rozziew między ekumenią na płaszczyźnie parafii a ekumenią dialogową.
Mówiąc obrazowo, ekumenią na płaszczyźnie parafii i ekumenią dialogowa
mają się do siebie tak, jak dwa pociągi na równoległych torach jadące z różną
szybkością. Gdy oba pociągi zbytnio oddalą się od siebie, powodzenie wspólnej
podróży staje pod znakiem zapytania. Niezbędne jest właściwe ustawienie
zwrotnicy, jeśli nie chcemy dopuścić do tego, aby podróż przebiegała w całkiem
różnych kierunkach.
Powyższy obraz można zinterpretować następująco: ekumenią parafialna
i ekumenią dialogowa są wzajemnie od siebie zależne. Jeśli zainteresowanie
ekumeniczne w parafiach osłabnie lub skieruje się w inną stronę, to ekumenią
dialogowa traci swoje oparcie; jeśli z parafii nie przychodzą już żadne impulsy,
będzie to miało odpowiednie negatywne skutki także dla dialogów: wówczas
także tam trzeba się będzie liczyć z przejawami osłabienia. Oznaczałoby to
jednak utratę niemal wszystkich szans na przezwyciężenie różnic doktrynalnych,
będących dotychczas przyczyną podziału kościelnego. Nawet wśród grup
zainteresowanych ekumenicznie daje się często stwierdzić prawdziwie wielka
nieznajomość wypowiedzi doktrynalnych wypracowanych w dialogu teologicz
nym. Winien to być sygnał alarmowy zmuszający wszystkich ekumenistów do
myślenia!
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Co należy czynić?
1. Musimy jasno określić cel naszej pracy ekumenicznej.
Celem pracy ekumenicznej, do którego dąży Papieska Rada ds. Jedności
Chrześcijan, jest jedność w jednym Kościele, obejmująca pełną wspólnotę
sakramentów i urzędów, communio w słowie, sakramencie i służbie. Taką jedność
można wyobrazić sobie tylko w różnorodności, która akceptuje, udoskonala,
jedna i jako wspólne dziedzictwo wprowadza do Kościoła historyczne doświad
czenie i specyfikę podzielonych dotychczas tradycji. Jedność i różnorodność
odnoszą się do wzajemnie do siebie jak dwa ogniska elipsy. Sztuka polega
właśnie na tym, aby między obu ogniskami wytworzyć pełną napięcia i dlatego
wzajemnie pobudzającą się równowagę.
2. Szczególnym wyzwaniem czasu obecnego jest recepcja dotychczasowych
wyników dialogów.
Gdy przed 25 laty, bezpośrednio po Soborze Watykańskim II, przy
stępowano do dwustronnych dialogów teologicznych na płaszczyźnie między
narodowej, nie wiedziano jeszcze, jakie metody pracy będą najbardziej skuteczne
i jaka kolejność tematyczna najbardziej celowa. Najpierw trzeba było zebrać
doświadczenia. Dzisiaj wiemy, jak funkcjonują dialogi teologiczne. A kto
zapozna się trochę bliżej z różnymi dialogami teologicznymi, ten będzie
zaskoczony, jaka różnorodność modelów pracy rozwinęła się zależnie od
wyboru tematu, celu i partnera dialogu. W dziedzinie recepcji nie mamy jeszcze
doświadczenia: tutaj trzeba dopiero znaleźć i wypróbować nowe drogi. Luterańsko-katolicki dokument roboczy „Strategie recepcji” z października 1991 roku
jest w tej dziedzinie balonem próbnym. Z góry winno być sprawą jasną, że
dopiero recepcja wyników dialogów - zarówno na płaszczyźnie kierownictw
kościelnych jak i parafialnej - określi znaczenie dla doktryny i życia parafialnego
pracy wykonanej w ostatnich 25 latach.
3. Potrzebujemy konkretnych programów dostosowania teologicznych doku
mentów dialogowych dó danej sytuacji.
Recepcja teologicznych dokumentów dialogowych jest konfrontowana
z następującymi problemami: podczas fazy dialogu, która trwa zazwyczaj pięć
lat, nie publikuje się tymczasowych rezultatów. Komunikaty prasowe informują
tylko o przedmiocie obrad, nie dopuszczają jednak oceny faktycznie osiąg
niętych postępów. Tak więc świat zewnętrzny przez pięć, niekiedy przez sześć lub
siedem lat odnosi wrażenie, że nic się nie zmienia. Gdy wreszcie dochodzi do
opublikowania dokumentu, jest on tak obszerny i skomplikowany, że na ogół
przyswaja go tylko mały krąg „zawodowych ekumenistów” . Brakuje do
stosowania teologicznych dokumentów dialogowych do specyficznej sytuacji
danego kraju lub obszaru językowego, uwzględniającego trzy kwestie: jakie
rezultaty tego dialogu mają szczególne znaczenie dla naszego obszaru języko
wego? Jak zapoznać z tymi rezultatami większy krąg czytelników? Jakie
konkretne kroki i zalecenia mogłyby wyniknąć z tego dialogu dla naszych
parafii? W ekumenii nie chodzi tylko o opracowanie kwestii teologicznych:
podział Kościołów uległ jeszcze pogłębieniu w biegu dziejów przez rzeczywiste
wyobcowanie poszczególnych wyznań. W różnych wyznaniach chrześcijańskich
wytworzyło się odmienne pojmowanie parafii i Kościoła. Wytworzyły się
zasadnicze stanowiska, które tylko z wielkim trudem są podatne na zmianę.
Proces ten można odwrócić tylko wówczas, gdy zbliżeniu teologicznemu
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towarzyszyć będzie zbliżenie między codziennym życiem i codziennymi doświad
czeniami parafii. Rzeczą niezbędną dla osiągnięcia tego celu jest rozwinięcie
form zrastania i współżycia, które umożliwią gromadzenie wspólnych doświad
czeń. Program dostosowania dokumentów dialogowych służy do przekroczenia
przepaści między ekumenią dialogową a ekumenią parafialną, między teologią
a parafialno-kościelnym doświadczeniem dnia codziennego.
4. Musimy zintensyfikować pracę zmierzającą do przekonania własnego środo
wiska do działalności ekumenicznej.
Między recepcją a dalszymi postępami w dialogu istnieje wewnętrzna
zależność (interakcja). Jest faktem, że we wszystkich Kościołach istnieją nie tylko
ekumeniści, ale również chrześcijanie, którzy odrzucają ekumenię, więcej, robią
z niej kozła ofiarnego za wszelkie godne ubolewania zjawiska. Kierownictwa
kościelne znajdą tylko wówczas odwagę do podjęcia śmiałych kroków, gdy będą
pewne, że w swoich decyzjach mogą liczyć na szeroką akceptację wiernych.
Przyswojenie przez wiernych wyników dialogów jest przeto niezbędnym
warunkiem dla dalszych postępów ekumenicznych.
5. Musimy współzawodniczyć w podejmowaniu konkretnych kroków dotyczą
cych drugiej strony.
Celem dialogu nie jest w pierwszym rzędzie przemiana partnera dialogu, lecz
poznanie własnych braków. Wybitne osiągnięcie Soboru Watykańskiego II
polegało na tym, że w Dekrecie o ekumenizmie wypowiedziano w sposób
jednoznaczny to przekonanie: Z pokorną więc prośbą zwracamy się do Boga i do
odłączonych braci o wybaczenie, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
- Nie ma prawdziwego ekumenizmu bez wewnętrznej przemiany (UR 7). Ten
model konwersji ma decydujące znaczenie: conversio nie zaczyna się na
wracaniem drugiego, lecz własnym nawróceniem. Przeto stokroć lepiej jest
zastanowić się nad tym, jakie ja teraz mogę podjąć kroki wobec partnera, zamiast
oczekiwać kroków od partnera dialogu, które dla niego (teraz) są niemożliwe.
Tego rodzaju postępowanie doda partnerowi otuchy do podjęcia ze swej strony
konkretnych kroków w ekumenicznym zbliżeniu.
6. Musimy mieć w ekumenii odwagę ocierania się o granicę tego, co jest możliwe
do zaakceptowania pod względem teologicznym.
Żyjemy w czasach, w których wszystkie kierownictwa kościelne są konfron
towane z problemem konieczności odgraniczania się od wątpliwych teologicznie
kierunków marginalnych we własnych szeregach. Trzeba tutaj rozróżniać
dokładnie między sekciarskimi w swej tendencji grupami marginalnymi, które
stosując zasadę teologicznej redukcji akcentują i absolutyzują niektóre elementy
posłannictwa chrześcijańskiego, a podstawowym dążeniem ekumenii zmierzają
cym do teologicznej rozległości, obejmującej wszystkie uprawnione interpretacje
jednego posłannictwa chrześcijańskiego. Dlatego prawdziwej tożsamości koś
cielnej nie da się znaleźć przez odizolowanie się od innych wyznań, lecz tylko
przez szeroką integrację całego spektrum uprawnionych form wyrażania prawdy
chrześcijańskiej. Ekumenią jest zawsze odwagą nastawioną na wzrost: musimy
kierownictwom kościelnym dodawać otuchy do działań na rzecz tego wzrostu.
Opowieść o burzy na jeziorze dotyka - moim zdaniem - dokładnie dzisiejszej
sytuacji. Jako chrześcijanom nie wolno nam z obawy o naszą własną tożsamość
katolicką lub ewangelicką uszczelniać grodzi, jeśli nie chcemy ryzykować nagany
ze strony Pana: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? (Mt 8,26).

20

HEINZ ALBERT RAEM

7. Wzajemne modlenie się za siebie musi stać się dla nas czymś oczywistym.
Dotychczas wzajemne modlenie^się za siebie ogranicza się zbytnio do
określonych ekumenicznych okazji (Światowy Tydzień Modlitwy o Jedność
Chrześcijan, nabożeństwa ekumeniczne). Na Śynodzie VELKD (Zjednoczony
Kościół Ewangelicko-Luterański w Niemczech), odbywającym się w dniach
13-16 października 1991 roku w Königslutter, ustępujący rzecznik ds. katolic
kich bp Ulrich Wilckens zaproponował, aby trwałym elementem każdego
nabożeństwa niedzielnego stała się prośba o ekumeniczną jedność całego Kościoła
oraz konkretne prośby w intencji parafii katolickich i innych parafii nieluterańskich
istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie.
W moim przekonaniu jest to szczególnie godna uwagi propozycja: podczas
każdej mszy katolickiej modlimy się w modlitwie eucharystycznej w sposób
oczywisty w intencji papieża, miejscowego biskupa, wspólnoty biskupów,
kapłanów i diakonów własnego Kościoła: jest to wyraz szerokiej społeczności
modlitewnej i solidarności o światowym zasięgu. Czy modlitwa w intencji
duchownego ewangelickiego i jego parafii, znajdującej się w bezpośrednim
sąsiedztwie parafii katolickiej nie byłaby, w ramach modlitw przyczynnych,
mocną oznaką lokalnej solidarności i świadectwem naszego pragnienia widzial
nej jedności?
Celem naszych ekumenicznych starań jest jedność Kościołów w jednej
wierze w naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W tym miejscu przychodzi
na myśl obraz koła roweru: im bardziej jego szprychy zbliżają się do centrum,
tym mniejszy staje się dystans między nimi. Jak szprychy roweru prowadzą do
wspólnego centrum, i dopiero przez to, że łączą się w centrum, otrzymują siłę
i funkcję, tak jedność wiary znajdziemy tylko w naszym ośrodku duchowym,
którym jest Pan. On jest nieskończenie większy niż są to w stanie wyrazić
wszystkie teologie. Jego Duch jest nieskończenie silniejszy niż wszelki ludzki
grzech i niedoskonałość. Tylko On potrafi przezwyciężyć rozłam. On sam ustali
kairos, moment, w którym po dokonaniu pokuty i odnowy dotrzemy do celu
naszych dążeń.
(Przekład za: KNA-Oekumenische Information
nr 28 z 8 lipca 1992 roku)

WACŁAW HRYNIEW ICZ OMI

„UNIA BEZ ZNISZCZENIA”
MEMORIAŁ UNIJNY METROPOLITY PIOTRA MOHYŁY (1644-45)
Dramatyczna zmiana stanowiska arcybiskupa Melecego Smotryckiego
i jego przejście na stronę zwolenników unii (1628 r.) jeszcze bardziej zaostrzyfy
sam problem eklezjologii i soteriologii w XVII w. Polemiki wokół unii nie
ustawały. Ścierały się ze sobą dwa ekskluzywizmy wyznaniowe: katolicki
i prawosławny1. Jeden stanowił wyzwanie dla drugiego. Rozwiązanie problemu
w takim kontekście było zgoła niemożliwe. Zrozumiał to prawosławny met
ropolita kijowski, Piotr Mohyła (zm. 1647). Jego poglądy są godną uwagi próbą
przezwyciężenia ekskluzywizmu i przeniesienia problemu na inną płaszczyznę
eklezjologiczną.
Prawosławna opozycja wobec Unii Brzeskiej nie zniechęciła metropolity
kijowskiego do szukania nowych dróg pojednania. W anonimowym memoriale
skierowanym pod koniec 1644 r. do papieża Urbana VIII naszkicował on
odważny projekt stworzenia autonomicznej metropolii, będącej w jedności
zarówno z patriarchą konstantynopolitańskim jak i ze stolicą rzymską. Memo
riał nie był jedynie owocem pracy samego metropolity. W odróżnieniu od
inicjatorów Unii Brzeskiej, działał on w porozumieniu z duchowieństwem
i świeckimi wiernymi.
1. Wspólny dokument Piotra Mohyły i Adama Kisiela

Memoriał Mohyły ma charakter anonimowy: Sententia cuiusdam Nobilis
Poloni Graecae Religionis12. Jest odpowiedzią metropolity na dwa listy papieża
Urbana VIII z 3.XI. 1643 r., przywiezione z Rzymu przez unickiego biskupa
1Zob. W. Hryniewicz. Soteriologiczny ekskluzywizm u podstaw uniatyzmu. STV 29:1991 nr 2 s. 47-59;
tenże, Droga ku zatraceniu. Argumenty soteriologiczne w prawosławnej opozycji wobec Unii Brzeskiej.
W: Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania. Prace dedykowane ks. bp. A. Nossolowi, pod
red. ks. P. Jaskóły. Opole 1991 s. 255-269.
2 Dokument zachowany w Archiwum Kongregacji Rozkrzewiania Wiary: Archivio della S.
Congregazione di Propaganda Fide, Scritture rif. n.Congregazioni Generali, vol. 338, fol. 375-380v;
wyd. E. Smurlo. Le Saint Siege et V Orient orthodoxe russe (1609-1654). Prague 1928 ss. 163-169, a za
nim A.G. Welykyj. Un progetto anonimo di Pietro Mohyla sullunione delle Chiese nell anno 1645. W:
Melanges E. Tisserant vol. III. Cittä dei Vaticano 1964 s. 451-473 (w apendyksie łaciński tekst
dokumentu s. 467-473, który będzie cytowany w niniejszym artykule).
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chełmskiego, Metodego Terleckiego. Pisma te skierowane były do „czcigodnego
brata, metropolity Piotra Mohyły” oraz do „umiłowanego syna Adama Kisiela,
kasztelana czernihowskiego” 3. Papież zachęcał w nich obydwu dostojnych
adresatów do zjednoczenia z Kościołem rzymskim. Sugerował skierowanie do
Rzymu dwóch zakonników celem wszczęcia wstępnych rozmów. Odpowiedzią
na wezwanie papieża do unii było wysłanie do Rzymu kapucyna, O. Waleriana
Magni, spowiednika króla Władysława IV, z anonimowym memoriałem unij
nym metropolity kijowskiego.
Memoriał Mohyły nie jest dokumentem oficjalnym. Miał on służyć wstępnie
rozpoznaniu stanowiska obydwu stron. Metropolita wolał zachować anonimo
wość, podyktowaną chyba przede wszystkim względami bezpieczeństwa. Był to
przecież wciąż jeszcze okres wojny trzydziestoletniej. Łatwo wyobrazić sobie
konsekwencje, gdyby oficjalne pismo metropolity wpadło w niepowołane ręce
i stało się narzędziem do skompromitowania go w oczach własnych współwyz
nawców. Mohyła wybrał zatem świadomie drogę anonimowości, powierzając
swoje pismo kapucyńskiemu wysłannikowi, który miał je dostarczyć do Kon
gregacji Rozkrzewienia Wiary (Congregatio de Propaganda Fide), a następnie
przywieźć odpowiedź i pierwsze reakcje kurii rzymskiej.
Czy na pismo Urbana VIII odpowiedział jedynie metropolita? Jaka była
reakcja kasztelana czernihowskiego Kisiela? Niektórzy historycy przypisywali
właśnie Kisielowi anonimowe pismo skierowane do Rzymu pt. Sententia
cuiusdam Nobilis Poloni Graecae Religionis. Z nazwiskiem Mohyły łączyli oni
jedynie krótki dokument o podobnej treści, będący jedynie streszczeniem
anonimowego memoriału4. A.G. Welykyj słusznie przeciwstawił się blisko 30 lat
temu tej opinii. Wykazał on, w oparciu o świadectwa historyczne, że głównym
autorem memoriału jest metropolita Piotr Mohyła. Tekst dokumentu został
napisanu po polsku, a następnie przetłumaczony na język łaciński5- Mohyła
oczekiwał od Kongregacji autorytatywnych instrukcji. Wedle przyjętej w tejże
Kongregacji praktyki, przygotowano w Rzymie krótkie streszczenie memoriału
metropolity po włosku. Otrzymali je uczestnicy najbliższej sesji generalnej, która
miała miejsce 16.III.1645 r. Zachowało się aż pięć kopii tego właśnie rzymskiego
streszczenia memoriału Mohyły. Streszczenie to odznacza się jaśniejszym
układem treści, ale prawie całkowicie pomija pierwszą część memoriału,
poświęconą krytyce Unii Brzeskiej.
Powróćmy wszakże do pytania o udział kasztelana czernihowskiego,
Adama Kisiela. Mało prawdopodobne wydaje się przypuszczenie, iż nie
odpowiedział on w ogóle na pismo papieża Urbana VIII. Wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa odpowiedział on razem ze swoim metropolitą. Obydwaj
3 A Theiner. Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum historiam illustrantia
vol. Ill Romae 1863 s. 425; Documenta Pontificum Romanorum historiam Ucrainae illustrantia.
Collegit.. A.G. Welykyj, vol. I Romae 1953 nr 471-472, s. 530-531.
4 Na samym początku streszczenia mowa jest o tym, iż król polski wysłał O. Valeriano do
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, ten zaś przybywszy do Rzymu okazał pismo metropolity ruskiego,
schizmatyka, osoby wykształconej, która dobrze myśli o Stolicy Rzymskiej (il quale Padre esibisse una
scrittura del Metropolita di Russia, Scismatico, persona dotta, et che sente bene della Sede Romana).
Sprawozdanie wyjaśnia, iż pismo metropolity zostało przesłane do Kongregacji jako wstępny krok
przy omawianiu wielkiej i trudnej sprawy (grande et diffizile negotio), wymagającej wyraźnego
sprecyzowania stanowiska Rzymu. Archivio della S. Congregazione..., vol.338,fol.5. Cyt. za
Welykyj, jw. s.453.
5 Potwierdza to list O. Valeriano Magni z 29.1.1645 r., napisany po jego przyjeździe do Rzymu,
którego celem było przedstawienie memoriału Mohyły Kardynałowi Prefektowi Kongregacji.
Wysłannik króla polskiego wyjaśnia w nim, iż nadzieja upragnionego zjednoczenia opiera się na
gorliwości i autorytecie metropolity. Tamże, fol.460; Welykyj, jw. s. 453.
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uchodzili wówczas za czołowe postacie metropolii kijowskiej. Wiedziano o tym
także w Rzymie. Nie bez powodu papież zwrócił się z pismem właśnie do nich
obydwu. Najprawdopodobniej uzgodnili oni swoje punkty widzenia i wspólnie
zredagowali tekst dokumentu. Uważna lektura ich wspólnego memoriału
pozwala odkryć z jednej strony fragmenty napisane przez światłego teologa,
z drugiej natomiast nastawienie praktyczne i sugestie związane z rolą świeckich,
które wskazywałyby na człowieka świeckiego, dobrze obznajmionego z tymi
sprawami. W samym memoriale pojawia się zresztą znamienny zwrot mówiący
0 wspólnej decyzji duchownych i świeckich:
(...) omnes quotquot sumus spirituales et saeculares, ad evadenda dissentionum
pericula, ad stabiliendam nostram antiquam Religionem reperimus unanimiterque
acceptavimus: ut sub uno Capite et Rectore Vicario Christi vivamus (...)6.
Memoriał Mohyły jest owocem współdziałania dostojnika duchownego
1świeckiego. Poświadczają to te fragmenty dokumentu, które mówią o potrzebie
rozwiązania problemu zjednoczenia Kościołów przy pełnym współudziale
świeckich. Sententia cuiusdam Nobilis jest w rzeczywistości wspólnym dokumen
tem Mohyły i Kisiela, dla dobra samej sprawy osłoniętym anonimowością7.
Obydwaj dostojnicy, duchowny i świecki, podali w nim krytyce założenia
i metodę Unii Brzeskiej, a następnie wyrazili swój własny pogląd na temat
zjednoczenia Kościołów.
2. Krytyczna ocena Unii Brzeskiej

Wspólny dokument Mohyły i Kisiela podejmuje w swojej pierwszej części
spokojną i rzeczową krytykę Unii Brzeskiej. Krytyka ta została ześrodkowana
wokół trzech punktów.
1. Autory memoriału zarzucają twórcom Unii Brzeskiej brak czystej i świętej
intencji (non pura nec sacra intentio). Stwierdzają, iż w tak świętej sprawie (in
tam pio,salutari, et sacrosancto negotio) trzeba szukać przede wszystkim tego, co
Boskie, a nie własnych interesów (quae sunt Dei, non quae sua)8. Z tego punktu
widzenia Unia Brzeska była, ich zdaniem, zaprzeczeniem właściwych prioryte
tów i hierarchii wartości.
2. Metoda zawarcia i wprowadzenia Unii Brzeskiej nie liczyła się z rzeczywi
stością. W punkcie tym wyczuwa się wpływ świeckich doświadczeń Kisiela.
Memoriał zwraca uwagę na fakt, iż wolność i przywileje stanu szlacheckiego
sprzyjają żywotności religii i są jej zabezpieczeniem. Tymczasem na Rusi
dostojnicy Cerkwi prawosławnej nie cieszą się takimi samymi przywilejami jak
osobistości Kościoła rzymskiego. Choć stanowią słabszą część (partem debi
liorem) społeczeństwa, przez nich właśnie Unia Brzeska była przygotowana.
Stan szlachecki był przeciwny Unii. Jej wprowadzenie sprzeciwiało się samej
naturze Rzeczypospolitej. Nie sprzyjało żywotności religii i korzystaniu z pełni
przywilejów.
3. Unia Brzeska oparta została na błędnym rozumieniu samego pojęcia
Unii. Mohyła-teolog odróżnia wyraźnie pojęcie zjednoczenia (unii) i jedności:
Unio et unitas sunt maxime diversa. Jedność jako taka wyklucza wszelką
6 Sententia ... f.379v; Welykyj, jw. s. 473.
7 Potwierdza to list duchownego unickiego, Piętro Saraceno, zatrudnionego w kurii biskupa
chełmskiego, Metodego Terleckiego. W liście tym, napisanym z Warszawy do Kongregacji de
Propaganda Fide dnia 20.VIII.1648 r. naświetla on genezę pertraktacji unijnych, przypisując dużą
rolę lekturze dokumentów Soboru Florenckiego przez Mohyłę i Kisiela. Acta tego soboru przywiózł
im z Rzymu biskup chełmski, gdyż zostały wówczas wydane przez kard. Giustinianiego. Zob.
Archivio... vol. 65, fol. 128; Welykyj, jw. s. 456.
8 Sententia... f. 375 (s. 467).

24

WACŁAW HRYNIEWICZ OMI

dwoistość: Unitas excludit dualitatem. Tymczasem unia pojęta jako prawdziwe
zjednoczenie takiej dwoistości nie wyklucza. Oznacza ona takie zespolenie
dwóch elementów, które nie niszczy ich tożsamości: unio duo sine unibilium
destructione unico vult combinare nexu9. Autentyczne zjednoczenie zespala
jednym węzłem dwie rzeczywistości - bez ich zniszczenia.
W świetle tych zasad Mohyła krytycznie ocenia cały eksperyment Unii
Brzeskiej:
Wydaje się zatem, iż unia Rusinów z Łacinnikamipraktykowana w tym Królestwie
wykroczyła ponad naturę zjednoczenia (videtur processisse supra naturam
unionis), zmierzając nie do zachowania Religii, lecz do przekształcenia Religii
Greckiej w Rzymską (intendens non conservationem Religionis, sed transsubstantiationem Graecae in Romanam). Dlatego właśnie nie doprowadziła do
zamierzonego skutku (et ideo non habuit effectum)1012.
Rzecz znamienna, że przykładem prawdziwej unii była dla Mohyły Unia
Florencka: ultima Florentina inter Latinos et Graecos unio11. Podejmowane
w przeszłości ogólnokościelne próby przywrócenia jedności między Wschodem
i Zachodem chrześcijańskim ocenia on bardziej pozytywnie: żadną miarą nie
niszczyły podstaw Religii Greckiej (fundamenta minime destruebant Religionis
Graecae), a tylko prowadziły do uznania prymatu biskupa rzymskiego1 .
Nietrudno zauważyć, jak duże znaczenie przywiązuje Mohyła do za
chowania tożsamości i różnorodności w Kościele. Jest zdecydowanym przeciw
nikiem przekształcania jednej „religii” (wyznania) w drugą. Tego rodzaju
„transsubstancjacja” nie jest konieczna. Wiele zagadnień spornych między
teologami obydwu Kościołów ma, jego zdaniem, raczej charakter słowny niż
rzeczywisty (vocales non reales). Już w przeszłości dawały się one spokojnie
rozwiązać (potius suaviter conciliabantur)13. Uznanie prymatu biskupa rzyms
kiego nie wyklucza różnorodności struktur kościelnych. Nie narusza kompeten
cji pasterzy i patriarchów rytu greckiego.
Tymczasem skutkiem Unii Brzeskiej było uzależnienie hierarchii ruskiej
bezpośrednio od Rzymu. Trzeba było wyrzec się własnej doktryny. Promotorzy
Unii Brzeskiej (moderni formatores unionis) działali, zdaniem Mohyły, niezgod
nie z naturą prawdziwej unii (supra naturam unionis). Podważyli tym samym
podstawy i zasady (fundamenta et principia) właściwego rozumienia rzeczywis
tości Kościoła. Wierząc, że zbliżają się do zjednoczenia, w rzeczywistości oddalili
się od niego i poniekąd na stale oddzielili Rusinów od Łacinników (quodammodo
perpetuo diviserunt Ruthenos a Latinis)14. Mohyła widzi w tym tragiczne
rozminięcie się z samą istotą prawdziwego zjednoczenia. Zamiast pojednania
osiągnięto stan trwałego podziału. Ocena Mohyły jest surowa, ale dalekowzrocz
na i przenikliwa. Ma w sobie coś z dziejowego profetyzmu.
Swoim rodakom ma on za złe, iż świętą naukę Rusinów, zgodną z nauką
apostolską i rzymską potępili jako niezgodną, a nawet heretycką (velut difformem
imo haereticam damnarunt) i wystawili ją na pośmiewisko jako nieużyteczną dla
Kościoła i niedorzeczną (ipsamque traduxerunt velut Ecclesiae inutilem et
9 Tamże.
10 Tamże, f. 375v (s. 467). W innym miejscu Mohyła wyjaśnia: Unio, non mutatio quaeritur (f. 379; s.
471).
11 Tamże, f. 375 (s. 467).
12 Tamże, f. 375v (s. 467-468). Jest to wyidealizowany obraz unii średniowiecznych. Zob. W.
Hryniewicz. Wschód i Zachód chrześcijański: od schizmy do dialogu. W: Jan Pawel II w dialogu miłości
z Kościołem wschodnim. Warszawa 1984 s. 9-50, zwł.27 nn.
13 Tamże, f. 375v (s. 468).
14 Tamże.
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ineptam)15. W słowach tych wyczuwa się sporo goryczy. Mohyła musiał boleśnie
przeżywać wewnętrzne rozdarcie i skłócenie wśród Rusinów. Sam wymienia
tragiczne konsekwencje tego stanu rzeczy: zabójstwa, męczeństwa, zaciekłość
czy wręcz szaleństwo umysłów (animorum alienatio), wzajemne obwinianie się
o herezję, a wszystko to ku zniewadze Boskiego M ajestatu16.
3. Zasady i sposób realizacji prawdziwego zjednoczenia

Mając na uwadze błędy i niedostatki Unii Brzeskiej, metropolita kijowski
proponuje własną koncepcję zjednoczenia Kościołów. Podkreśla najpierw, iż
ktokolwiek angażuje się w to święte dzieło, musi wyzbyć się wszelkiej myśli
0 prywatnej korzyści. Jedynym motywem winna być wola Chrystusa, wyrażona
w Jego modlitwie o jedność Kościoła (J 17,21). Dzieło zjednoczenia wymaga nie
tylko szczerej gorliwości i czystej intencji, ale również gotowości znoszenia
wszelkich przeciwności: ludzkiej nienawiści, zazdrości, krzywd i niebezpie
czeństw. Trzeba być gotowym oddać za tę sprawę nawet swoje życie17.
Autentyczne zjednoczenie Kościołów zakłada, według metropolity, pełny
1 równorzędny udział świeckich osobistości z wyższych warstw społeczeństwa.
Nie wolno zapomnieć o historycznej lekcji, jaką była Unia Brzeska. Zaniedbanie
roli świeckich doprowadziło do jej niepowodzenia. Nie wystarczy zaangażowa
nie samych duchownych, choćby najbardziej znamienitych. Postawy ludzkie są
zróżnicowane: jedni dają się intelektualnie przekonać do sprawy, ale nie mają
odwagi; inni w prostocie nie pojmują sensu zjednoczenia ani nie troszczą się o nie;
jeszcze inni stają się przeciwnikami unii. Oddziaływanie duchownych, nawet
najwybitniejszych, okazuje się zawodne. Łatwo zarzucić im szukanie własnej
chwały18. Ludzie zwracają uwagę na stanowisko warstw szlacheckich, których
udział w dziele zjednoczenia jest dlatego niezbędny. Innymi słowy, trzeba liczyć
się z rzeczywistością!
Pod tym względem Mohyła i Kisiel okazali się trzeźwymi realistami.
Przemyśleli konkretne sposoby zaangażowania w unię ludzi świeckich, mających
największy autorytet i wpływ na losy społeczeństwa, a przy tym zdolnych do
rozstrzygania spraw spornych w sposób pokojowy, rokujący nadzieję na
osiągnięcie zgody19. Chodziło przede wszystkim o to, aby unia została przyjęta
przez wszystkich Rusinów (ut irrefragabiliter ab omnibus Ruthenis accep
tetur)20.
Skoncentrujmy jednak uwagę na rdzennie eklezjologicznym naświetleniu
problemu zjednoczenia przez Mohyłę. Ponownie wychodzi on od zasady
omówionej już przy krytyce Unii Brzeskiej: prawdziwe zjednoczenie nie niszczy
15 Tamże.
16 Tamże, f. 375v-376 (s. 468). Niesłuszne zatem wydaje się stwierdzenie Welykyja (jw. s. 458), iż ta
część dokumentu nie zawiera żadnej wzmianki o wzajemnych krzywdach (nessun accenno ai torti
reciproci) podczas pięćdziesięciolecia 1595-1645. Mówi o tym ostatnie zdanie części memoriału,
poświęconej krytyce Unii Brzeskiej.
17 Sententia..., f. 376 (s. 468).
18 Tamże f.376 (s.469).
19 Wiedzieli dobrze obydwaj, jak bardzo stolica rzymska jest przeciwna odbywaniu wspólnych
synodów z udziałem prawosławnych i katolików. Każda wzmianka o takim mieszanym synodzie
budziłaby zastrzeżenia i opory. Mohyła i Kisiel proponują dlatego w memoriale najpierw zwołanie
szlacheckich zgromadzeń regionalnych o charakterze cywilnym, aby obudzić na nowo świadomość
potrzeby zjednoczenia. Na zgromadzeniu ogólnym, również zwołanym na płaszczyźnie pozacerkiewnej, problem ten byłby omówiony zarówno przez świeckich jak i przez duchownych. Zob. tamże. f.
376v-377 (s. 469).
20 Tamże, f. 377v (s. 469).
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tożsamości tego, co zostaje zjednoczone. Szczególna odpowiedzialność spoczy
wa w tym względzie na stronie silniejszej i światlejszej (pars potentior et
prudentior). To ona winna strzec się tego, co niszczy tożsamość strony słabszej
(pars simplicior et imbecilior)21. Argumentacja Mohyły zdradza w tym miejscu
żywą świadomość tego, co dziś nazywamy „hierarchią prawd” i „hierarchią
wartości” . W procesie pojednania i dochodzenia do zgody (concordia), trzeba
umieć odróżnić sprawy najważniejsze od drugorzędnych. Rzeczy mniejszej wagi
można pozostawić na uboczu: ut negligantur quae minoris sunt momenti22.
Z biegiem czasu same przez się przestaną być przeszkodą. Jeżeli zajmować się
nimi - mogą jedynie wzburzyć ludzi, nie przynosząc wręcz żadnego pożytku.
Dotyczy to w szczególny sposób świętego dzieła zjednoczenia. Metropolita jest
stanowczy. Stawia sprawę jasno - skupić uwagę na tym, co najważniejsze,
a pominąć rzeczy mniej ważne: talia inquam resecentur, amputentur, abolean
tur23.
Już w swojej krytycznej ocenie Unii Brzeskiej Mohyła zwracał uwagę na to,
iż podważyła ona podstawy i zasady rozumienia Kościoła. Do myśli tej wraca
ponownie zastanawiając się nad tragicznymi konsekwencjami niezgody między
Grekami i Łacinnikami. Przeraża go wręcz długotrwałość tej niezgody (diutur
nitas discordiarum). Wśród Rusinów zrodziła ona już niezliczone bluźnierstwa
(innumeras multiplicavit blasphemias). Samym korzeniem wszelkiego zła stał
się, wedle metropolity kijowskiego, spór o prymat biskupa rzymskiego:
Radix autem omnium horum malorum fu it dissensio Graecorum cum Romanis circa
Primatum Summi Pontificis24.
Spór ten, wraz ze wszystkimi złymi konsekwencjami, przeniesiony został od
Greków do Rusinów: quae mala a Graecis dimanarunt ad Ruthenos, qui
sequntur Graecorum ritus. Mohyła nie waha się mówić o stopniowym ukształ
towaniu się wielu fałszywych twierdzeń, coraz to bardziej zgubnych:
Ex qua radice sensim plura prava dogmata propagata sunt, ex quibus alia aliis
perniciosiora25.
Nie precyzuje on bliżej sensu tej wypowiedzi. Można się jedynie domyślać, iż
chodzi tu o propagowanie skrajnych poglądów eklezjologicznych, uważanych
przez stronę przeciwną za herezję.
W obliczu tragicznych konsekwencji niezgody w Kościele Mohyła nie
kapituluje. Proponuje powrót do świętych zasad (sacra principia), do źró
dła i początku rzeczy (ad fontem et originem rei)26. Tylko w ten sposób
można zerwać ze smutnym dziedzictwem sporów kościelnych, toczących się
kiedyś między Grekami i Łacinnikami, a teraz również między samymi
Rusinami. Źródłem, początkiem i przyczyną niezgody w Kościele jest, według
niego, sprawa uznania prymatu w Kościele. Jej właśnie poświęca w memoriale
najwięcej uwagi.
Lektura akt Soboru Florenckiego przywiezionych przez unickiego biskupa
chełmskiego, Metodego Terleckiego27, przekonała metropolitę o konieczności
zastosowania właściwej metody rozwiązywania kwestii spornych. Sobór obrał
słuszną drogę, stwierdza on, koncentrując swoją uwagę na zagadnieniach
podstawowych, przede wszystkim zaś na najbardziej kontrowersyjnej kwestii
21 Tamże, f. 377v (s. 470).
22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Zob. wyżej przyp. 7.
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prymatu28. Tę właśnie metodę proponuje Mohyła jako najbardziej bezpieczną
(longe tutius) w pertraktacjach unijnych z Rzymem29.
Nie należy zatem, wykazuje metropolita, zajmować się zagadnieniami
drugorzędnymi. Teologowie dyskutowali je zawzięcie na Soborze Florenckim
(acriter argumentis decertabant), ich stanowiska pozostały jednak bardzo od
siebie odległe (alienissimi videbantur a conclusionibus)30. Dotyczy to między
innymi pochodzenia Ducha Świętego, Eucharystii oraz zagadnień eschatologicz
nych (stan pośredni, sąd szczegółowy). Mohyła naświetla również sytuację na
Rusi. Wskazuje na fakt, że ludzie piśmienni i wykształceni (literati), w swoich
przekonaniach religijnych mocno trzymają się wspólnej wiary w sakramenty;wierzą w sens przyzywania świętych, w ich chwałę u Boga, w sąd szczegółowy
oraz w siłę modlitwy za zmarłych przebywających w miejscu zatrzymania
(detentionis locum). Ktokolwiek zaprzeczyłby tę wiarę, byłby uznany za
heretyka, a nie Rusina (tanquam Haereticum non Ruthenum se reputaret).
Kwestia pochodzenia Ducha Świętego przekracza zdolność zrozumienia przez
wszystkich. Ludzie prości w ogóle jej nie rozumieją, a uparci snują domysły.
Tylko ludzie światli zdolni są pojmować ją we właściwy sposób (a prudentibus
egregie capitur et conformiter intelligitur)31. Pozostaje zatem do rozwiązania
jedynie problem prymatu.
4. Kwestia prymatu w Kościele

Od rozstrzygnięcia kwestii prymatu zależą losy dążeń do zjednoczenia.
W podejściu do tego problemu ujawnia się śmiałość i oryginalność Mohyły.
Stwierdza najpierw, iż Kościoł grecki od początku uznawał zasadę prymatu.
Czynił to nie tylko w dogmatach świętych Ojców, ale również w swoich
codziennych modlitwach i hymnach sławiących św. Piotra jako księcia apos
tołów32. Grecka religia jest ortodoksyjna i święta (estque orthodoxa et sancta
Graeca religio)33. Spór toczy się jednak co do sposobu rozumienia prymatu
i władzy biskupa rzymskiego jako następcy św. Piotra. Spór ten objął także
Rusinów i podzielił ich między sobą. Dojście do zgody wydaje się zgoła
niemożliwe bez wzajemnych ustępstw (nisi ut pars parti cedat). Skrajne pozycje
wykluczają możliwość takiego kompromisu. Potrzeba więc nowego podejścia do
tej kwestii, natchnionego przez Ducha Świętego (aut novum quoddam medium
per Spiritum S. suggeratur). Mohyła jest przekonany, iż taki nowy sposób
rozwiązania istnieje (medium datur tale)34.
Z pomocą przychodzi mu wspomniana już wcześniej zasada powrotu do
źródeł: to, co było przedtem, na początku, winno pozostać w mocy, zaś to, czego
nie było, powinno być usunięte. Innymi słowy, niczego nie należy zmieniać
i odsuwać od swoich początków i podstaw (nihil est mutandum et movendum ex
suis principiis et fundamentis). Wymaga tego samo pojęcie zjednoczenia.
Mohyła ponownie podkreśla, iż do jego natury należy połączyć dwie rzeczy
i zachować je w ich pierwotnej integralności:

28 W rzeczywistości na Soborze Florenckim debatowano pospiesznie nad prymatem dopiero na
ostatnich sesjach. Zob. W. Hryniewicz. Sobór Florencki po 550 latach. Refleksje ekumeniczne.
„Biuletyn Ekumeniczny” 18: 1989 nr 4, s. 52-84, zwł. 74-79.
29 Sententia...f. 378 (s. 470).
30 Tamże, f. 378 (s. 471).
31 Tamże, f. 378-378v (s. 471).
32 Tamże, f. 378v, 379v (s. 471,472).
33 Tamże, f. 378v (s. 471).
34 Tamże, f. 378v-379 (s. 471).
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Unio, non mutatio quaeritur, hoc autem est temperamentum, et haec natura unionis,
duas res coniungere, et in sua quamque servare nativa integritate; quae erant antea,
sint modo, quae non, omnino tollantur35.
W oparciu o zasadę zachowania tylko tego, co było od początku Mohyła
usiłuje wskazać drogę nowego podejścia do kwestii prymatu. Wedle jego
przekonania, biskup rzymski od początku uznawany był za pierwszego i najwyż
szego w Kościele Bożym (semper Primus ac Supremus in Ecclesia Dei), za zastępcę
Chrystusa (Vicarius Christi). Tak powinno być nadal (idem modo servetur)36.
W tym mniejscu dotykamy jednak momentu niezwykle ważnego.
Mohyła zdawał sobie dobrze sprawę z tego, iż ewentualna unia Rusinów
z Rzymem i tak byłaby jedynie unią częściową. Jak zatem pogodzić zależność od
patriarchy nie będącego w unii z zależnością od papieża? Po Unii Brzeskiej
popierający ją biskupi poddali się bezpośredniej władzy papieża, lecz zerwali
kanoniczną więź z patriarchą. Częściowa unia z Rzymem została zawarta
kosztem nowego podziału. Mohyła rozumiał motywy zwolenników unii, którzy
dowodzili, iż pozostając pod władzą Turków patriarchowie nie mogli przystąpić
do unii, choćby nawet tego pragnęli. Ze swej strony usiłuje on uniknąć zerwania
więzi z Konstantynopolem. Swoją wielką nadzieję (magna spes) opiera na dobrej
woli patriarchy przebywającego w niewoli. Spodziewa się (rationabiliter spera
tur), że kiedy w przyszłości patriarchat odzyska wolność, będzie także dążył do
świętej powszechnej zgody i zjednoczenia. Częściowa unia Rusinów nie powinna
w żadnym razie pozbawić patriarchy inicjatyw i udziału w świętym dziele
zjednoczenia. Nie ma prawdziwej i trwałej unii bez udziału Greków. Gdyby
Rusini zerwali wspólnotę ze swym patriarchą, pogorszyliby jedynie sytuację
i odwróciliby Greków od zjednoczenia. A zatem prawosławni Rusini cieszący się
wolnością winni przyjąć unię, uznać jedność wiary i prymat papieża w Kościele,
ale pozostać we wspólnocie kanonicznej z patriarchą, Pasterzem i Ojcem37.
W podejściu Mohyły do problemu unii uderza głęboka świadomość
prowizoryczności i tymczasowości tego rozwiązania. Rusini mają tymczasem
pozostać (interim maneant) całkowicie przy swoich strukturach cerkiewnych
i obrzędach (integre et plene in suis ordinibus ac ritibus per omnia). Nie należy
tworzyć patriarchatu ani zabiegać o godność patriarchy dla metropolity
kijowskiego (nec igitur formandus est Patriarcha). Z drugiej strony Cerkiew
ruska nie powinna być poddana bezpośredniej władzy papieża. Wszystko ma
pozostać w dotychczasowym porządku (maneant in suo ordina)3®. Zanim
patriarcha, wyzwolony wraz z całym narodem greckim, będzie mógł po
prowadzić prawosławnych do zbawiennej zgody (ad hanc salutarem... concor
diam) Cerkiew na Rusi istnieć będzie w stanie tymczasowej autonomii39.
Metropolita będzie wybierany przez biskupów ruskich i przez nich w razie
potrzeby wyświęcany. Nie będzie zwracał się po święcenia (lub aprobatę) ani do
Konstantynopola, ani do Rzymu. Wystarczy, że po wyborze uroczyście uzna
prymat biskupa rzymskiego. Inni biskupi uczynią to samo w obecności
metropolity.
Jurysdykcja patriarchy konstantynopolitańskiego winna pozostać nienaru
szona. W ten sposób nadzieja osiągnięcia w przyszłości szczęśliwej unii i pokoju
(felicis unionis et pacis) może być dana wszystkim Grekom. Sami Rusini również
będą mogli przezwyciężyć swoją wielką podejrzliwość (suspiacio magna) kiedy
35 Tamże,
36 Tamże,
37 Tamże.
38 Tamże,
39 Tamże,
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379 (s. 471).
379 (s. 471-472).
379-379v (s. 472).
379v (s. 472).
380 (s. 473).
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przekonają się, że ich obrządek nie jest narażony na zniekształcenie lub
zniesienie, i że warstwy szlacheckie są w pełni zaangażowane w projekt nowej
unii4041.
Mohyła pozostał wierny wschodniemu rozumieniu prymatu papieskiego.
Nie myślał w kategoriach bezpośredniej zależności od papieża. Łaciński
patriarcha nie może sprawować bezpośredniej jurysdykcji nad prawosławnymi
wiernymi, poddanymi władzy patriarchów wschodnich: nusquam fuisse (...), ut
ritui Graeco Latinus directe superintenderet, utpote qui semper habuit suum
superintendentem, recognoscentem Primatum, sed dependentem a suo eiusdem
ritus Patriarcha*1. Jednomyślnie uznając zatem (unanimiterque acceptavimus)42
władzę papieża, należy zachować kanoniczną wspólnotę z patriarchą, który
pozostaje bezpośrednim zwierzchnikiem Rusinów.
5. Zachowanie więzi z Patriarchą - argument baptysmalny

Dążenie do zachowania wspólnoty z patriarchą jest główną troską projektu
Mohyły. Metoda obrana przez biskupów ruskich przy zawieraniu Unii Brzeskiej
była dla niego nie do przyjęcia z tego względu, że doprowadziła do zerwania więzi
kanonicznej z patriarchą konstantynopolitańskim. Częściowa unia z Rzymem
została zawarta kosztem nowego rozdarcia, a tego właśnie Mohyła pragnął
uniknąć w imię starej tradycji Kościołów siostrzanych.
Zwróćmy uwagę na bardzo istotną przesłankę soteriologiczną w rozumo
waniu Mohyły. Chodzi o głęboką świadomość faktu, że Ruś otrzymała zbawczy
dar wiary i chrztu świętego z Bizancjum. Stamtąd przyszła inicjacja chrześcijańs
ka na ziemie ruskie. Memoriał dwukrotnie odwołuje się do tej myśli, którą
można by nazwać argumentem baptysmalnym: Rusini nie mogą zerwać
wspólnoty ze swym Patriarchą i Ojcem, który przez chrzest ich przodków
dokonał inicjacji w misterium zbawienia (neque a Patre nostro Patriarcha, a quo
initiati sumus sacro Baptismate, recedentes)43. W przeciwnym razie pogorszyli
by jeszcze sytuację schizmy i odwróciliby Greków od unii. W imię otrzymanego
za pośrednictwem Konstantynopola daru zbawienia w postaci wiary, chrztu
i całej tajemnicy Kościoła - trzeba więź tę zachować i nie dopuścić do jej
zerwania. Oto jedna z głównych racji, dlaczego przyjmując unię z Rzymem
Rusini nie mogą zerwać wspólnoty kościelnej ze swym patriarchą.
W tradycji pierwszego tysiąclecia zasada beptysmalna odgrywała ważną
rolę w kształtowaniu relacji pomiędzy Kościołem udzielającyn chrztu a Koś
ciołem ochrzczonym. Kto otrzymał dar chrztu i wszedł na drogę zbawienia
- zobowiązany był do okazywania czci, posłuszeństwa i miłości względem tego,
od którego ten dar otrzymał. Chrzest rodzi nową więź, którą porównać można
jedynie do relacji rodzinnych, zwłaszcza zaś do relacji między ojcem a dziećmi.
Zasada baptysmalna jest w gruncie rzeczy konkretnym zastosowaniem o wiele
ogólniejszej zasady pośrednictwa Kościoła w przekazywaniu łaski. Dar zbawie
nia przychodzi za pośrednictwem ludzi. Jeden Kościół staje się dla drugiego
przekazicielem Bożego daru. Odbiorca daru winien jest przekazicielowi miłość
i posłuszeństwo.
Ten typ myślenia eklezjologicznego znano w Bizancjum jak i w Rzymie.
W swoich odpowiedziach skierowanych w 866 r. do bułgarskiego cara Borysa-Michała (Responsa ad consulta Bulgarorum) papież Mikołaj I pisał:
40
41
42
43
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Ita diligere debet homo eum qui se suscipit ex sacro fonte, sicut patrem**.
Z wypowiedzi tej wynika jasno, że tego, który doprowadził kogoś do chrztu
należy miłować ja k ojca. Tą samą zasadą, wedle „Powieści minionych lat” miała
posłużyć się Olga w stosunku do cesarza bizantyjskiego, Konstantyna Porfirogeneta, przypominając mu dowcipnie jego powinności jako ojca chrzest
nego. Oto interesujący fragment latopisu pod r. 955, który można potraktować
jako ilustrację myślenia teologicznego.
Poszła Olga do Grecji, i przyszła do Carogrodu. Był wtedy car Konstantyn,
syn Leonowy; i przyszła do niego Olga, i ujrzał ją bardzo piękną licem i roztropną,
i dziwił się car rozumowi jej, i rzekł do niej: ,,Godna jesteś panować z nami
w stolicy”. Ona zaś, zrozumiawszy, o co chodzi, rzekła do cara: ,,Jam poganka;
jeśli zaś chcesz mnie ochrzcić, to ochrzcij mnie sam; jeżeli nie - to się nie ochrzczę”.
I ochrzcił ją car z patriarchą. (...) I po ochrzczeniu wezwał ją car, i rzekł do niej:
,,Chcę cię pojąć sobie za żonę”. Ona zaś rzekła: ,,Jakże chcesz mię pojąć, wszak
ochrzciłeś mnie sam i nazwałeś mnie córką (Kako choćesi mja pojati, krestiv mja
sam i narek mja dsćereju)? A u chrześcijan jest to przeciw zakonowi - ty sam
wiesz”. I rzekł car: ,,Przechytrzyłaś mnie, Olgo” (...) I odpuścił ją, nazwawszy ją
córką swoją*5.
Ta sama reguła, którą sformułował papież Mikołaj I sto lat wcześniej
w odpowiedzi Bułgarom, znalazła swoje zastosowanie w barwnej opowieści
ruskiego latopisu o chrzcie Olgi w Konstantynopolu. Osoba ochrzczona domaga
się, aby respektowano jej nowy stosunek do tego, który stał się pośrednikiem
łaski chrztu, ojcem chrzestnym.
Zasługą Mohyły było to, że starej zasadzie nadał znaczenie eklezjalne
stosując ją do relacji między Kościołem-pośrednikiem, przekazicielem łaski
chrztu, a Kościołem, który przyjął ten dar.
Stwierdziliśmy już wcześniej, że według Mohyły prawdziwe zjednoczenie
jest możliwe wówczas, gdy obydwa Kościoły jednocząc się uznają w pełni swoją
tożsamość, która jest przede wszystkim tożsamością wspólnej wiary. Otóż wiara
ta jest jedna i ta sama po obydwu stronach, pomimo różnorodności obrzędów:
nos ritu duntaxat a Romanis distingui, essentiam vero fidei unam ab omnibus, et
eandem teneri*6. Obcy był Mohyle soteriologiczno-eklezjologiczny ekskluzywizm tamtej epoki. Dar zbawienia, utrzymuje on, istnieje w Kościele, który jest
tylko jeden: unam esse Ecclesiam Catholicam Apostolicam*1. Z tego względu nie
należy opóźniać zjednoczenia w jednym Kościele, w którym udzielany jest przez
Boga dar prawdziwego zbawienia: neque unionem Ecclesiae in qua datur vera
salus retardantes**. Właśnie szacunek dla rzeczywistego i prawdziwego zbawienia
wymaga prawdziwej unii czyli autentycznego zjednoczenia Kościołów, nie
niszczącego ich tożsamości. Mohyła obawiał się, iż wzajemne waśnie Rusinów
mogą prowadzić jedynie do zguby (metuimus, ex Ruthenorum mutua scissione,
perditionem)44567849.
44 Ita diligere debet homo eum qui se suscipit ex sacro fonte sicut patrem; quinimo quanto praestantior
est spiritus carne, quod illud spiritale est patrocinium, et secundum Deum adoptio, tanto magis spiritalis
pater in omnibus est a spiritalifilio diligendus. Responsa Nicolai I papae ,,ad consulta Bułgarorum”. PL
119,979; Fontes latini historiae Bulgaricae (Latinski izvori za bułgarska istorija, ed. (wydał) I. Dujcev
i in., t. II Sofija 1960 s.66.
45 Povest vremennych let, cast I. Moskva-Leningrad 1950 s. 44; przekł. pol.F. Sielicki: Powieść
minionych lat. Wrocław 1968 s. 254,255.
46 Sententia... f. 379v (s. 472).
47 Tamże, f. 379v-380 (s. 473).
48 Tamże, f. 379v (s. 472).
49 Tamże.
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6. Znaczenie memoriału Mohyły

Metropolita kijowski przemyślał na nowo doświadczenia unijne i wyciągnął
z nich konsekwencje. Jego projekt zjednoczenia Kościoła wschodniego i zachod
niego nawiązuje do starochrześcijańskiego modelu myślenia o zbawieniu i Kościele.
Dziś powiedzielibyśmy, iż jest to model Kościołów siostrzanych. W tym właśnie
punkcie projekt Mohyły różni się najbardziej od faktycznego modelu Unii Brzeskiej,
który doprowadził do zerwania wspólnoty kościelnej z patriarchą Konstan
tynopola, a tym samym jeszcze bardziej zaognił stan schizmy między Kościołem
wschodnim i zachodnim. Projekt utworzenia autonomicznej metropolii kijowskiej,
sformułowany przez Mohyłę w porozumieniu z prawosławnym duchowieństwem
i świeckimi, zmierzał całą siłą swoich założeń eklezjologicznych do zawarcia
szczęśliwej unii (felicis unionis) z Rzymem bez zrywania więzi z Konstantynopo
lem’0. Był odzwierciedleniem starochrześcijańskiej eklezjologii Kościołów siost
rzanych, opartej na uznaniu tożsamości wiary i udziału w tym samym Boskim darze
zbawienia. Tylko taka zbawienna zgoda miałaby szansę przetrwania i prze
zwyciężenia wielkiej nieufności (suspicio magna) ze strony Rusinów5051.
Pierwsze reakcje instancji rzymskich na memoriał Mohyły budziły nadzieję na
pomyślne urzeczywistnienie unii. Były w przeważającej mierze pozytywne i za
chęcające. Porozumienie ułatwiał niepomiernie sam fakt, że metropolita nawiązywał
wyraźnie do doświadczeń, orzeczeń i metody Soboru Florenckiego. Kongregacja
Rozkrzewiania Wiary była gotowa uznać projekt Mohyły za podstawę do dalszych
negocjacji. Nalegała jedynie, aby wybór metropolity ruskiego był zatwierdzany
przez Rzym. W razie potrzeby gotowa była pójść na dalsze ustępstwa.
Przedwcześnie, 6 stycznia 1647 r. zmarł metropolita Piotr Mohyła. W maju
1647 r. zgromadzenie prawosławnej i unickiej szlachty w Wilnie zatwierdziło
uzgodnienie na temat relacji z Konstantynopolem i Rzymem (tzw. Artykuły
Wileńskie). Wkrótce jednak prawosławni wysunęli swoje zastrzeżenia co do
łacińskiej nauki o pochodzeniu Ducha Świętego oraz o odpustach. Podkreślali, iż
chcą pozostać pod jurysdykcją patriarchy konstantynopolitańskiego, gdy opowie
się on za nową unią. Gotowi byli uznać papieża za jedynego zastępcę Chrystusa, ale
nie zgadzali się na to, aby wybór metropolity kijowskiego był zatwierdzany przez
Rzym. Planowane na lipiec 1648 r. zgromadzenie prawosławnych w Warszawie,
mające zająć się sprawą unii nie doszło do skutku, ponieważ dwa miesiące
wcześniej zmarł król Władysław IV. Wzrastała szybko opozycja prawosławnych
Rusinów względem unitów (zarzucano im odstępstwo od obrządku wschodniego).
Wielka nadzieja kijowskiego metropolity nie doczekała się urzeczywist
nienia. Rozwiały ją ostatecznie niepomyślne wydarzenia połowy XVII wieku.
Cała inicjatywa opierała się na autorytecie i gorliwości Mohyły. Kiedy zmarł,
zabrakło potrzebnego oparcia. Śmierć króla, szczerze oddanego sprawie zjed
noczenia oraz nadchodzący okres wojen i buntu Kozaków dokonały reszty.
Memoriał Mohyły skazany został na zapomnienie. Mógł wydawać się jedynie
marzeniem lub snem. Niepowtarzalna okazja została stracona.
Mohyła dobrze rozumiał wymogi swojego czasu. Zdawał sobie sprawę
z tego, że próby zjednoczenia nie należy odkładać na nieokreśloną przyszłość.
Był optymistą co do możliwości ostatecznego przezwyciężenia podziału między
Kościołem prawosławnym i Kościołem rzymskim. Rozwijając w memoriale
swoją wizję zjednoczenia nie ograniczył się do teoretycznych zasad i rozważań.
Dzięki współpracy z kasztelanem Kisielem potrafił nadać memoriałowi charak
ter konkretny, praktyczny i wyważony. Szczególnie ważne jest to, że potrafił on
50 Tamże, f. 380v (s. 473).
51 Tamże, f. 380 (s. 473).
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w owym czasie odróżnić zagadnienia podstawowe od drugorzędnych. Jego
myślenie nosi na sobie wyraźne znamię myślenia wartościującego i egzystencjal
nego. Ta właśnie cecha czyni je bliskim również dzisiaj.
Projekt Mohyły zredagowany w 1644 r. i przedstawiony Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary na początku 1645 r. jest dowodem na to, iż doświadczenie
Unii Brzeskiej nie zostało zapomniane. Pozwala on spojrzeć w nowym świetle na
dzieje prawosławnej opozycji wobec tej Unii. Była to przede wszystkim opozycja
wobec błędów popełnionych w sposobie jej zawarcia, nie tyle zaś opozycja
w stosunku do możliwości prawdziwego zjednoczenia jako takiego. Potrydencka
koncepcja prymatu wraz z jej jurydycznymi konsekwencjami ty ła nie do
przyjęcia dla prawosławnych. Praktycznie oznaczała ona nie tylko bezpośrednie
podporządkowanie papieżowi, ale również wystawienie się na niebezpieczeństwo
latynizacji czyli dominującego wpływu kultury łacińskiej. Propozycje Mohyły
miały zapobiec tym niebezpieczeństwom. Pewien rodzaj komunii ze stolicą
rzymską nie zagrażający zachowaniu jedności z patriarchą wydawał się wówczas
możliwy, a nawet konieczny. Podkreślając współdziałanie duchownych i świec
kich metropolita chciał uniknąć błędów Unii Brzeskiej. Wskazana przezeń
metoda zjednoczenia była zakorzeniona we wschodniej eklezjologii i lepiej
odpowiadała rzeczywistości.
Podjęta przez Mohyłę próba przezwyciężenia ekskluzywizmu soteriologiczno-eklezjalnego przypomina o wcześniejszych wysiłkach Rusinów, aby pozostać
w jedności zarówno z Konstantynopolem jak i z Rzymem. Taka była postawa
kijowskiego metropolity Grzegorza (+1472), a zwłaszcza jego następcy, metropolity-elekta Mizaela. Memoriał Mohyły o zjednoczeniu Kościołów zbliżony
jest w swojej tonacji i treści teologicznej do obszernego pisma Mizaela skierowane
go w 1476 r. do papieża Sykstusa IV, a podpisanego również przez duchownych
i świeckich52. Istnieje zaskakujące podobieństwo między tymi dwoma dokumen
tami, skazanymi niestety na niepowodzenie i w dużej mierze zapomnianymi.
Główne idee eklezjologiczne wyrażone w memoriale Mohyły zasługują po
przeszło trzech stuleciach na uważną refleksję - tym bardziej dlatego, iż sprawa
uniatyzmu stała się poważnym i trudnym problemem w relacjach oraz w oficjal
nym dialogu między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym.
Memoriał unijny z 1644/45 r. można słusznie uważać za testament duchowy
Mohyły. Znaczenie tego dokumentu nie ogranicza się jedynie do przeszłości.
Posiada on niezaprzeczalną wartość ekumeniczną. Uczy otwartości i śmiałości
myślenia. Był owocem przemyśleń i dążeń całego życia człowieka, który okazał
się człowiekiem dialogu, jednym z najwybitniejszych hierarchów prawosławnych
XVII wieku. Anonimowy charakter dokumentu przyczynił się do tego, że długo
nie zwracano na niego należytej uwagi. Zawarte w nim idee nie doczekały się
wnikliwej i wszechstronnej analizy teologicznej. W historiografii prawosławnej
ukazywano Mohyłę jako nieugiętego obrońcę prawosławia i przeciwnika
zjednoczenia z Kościołem rzymskim. Memoriał jest dowodem, iż problem ten nie
przestał nurtować go do końca życia przedwcześnie zakończonego.
Metropolita kijowski był głęboko świadom złożoności problemu. Miał odwagę
poszukiwać nowych sposobów jego rozwiązania. Lata opozycji wobec Unii
Brzeskiej nie zniechęciły go do zajęcia stanowiska w tej sprawie, gdy tylko nadszedł
stosowny moment. Nie chciał powtarzać błędów Unii Brzeskiej. Rozwinął własną
wizję zjednoczenia Kościołów, nie pozbawioną cech oryginalności. Właśnie ze
względu za doniosłość niektórych intuicji, projekt Mohyły (i Kisiela) zasługuje
również dzisiaj na uwagę. Uczy umiejętności cierpliwego dialogu, który jest jedyną
drogą do przezwyciężenia podziału i trwałego pojednania.
52 Monumenta Ucrainae historica vol. IX-X. Romae 1971 s.5-55
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„PAMIĘTAĆ 0 ZWIĄZKACH
MIĘDZY LITURGIĄ CHRZEŚCIJAŃSKĄ A ŻYDOWSKĄ”
1. Wspólne dziedzictwo

Nasze wspólne dziedzictwo duchowe jest znaczne. Można je rozważać samo
w sobie, lecz w lepszym zrozumieniu niektórych aspektów życia Kościoła może nam
pomóc wzięcie pod uwagę wiary i religijnego życia narodu żydowskiego, tak jak one
są wyznawane i przeżywane współcześnie. Tak jest w wypadku liturgii, której
żydowskie korzenie należy jeszcze głębiej zbadać; szczególnie muszą je lepiej poznać
i doceniać wierni. - Tak mówił w r. 1982 papież Jan Paweł II do delegatów
krajowych komisji Konferencji Episkopatów do dialogu i współpracy z Żydami
i judaizmem1. U nas wtedy taka komisja nawet jeszcze nie zaistniała, a o wspólnym
z Żydami dziedzictwie religijnym, także liturgicznym, i dzisiaj pisze się i mówi
ciągle za mało (zwłaszcza w porównaniu z obfitym, przeważnie bulwarowym
piśmiennictwem antyżydowskim, sprzedawanym często także przy kościołach).
A przecież, jak mówią „Wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia
w życie deklaracji soborowej Nostra aetata nr 4”, wydane przez Stolicę Apostolską
w r. 1974, należy pamiętać o związkach istniejących między liturgią chrześcijańską
a żydowską. Wspólnota życia w służbie Boga i w służbie ludzkości w imię miłości
Boga, taka, jaka urzeczywistnia się w liturgii, cechuje zarówno liturgię żydowskąjak
i chrześcijańską. Dla wzajemnych stosunków żydowsko-chrześcijańskich szczególnie
ważną jest rzeczą, by zapoznać się ze wspólnymi elementami życia liturgicznego
(formami modlitewnymi, świętami, obrzędami itp.), wśród których Biblia zajmuje
zasadnicze miejsce2 (z tego tekstu wziąłem tytuł dla niniejszego artykułu). Zanim
zajmiemy się tymi wspólnymi elementami (nie wszystkimi!), zwróćmy uwagę na
sprawę jeszcze bardziej pierwotną oraz istotną.12
1 Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965-1989) (red. W.
Chrostowski-R.Rubinkiewicz), Warszawa 1990, 116. ,, Więzy pomiędzy Kościołem a Narodem
Żydowskim opierają się na Bożym Planie Przymierza - ijako takie musiały pozostawić niezatarte ślady
na pewnych aspektach instytucji Kościoła, szczególnie w jego liturgii” - Tamże, 115. A dokument
Stolicy Apostolskiej z r. 1985 „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła
Katolickiego. Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień” (§ 11,2) przypomni:
,.Abraham jest prawdziwie Ojcem naszej wiary (por.Rz 4, 11-12; Kanon rzym ski:,.patriarchae nostri
Abrahae”). I powiedziane jest: ,,Nasi ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod obłokiem, wszyscy
przeszliporzez morze” (1 Kor 10,1). Patriarchowie, prorocy i inne postacie Starego Testamentu były
1zawsze będą czczeni jako święci w tradycji liturgicznej zarówno Kościoła wschodniego, jak i Kościoła
rzymskiego. ” - Tamże, 63.
2 Tamże (§ II), 39.
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Bóg mianowicie, wybierając sobie lud żydowski, jego rolę określił od razu
w kategoriach liturgicznych: Jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego
Przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż
do mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem
świętym (Wj 19,5-6). Izrael został wybrany spośród narodów, aby Boga poznać,
uznać i wyznać - wobec świata pogańskiego. Został przez Boga wyzwolony
z niewoli, aby Jemu oddał się na służbę (w niewolę), i najpiękniejszym wyrazem
jego wolności jest właśnie wyznawanie, wysławianie Boga, służba Boża. Obrzędy
liturgiczne, które nadają rytm jego życiu, dozwalają mu pełnić tę służbę. A zarazem
przypominają mu nieustannie, że owa konsekracja, poświęcenie na służbę Bogu
samemu, nadaje sens całej jego egzystencji. Wszystkie jego czynności i zajęcia
powszednie winny wysławiać Boga, oddawać Mu cześć.
Rozumiał to dobrze faryzeusz Paweł - i gorąco zalecał chrześcijanom: Czy
jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie!
(1 Kor 10,31). Już zresztą prorok Izajasz wołał, że Bóg nie chce liturgii, która nie
współbrzmi ze świętością całego życia: Przestańcie czynić zło: Zaprawiajcie się
w dobrym! Troszcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, nadajcie
prawa sierocie, w obronie wdowy stawajcie!... (Iz 1,16-17). A więc święcenie
Imienia Boga (zob. M t 6,9; Łk 11,2) dokonuje się przez wszystko, co czyni Izrael
posłuszny Panu (a kiedy Izraelita np. odbiera wolność wyzwoleńcowi - znieważa
Imię - zob. Jr 34,16)3.
Wysławianie Pana całym życiem wpisane jest nawet w imię każdego członka
tego narodu: przecież nasz termin „Żyd” pochodzi od imienia ,,Jehuda”(Juda),
które z kolei pochodzi od czasownika „wysławiać” (hud)4.
Wystarczy wziąć do ręki Nowy Testament, a w nim przede wszystkim
Pierwszy List św. Piotra, żeby sobie uświadomić, jak bliskie są nam te kategorie
starotestamentalne: wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako
duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar,
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. (...). Wy zaś jesteście wybranym
plemieniem, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem (Bogu) na
własność przeznaczonym, abyście rozgłaszali chwalebne dzieła potęgi Tego, który
was powołał... (1 P 2,5.9). I następuje pareneza: postępowanie wasze wśród pogan
niech będzie dobre, aby przyglądając się ( waszym) dobrym uczynkom wychwalali
Boga... (w. 12). Powołanie chrześcijańskie włączone jest w powołanie (zawsze
aktualne) Izraela.
Nic więc dziwnego, że od samego początku modlitwa chrześcijańska
wyrażała się w sposób jak najbardziej naturalny w duchu i w formach liturgii
żydowskiej. (Liturgia synagogalna składa się z trzech części: czytanie Pisma św.,
homilia i modlitwa.) Samo pojęcie czasu liturgicznego, cyklu świąt i tak
charakterystyczna dla tradycji katolickiej zasada lectio continua lekcjonarza
biblijnego wzięte są z żydowskiej praktyki liturgicznej. I nie o samą zasadę
chodzi, lecz także o treść: Pismo święte. Biblię Żydów mamy zresztą nie tylko
w lekcjonarzu i w brewiarzu („Liturgia godzin”), i Biblia ta to nie tylko Psałterz5.
3 O tym uświęcaniu Imienia Bożego mówił Jan Paweł II do uczestników Międzynarodowego
Katolicko-Żydowskiego Kolokwium Teologicznego (r.1985), a zwłaszcza - w sposób głęboko
przejmujący - do przedstawicieli społeczności żydowskiej podczas pielgrzymki do Francji (r. 1988).
- Zob. tamże, 152 i 229.
4 Zob. np. M.Olszewski, Uwielbienie Boga w codziennej modlitwie żydowskiej, w: Dzieci Jednego
Boga (red.W. Chrostowski), Warszawa 1991, 330-352; a także: J. Szamocki, Praktyki religijne i życie
duchowe wyznawcy judaizmu na podstawie „The Prayer Book” Ben Zion Boksera, tamże, 353-362.
5 Księdzu-antysemicie nie przeszkadza spora dawka żydowskich psalmów w jego codziennym
brewiarzu?
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Dla Żydów i chrześcijan Biblia stanowi sam rdzeń ich liturgii: poprzez zwias
towanie Słowa Bożego, odpowiedź na to Słowo, modlitwę uwielbienia, modlitwę
wstawiennictwa za żywych i zmarłych, uciekanie się do miłosierdzia Bożego.
Liturgia Słowa nawet w swojej własnej strukturze ma źródło w judaizmie. Paralele
do brewiarza oraz do innych tekstów i zbiorów modlitw liturgicznych znajdujemy
wjudaizmie, podobnie ja k paralele doformuł naszych najświętszych modlitw, wśród
nich na przykład ,,Ojcze nasz”6. Wystarczy, że laik (taki jak ja) weźmie do ręki
i poczyta wznowione ostatnio „Modły Izraelitów na dni powszednie i święta,
uroczystości i posty, oraz obrzędy i ceremonie religijne” (przez ministerstwo „w
poczet książek szkolnych” zaliczone w r. 1926), powie zaskoczony: ja to przecież
znam...
„Ojcze nasz” , Modlitwa Pańska, całe jest przepojone żydowską duchowoś
cią78. Z synagogi do naszych kościołów przeszły nie tylko struktury i teksty
liturgiczne, ale także wiele wyrażeń, które - nieświadomi tego - powtarzamy
nawet w naszych pieśniach religijnych. A ileż razy dziennie powtarzamy
najważniejszą formułę liturgiczną Żydów: Amenll Także wiele innych szczegó
łów modlitewnych i obrzędowych (np. pielgrzymki, procesje, stroje, wystrój
świątyni, instrumenty liturgiczne, elementy śpiewu i muzyki) im zawdzięczamy.
Nasze ordo liturgiczne wzięło swą strukturę z żydowskiego sęderu,zwłaszcza gdy
chodzi o liturgię Słowa. Ale chodzi nie tylko o szczegóły . Z Żydami podzielamy
to samo szukanie obecności Boga w naszym życiu, czemu dajemy wyraz właśnie
w modlitwie. Modlitwa chrześcijańska, jak żydowska Awodah, jest służbą
w wychwalaniu i błaganiu Boga. Obie kierowane są do nieba przeważnie
w liczbie mnogiej, nawet jeśli odmawiane są indywidualnie: modlimy się
w imieniu całej społeczności, a taka solidarność cenna jest w oczach Bożych. Ta
solidarność żydowskiej modlitwy obejmuje czasem nie tylko współczesnych, ale
także pokolenia poprzednie. Tak jest np. w Wielkim Dniu Pojednania (Jom
Kippur), kiedy w dzisiejszym Izraelu używa się formuły: Zaprawdę, my i ojcowie
nasi zgrzeszyliśmy... (por.Kpł 26,40; Iz 65,7; Jr 3,25; Psl06,6)9. Wspólną winę
naszą i ojców naszych wyznawał niejednokrotnie papież Jan Paweł II w imieniu
chrześcijaństwa, a Episkopat Polski w sławnym Liście Pasterskim w imieniu
Kościoła Polskiego...
2. Modlitwa

Czego jeszcze uczymy się z modlitwy żydowskiej? Wolności. Wolności
w korzystaniu z Pisma św.; Żydzi modyfikują cytat stosownie do potrzeb
współczesności lub własnych. Tak od początku czynili też chrześcijanie; przecież
Benedictus czy Magnificat (Łk 1,46-55.68-79) to modlitwy nie tylko nader
obficie, ale także bardzo swobodnie korzystające z Pierwszego Testamentu.
Miszna wielokrotnie podkreśla, że modlitwa musi być ciągle odnawiana, że nie
może stać się rutyną. I stąd też wielka rola modlitwy ustnej - bo to żywy człowiek
modli się do swego Boga. Posoborowe wskazania liturgiczne domagają się od
nas, księży, większej kreatywności w modlitwie wspólnotowej - w zależności od
6 Żydzi i judaizm w głoszeniu... (§ V 1), w: Żydzi i judaizm w dokumentach..., 71.
7 I dlatego nie waham się go odmawiać na wspólnych z Żydami spotkaniach modlitewnych (po
pewnej uroczystości w Brzezinach powiedziano mi, że „Ojcze nasz” głośniej odmawiali i wszystkie
zwrotki „Jeszcze Polska” i „Pierwszej Brygady” lepiej znali polscy Żydzi z Izraela niż miejscowi
katolicy-Polacy).
8 Zob. np. P. Lenhardt, Einführung in das jüdische Gebet in seinem Verhältnis zum christlichen Gebet,
Wien b.r.w.
9 Tamże, 9. Zob. także: H. Heinz-K.Kienzler-J.J.Petuchowski (red.), Versöhnung in der jüdischen und
christlichen Liturgie, Freiburg-Basel-Wien 1990.
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zgromadzenia i jego sytuacji (ale łatwiej jest odmawiać modlitwy niż modlić się).
Uczymy się także od braci Żydów, że modlitwa jest służbą i to w szerokim tego
słowa znaczeniu.
Wspomniane już określenie synagogalnej modlitwy publicznej jako „awodah” odnosi się również do Służby Bożej w Świątyni Jerozolimskiej. Składanie
ofiar jest modlitwą. Modlitwą jest także Talmud, studium Tory i wszelka ludzka
działalność. Ale szczytem modlitwy jest wychwalanie Boga i dziękczynienie
Bogu. Czy można jednak służyć Bogu, kiedy się Go wysławia? Wyjaśnia nam to
tradycja związana z Alleluja paschalnym. Chodzi o pierwszy psalm Wielkiego
Hallelu (Ps 113-118) odmawianego przede wszystkim podczas wieczerzy paschal
nej (sederu) - a Pascha to wyzwolenie z niewoli egipskiej - czyli to Ps 113, który
tak się zaczyna: Alleluja! Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie Imię Pana! Otóż
Talmud zwraca uwagę, że tutaj do modlitwy wysławiania wzywani są słudzy
Pana (Jahwe), a nie słudzy ziemskiego tyrana (faraona).
I to jest radykalny zwrot. Słowo ewed oznacza służbę wyłączną. Niewolnik
czy sługa może służyć jednemu tylko Panu. Kiedy się służy tyranowi - to jest
niewola; kiedy się Panu służy - to jest wolność. Talmud tak komentuje Ps 113,1:
Przedtem byliśmy na służbie faraona, a teraz Panu służymy, i dlatego: Alleluja!
A wiadomo, że Hallelu-Jah znaczy: Wysławiajmy Jahwe! Jako chrześcijanie
wyśpiewujemy również paschalne Alleluja!, bo Pan nas uratował przez śmierć
i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale to żydowskie alleluja, które tak
ochoczo śpiewamy, winno nam przypominać, że pierwsze wyzwolenie, to
z Egiptu, nie było duchowym li tylko ratunkiem. Że bez sprawiedliwości
politycznej, narodowej, socjalnej, ekonomicznej nie ma pełnego wyzwolenia.
Prymat modlitwy pochwalnej nie wyklucza ważności modlitwy błagalnej.
Jeśli Bóg stworzył całą rzeczywistość, to stworzył również nasze potrzeby
- wierzy Żyd. Bóg jest więc przez to uwielbiony, że widzimy Go jako źródło
naszych potrzeb - jeśli Go prosimy, to zarazem Go wysławiamy. Prosząc Go,
uznajemy, żeśmy słabymi stworzeniami, całkowicie zdanymi na Niego. Jezus
zachęcał do takiej modlitwy (zob. Mt 7,7-11; Łk 11,9-13; 18,1-8). Apokalipsa
ściśle łączy naszą modlitwę z dziełem stwórczym Boga: Godzien jesteś, Panie
i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć, i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki
Twojej woli istniało i zostało stworzone (4,11).
Modlitwa żydowska jako służba związana jest - jak wspomnieliśmy - ze
Służbą Bożą w Jerozolimie, z liturgią Świątyni, z Bożą w niej obecnością,
Szekina. Ta obecność w Świątyni szokowała: nie lepiej było pod Namiotem,
w drodze?... Jak może Bóg związać się z jednym miejscem?... Odpowiedź wiary
izraelskiej brzmiała: z miłości Bóg zechciał ograniczyć swoją Wszechmoc,
z miłości zamieszkał w granicach czasu i miejsca Izraela. Zechciał tutaj
ugruntować swoją Obecność, aby Izrael miał twardy grunt pod nogami.
Modlitwa żydowska jest więc skierowana ku Jeruzalem, ku Świątyni, a słyszy ją
Bóg w niebie. Świat - także nasz - ma więc swój kierunek,swoją orientację.
A nam, chrześcijanom, Szekina Boga w Świątyni Jerozolimskiej przypomina, iż
nasz Pan Jezus Chrystus jest Bożą Szekina, w Nim bowiem Bóg zamieszkał,
w Nim Boże Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J1.14).
I jeszcze jedno: głęboka wiara żydowska w odbudowę Świątyni i przy
wrócenie kultu. Wiara ta znajduje piękny wyraz w modlitwie żydowskiej.
Podkreśla się w niej, iż wznowione ofiary składane będą z miłością i radością.
Miłość jest odpowiedzią ludzką na Boże samoograniczenie się - właśnie z miłości
do ludzi. Bóg ustanowił ofiary z miłości - człowiek składa je z miłością. Jezus
ustanowił Eucharystię z miłości - mamy ją czynić na Jego pamiątkę (zob. Łk
22,19; 1 Kor 11,24-25), a więc z Jego miłością (uczty z grzesznikami!), w duchu
Jego ofiarnej służby (zob.J 13,1.5.15). Tam gdzie zabraknie miłości wzajemnej
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- nie ma Eucharystii: nie ma u was spożywania Uczty Pana - każdy bowiem
zabiera się do spożywania własnej uczty, i tak się zdarza, że jeden jest głodny... (1
Kor 11, 20-21).
Do żydowskiej modlitwy należą także słowa. Modlitwa to przecież roz
mowa z Bogiem. Jest to szczególnie ważne w modlitwie pokutnej, np. z okazji
Nowego Roku (Rosz Haszana) i Dnia Przebłagania (Jom Kippur). A istnieje
wielka różnica między świadomością własnej ułomności, a wyraźnym wy
znaniem: Zgrzeszyliśmy wobec Ciebie!. Słowa angażują. Angażują także gesty
modlitewne, postawy liturgiczne, ruchy, milczenie... Ciało ma także coś do
powiedzenia Bogu. Pamiętam z dzieciństwa często powtarzane upomnienie
Mamy: nie kiwaj się ja k Z yd na modlitwie! Przypomniało mi się to matczyne
powiedzenie, gdy z pełną czcią patrzyłem niedawno na Żydów modlących się pod
Ścianą Płaczu - i właśnie kiwających się przy tym... Zresztą dzisiaj nie tylko
oduczamy naszych wiernych pogardliwego traktowania modlitwy i liturgii
żydowskiej, ale staramy się ich także nauczyć znaczenia ciała, ruchu, postawy,
które w liturgii posoborowej tak wielką znowu odgrywają rolę10.
Mówi się o potrójnej skuteczności modlitwy i w ogóle liturgii żydowskiej:
dla narodów pogańskich, dla Izraela i dla Boga samego. Przez swą modlitwę,
przez zachowywanie szabasu, przez swą liturgię, Izrael daje świadectwo wobec
narodów (a więc i chrześcijan). To świadectwo może prowokować narody do
przyłączenia się do Izraela w jego uwielbianiu jedynego Boga. Może ono także
rodzić zazdrość, nienawiść, może powodować ( i powodowało) prześladowanie...
Ale Izrael może dawać także antyświadectwo - jak i chrześcijaństwo - kiedy
czyny nie zgadzają się z wyznawaną wiarą. Po drugie: skuteczność modlitwy dla
samego Izraela. Wysławianie Boga i prośba do Niego skierowana prowadzą do
głębszego życia z Bogiem. Żyd wierzy, że kiedy świętuje Boga jako Stwórcę,
Objawiciela i Odkupiciela, sam staje się współtwórcą, współobjawicielem
i współodkupicielem... A nasza Eucharystia? Jako błaganie otrzymuje ona dar
najdoskonalszy: Boga samego obecnego w sakramencie; jako wychwalanie staje
się miejscem, gdzie sam Bóg w Jezusie wysławia Boga; jako życie z Bogiem
pozwala ona człowiekowi brać udział w Bożym dziele na tym świecie.
A jakie znaczenie ma - po trzecie - ludzka modlitwa dla Boga? On chce,
abyśmy Go w naszych prośbach szukali, bo chce być znaleziony. Pewna tradycja
żydowska mówi wręcz, że Bóg sam modli się - żeby nam dać zachętę i przykład
modlitwy. Wreszcie późniejsza tradycja chasydzka, zresztą nie bez podstaw
w starszych tradycjach, domaga się modlitwy także za Boga, modlitwy w intencji
Szekina. Jezus w sławnej przypowieści mówi, że Bóg utożsamia się z głodnym,
spragnionym, obcym, nagim, chorym, więźniem (Mt 25,31-46). Modląc się za
Pana Boga modlimy się za ludzi w potrzebie, których nędze i nieszczęścia On sam
dźwiga... Nasza modlitwa wychodzi od Boga - i do Niego wraca. Nasza
modlitwa jest darem życia Bożego - i życiem Bożym nas obdarza.
I jeszcze jedno: wiemy, jak wielką rolę w judaizmie odgrywa nauka Boża,
talmud. Nawet dyskutowano, co jest ważniejsze: modlitwa czy nauka? Boga
wychwalać czy poznawać? W obu wypadkach chodzi o szukanie Boga i miłowa
nie Go... Na pewno Boga znajduje się w talmudzie, w midraszu, w świętej nauce.
I dlatego jest ona także jakąś formą modlitwy, a przynajmniej przygotowaniem
do niej. Kiedy uczymy się (mówimy) o Bogu lub uczymy się od Boga, jest On
10 Pusty gest nigdy nie wystarcza. Rabini podkreślają znaczenie kawwanah - nastawienia serca,
właściwej intencji - która szczególną rolę będzie odgrywała w mistyce żydowskiej chasydów. Ale
ciałem można się także modlić! Zob. np. „Tańczący rabin” (14), „Modlitwa-balet” (15) czy „Dwa
rodzaje szabatu” (118-119) w: A.de Mello, Modlitwa żaby. Księga opowiadań medytacyjnych (I),
Kraków 1992.
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transcendentny; ale to prowadzi nas do Niego jako kogoś nader bliskiego,
immanentnego, do którego zwracamy się w modlitwie „per Ty” . Modlitwa jako
słowo zwrócone do Boga zawiera także słowo o Bogu. Np. Szema Izrael jest
przede wszystkim czytaniem - o Bogu (3 osoba); ale jest także proklamacją - do
Boga (2 osoba). Jak w naszej Eucharystii: w ,,Sanctus"mówimy o Bogu (w 3-ciej
osobie), a zaraz w dalszym ciągu wielkiej modlitwy eucharystycznej mówimy do
Boga (w 2-giej osobie). Korelacje transcendencji i immanencji: Święty Bóg
Izajaszowy pozwala s p o ty k a ć się w Jezusie Chrystusie - i pozwala doświadczyć
się jako tajemnica n ie z g łę b io n a ...11.
3. Eucharystia

Również modlitwy eucharystyczne są inspirowane wzorcami tradycji żydows
kich - przypomina nam cytowany już dokument rzymski1112. Niestety czasownik
„modlić się” kojarzy się nam jeszcze ciągle przede wszystkim z prośbą. Modlitwa
żydowska obejmuje całą rzeczywistość ludzką i boską wychwalaniem i dzięk
czynieniem. Taka jest też tonacja naszej oficjalnej modlitwy eucharystycznej.
Sam zresztą termin grecki eucharistia oznacza podziękowanie. Termin jest
grecki, ale całe podłoże naszej Eucharystii jest żydowskie. Jezus nie tworzył jej ex
nihilo, lecy posłużył się rytuałem żydowskim, którego sercem jest błogosławienie
i dziękczynienie. Tak jest w najstarszym, Pawłowym, opisie ustanowienia
Eucharystii (1 Kor 11,23-26), tak jest też w trochę późniejszych opisach
synoptycznych (Mt 26,26-28; Mk 14,22-24; Łk 22,19-20; u Jana sporo aluzji
eucharystycznych)13.
Nie ulega więc wątpliwości, że tak opisy nowotestamentalne jak i chrześ
cijańskie modlitwy eucharystycznej bazują na żydowskich terakot, tzn. benedykcjach, błogosławieństwach (1 poj. berakah). Jest to przede wszystkim odpowiedź
na Słowo Boga, który dał się poznać Izraelowi w sposób jedyny, i zawarł z nim
Przymierze nieodwołalne. A jest to więź tak szczególna, że wyklucza wszelki
formalizm tudzież intelektualizm. Serce i usta żydowskie otwierają się spon
tanicznie po wielekroć w ciągu dnia, od wschodu słońca do jego zachodu, aby za
pomocą krótkich formuł („aktów strzelistych”) wysławiać Pana i dziękować
Mu. W synagodze i do posiłków używane są dłuższe berakot; w tym ostatnim
wypadku jest to modlitwa błagalna w kontekście błogosławieństwa.
Berakot nabożeństw w bóżnicy i posiłków przy stole prowokują wiernego
do wysławiania Pana, Boga wszechświata, dzięki którego hojności otrzymujemy
chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, i wino, które jest owocem
winnego krzewu i pracy rąk ludzkich... i wszystkie inne dobre dary... (jak
modlimy się podczas przygotowania darów we Mszy św. i coraz częściej także
przed posiłkami); to jest przecież żydowskie Baruk... - Błogosławiony jesteś...
Modlitwa błogosławieństwa łączy ziemię z niebem, podejmuje temat światła,
życia, święcenia Imienia Bożego, pozwala nam świadomiej odmawiać „Ojcze
nasz...” Berakot prowadzą w sposób naturalny do centralnej modlitwy codzien
nej liturgii żydowskiej, Szema Izrael, z którą na ustach umierali żydowscy
męczennicy: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz
11 Zob. np. R.Le Deaut, Liturgiejuive et Nouveau Testament. Le temoignage des versions arameennes,
Rome 1965; S.Müller, Von jüdischen Bräuchen und jüdischem Gottesdienst, Tel-Aviv b.r.w. S.Ph.de
Vries, Jüdische Riten und Symbole, Reinbek bei Hamburg 1990; E.J. Fisher(red.), The Jewish Roots of
Christan Liturgy, Mahwah NY 1990; L.Trepp, Der jüdische Gottesdienst. Gestalt und Entwicklung,
Stuttgart-Berlin-Köln 1992.
12 Żydzi i judaizm w głoszeniu... (§ V 1), w: Żydzi i judaizm w dokumentach..., 71.
13 Zob.np. M .Czajkowski, Stół Kościoła, uczta Królestwa. Orędzie eucharystyczne Nowego Testamen
tu, „Studia Theol.Vars.” 1/1987/ 129-141.
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miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca... (Pwt 6,4-9 oraz 11,13-21; Lb
15,37-41 i różne błogosławieństwa).
Największy wpływ na kształt liturgii mszalnej wywarło środowisko żydowskie
- stwierdza wybitny liturgista polski14. Bezpośrednimi źródłami Eucharystii są
berakot posiłków świątecznych, a zwłaszcza uczty paschalnej. W ramach takiej
liturgii prawdziwie rodzinnej potrawom i napojom towarzyszy cała seria
błogosławieństw, począwszy od pierwszego, kiedy ojciec rodziny łamie chleb dla
współbiesiadników: Błogosławiony bądź Panie, Boże nasz, Królu wieków, który
sprawiasz, że ziemia wydaje chleb ... Ale obrzęd istotny ma miejsce na końcu
uczty, kiedy matka rodziny przynosi lampę i kiedy pali się kadzidło. Teraz
odmawia się długie dziękczynienie nad kielichem, w którym wino zmieszane jest
z wodą. Dziękuje się Panu za spożyty posiłek, za Ziemię Obiecaną, za całą
Historię Zbawienia... I prosi się Go, aby prowadził dalej swe dzieło stworzenia
i odkupienia. Dla tej ostatniej berakah istnieje forma świąteczna, która
wielokrotnie używa słowa „pamiątka” , łącząc je z pojęciem ofiary.
„Pam iątka” to pojęcie wspólne tak dla liturgii żydowskiej, jak i dla liturgii
chrześcijańskiej. Słowa przeistoczenia kończą się w naszej liturgii, jak opisy
ustanowienia Eucharystii u Pawła i Łukasza, wezwaniem Jezusa: To czyńcie na
moją pamiątkę. To znaczy: czyńcie to jako moją pamiątkę. „Pam iątka” - hebr.
zikkaron, gr. anamnesis, łac. memoria, memoriale Domini (upamiętniające
odtworzenie) - to rzeczywistość obiektywna, która uobecnia i uwiecznia przed
Bogiem, dla Boga, kogoś lub coś. U Żydów są to czyny zbawcze Boga samego,
które przeżywa się na nowo (np. poprzez rytualny posiłek), jak również Boża
pamięć o Przymierzu i o zasługach Ojców. „Pamiątkę” można by więc określić
jako jakąś instytucję ustanowioną przez Boga i przez Niego podarowaną Jego
Ludowi. Czyż nie odnajdujemy tego pojęcia w naszej liturgii posoborowej, kiedy
wołamy w III-ciej modlitwie eucharystycznej: Niech Duch Święty uczyni nas
wiecznym darem dla Ciebie!
U Jezusa charakter ofiamiczy posiłku nabiera pełni sensu. A zarazem
odnajdujemy u Niego wszystkie zasadnicze elementy uczty żydowskiej: wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i podzielił między uczniów, następ
nie wziął kielich, odmówił błogosławieństwo, podał uczniom i pili z niego
wszyscy... Z ewangelii synoptycznych wynika, że Jezus ustanowił Eucharystię
podczas paschalnego sederu. Odnajdujemy w nich obie wielkie berakot żydows
kiego posiłku, tą początkową i tę końcową. Ryt ustalony, zwyczajny, ale przez
Chrystusa doprowadzony do pełni i spełnienia, albowiem On odmawia błogo
sławieństwo doskonałe i sam staje się owym błogosławieństwem, które się
dopełnia w Jego ofierze krzyżowej. W niej Berakah - Eucharystia wyraża się
najpełniej i najdoskonalej w całkowitym darze z siebie, w darze miłości Syna dla
Ojca i dla nas, grzeszników...
Przypomnijmy dwie inne berakot Jezusowe. Najpierw z ewangelii Łukasza:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi
i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje
upodobanie... (10,21-22). Mamy tutaj i radość i wysławianie i dziękczynienie...
A z ewangelii Jana trzeba przeczytać sobie cały rozdz. 17. Ta „modlitwa
kapłańska” po Ostatniej Wieczerzy, przed Męką Pańską, pokazuje nam, że całe
dzieło ziemskie Jezusa jeden miało cel: uwielbienie ojca, i to przez przekazanie
życia Bożego wszystkim ludziom. Przypomnijmy tutaj początek: Ojcze, nadeszła
14 I uzasadnia swoje twierdzenie: B.Nadolski, Liturgika (IV.Eucharystia), Poznań 1992, 17-20.
Szerzej: B.Mokrzycki, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, 376-406. Zob. też:
L.Bouyer, Od liturgii żydowskiej do liturgii chrześcijańskiej, w: Eucharystia (zbiór.), Po
znań-Warszawa 1986, 127-139.
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godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy
udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim
tym, których Mu dałeś. (...) Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że
wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania...
Liturgia Kościoła, która bardzo szybko po śmierci i Zmartwychwstaniu
Jezusa rozwinęła się, czerpała obficie z liturgii żydowskiej. (Pojęcie Kościoła też
zawdzięczamy Żydom). Świadczą o tym rozliczne teksty starożytności chrześ
cijańskiej. Wspomnijmy z nich tylko dwa: Konstytucje Apostolskie i Naukę
Dwunastu Apostołów (Didache). Oczywiście posługując się formułami żydows
kimi nadają im sens nowy. Akcentują stworzenie świata, życie wieczne,
zbawienie, oczekiwanie powrotu Chrystusa... Didache uważane jest powszechnie
za przejście od berakot żydowskich do modlitw eucharystycznych. Uderza w nim
mocne podkreślenie dziękczynienia, które składa całe zgromadzenie, a w którym
wyraźne dziedzictwo berakah ubogacone zostaje doświadczeniem Chrystusa:
Dziękuję Ci, Ojcze nasz, za świętą winorośl Dawida, sługi Twego, Którą objawiłeś
nam przez Jezusa, sługę Twego. Tobie chwała na wieki!... Podobnie dziękuje się
Bogu i wysławia Go za życie i poznanie... za święte Imię Twoje... i za wiarę i za
nieśmiertelność... Nade wszystko dziękujemy Ci za wielką potęgę Twoją. Tobie
chwała na wieki!... Gdy się wreszcie ukaże polski przekład dziesięcioletniej już
prawie rzymskiej księgi błogosławieństw („De benedictionibus”), to żydowskie
berakot będą jeszcze obficiej ubogacały naszą katolicką liturgię i pobożność.
4. Wielki Tydzień

Tutaj nie tyle o podobieństwach chcę mówić, ile o niebezpieczeństwach, ale
też o propozycjach i szansach. Wielki Tydzień chrześcijański to czas szczególnej
konfrontacji - złej lub dobrej - z judaizmem i Żydami. W tym właśnie Tygodniu
bardzo chętnie urządzano straszliwe pogromy antyżydowskie. A Wielki Piątek
- dzień śmierci Jezusa - to był ulubiony dzień sprawiania radości i ulgi
umęczonemu Panu przez bicie Jego żydowskich sióstr i braci... Oczywiście nie
bez bezpośredniego powodu: przecież Żydzi w tym właśnie świętym Tygodniu
dokonują okrutnych mordów rytualnych na niewinnych dzieciach chrześcijańs
kich!... Nie skutkowały protesty papieskie przeciwko tej chrześcijańskiej bzdurze
i zbrodni...
Austriacy przygotowali bardzo ekumeniczne (katolicy, protestanci i Żydzi),
a kuria wiedeńska rozesłała (5 I 1989) do wszystkich parafii archidiecezji
„Hinweise für die Karwochenliturgie” (Wskazania na Wielki Tydzień)1 .
Rozszerzyłbym je na cały Wielki Post (rekolekcje, kazania pasyjne itp.). Zwraca
się w nich uwagę na niebezpieczeństwa w głoszeniu Słowa i w samej liturgii.
Najpierw chodzi o sposób obchodzenia się z opisami Pasji. Oto owe zagrożenia:
przedstawiać Jezusa jako nie-Żyda; Jego spory traktować jako konflikty między
chrześcijanami a Żydami; bagatelizować rolę Rzymian (Piłat, żołnierze) a demo
nizować Żydów; chrześcijaństwo ukazywać jako jedynego dziedzica Bożych
obietnic dla Izraela; nie zauważać wymiaru eschatologicznego wydarzeń pas
chalnych.
Następnie zagrożenia w sposobie wyrażania się: stosowanie uogólnień
takich jak „Żydzi” , „faryzeusze” , „uczeni w Piśmie” ; upraszczające utoż
samianie ówczesnej sytuacji z naszą, bez zwracania uwagi na właściwe intencje
autorów nowotestamentalnych, zapominając, że bez komentarza mogą oni
działać na słuchacza niezgodnie z tymi intencjami; używanie takich wyrażeń jak
„starotestamentalny” , „talmudyczny” , „żydowski” w znaczeniu pejoratywnym.15
15 Tekst np. w: „Dialog. Informationen zum christlich-jüdischen Dialog” 1/1991/ 4-8.
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Tutaj trzeba przypomnieć (cytowane już) „Wskazówki i sugestie w sprawie
wprowadzenia w życie deklaracji soborowej ,;Nostra aetate” nr 4” , w których
czytamy (w przypisku): Na przykładformuła „Żydzi” u św. Jana oznacza, zależnie
od kontekstu, ,,starszych żydowskich” lub ,,przeciwników Jezusa”. Dzięki tym
wyrażeniom myśl Ewangelisty tłumaczy się lepiej, unika się zaś wrażenia, że chodzi
0 naród żydowski jako taki. Innym przykładem jest używanie słów ,faryzeusz”
1 ,faryzeizm ”, które nabyły odcienia raczej pejoratywnego1617.
A gdy chodzi o samą liturgię wielkotygodniową (i nie tylko), wiadomo, że
cześć dla Jezusa, miłość do Niego, współczucie {żal duszę ściska, serce boleść
czuje, gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje...), smutek z powodu zadanych Mu
cierpień i śmierci Jego, często bywały i czasem jeszcze bywają połączone
z uczuciami antyżydowskimi. Zwłaszcza że towarzyszy nam w tym świętym
czasie nie tylko świadomość męki i śmierci Jezusa, ale towarzyszą nam także
teksty z innej epoki, przez ludzi o innej wrażliwości i wiedzy tworzone...
Oczywiście wiele w tych pieśniach piękna i zdrowej biblistyki i teologii. Mimo to
trzeba by nasze pieśni pasyjne i inne teksty przejrzeć, zrewidować, oczyścić, może
niejedną zwrotkę opuścić... Czasem po prostu dać słowny komentarz, np.
w Wielki Piątek (i w Niedzielę Palmową) do Pasji czy do Improperii {Ludu, mój
Ludu...)
I jeszcze jedno - last but not least: modlitwa za Żydów w Wielki Piątek.
Quousque tandem... - jak długo jeszcze będziemy we wszystkich polskich
kościołach i kaplicach w kraju i na całym świecie w dzień śmierci Jezusa
Chrystusa głosili publicznie fałsz teologiczny o Bogu i Jego ludzie wybranym?
Wielokrotnie już podnosiliśmy od wielu lat ten problem - a Komisja Liturgiczna
Episkopatu jak nie reagowała, tak nie reaguje. Czyż naprawdę trzeba czekać na
wydrukowanie nowego mszału? Czy księża nie potrafiliby nakleić w odpowied
nim miejscu w mszale właściwego tekstu przysłanego im z kurii? Przecież
naprawdę populus acquisitionis prioris nie znaczy: lud, który n ie g d y ś b y ł
narodem wybranym, lecz np.: lud, który jako pierwszy wybrałeś sobie na własność,
lub krócej: lud pierworodny Przymierza. Pamiętajmy: tak wierzymy, jak się
modlimy {lex orandi - lex credendi).
Wielki Piątek, Wielki Tydzień i nawet Wielki Post (czas przygotowania
paschalnego) stawiają nam przed oczy kwestię winy za śmierć Jezusa. Niestety
nie do wszystkich uczestników naszej liturgii - wskazują na to i badania naukowe
i zwykłe rozmowy - dotarły już wyraźne stwierdzenia deklaracji soborowej z r.
1965 i jeszcze wyraźniejsze dokumentu rzymskiego wydanego dwadzieścia lat
później. Ciągle jeszcze pokutuje obciążanie narodu żydowskiego jako całości
odpowiedzialnością za śmierć Jezusa (wina zbiorowa). Sobór w „Deklaracji
o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich” (Nostra aetate,4) stwierdził,
że to, co popełniono podczas Jego Męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez
różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym. (...) Chrystus (...)
mękę swoją i śmierć podjął dobrowolnie pod wpływem bezmiernej miłości, za
grzechy wszystkich ludzi, aby wszyscy dostąpili zbawienia11.
16 Niestety tego przypisku brak w: Żydzi i judaizm w głoszeniu... (s.40; por.s.69/. Zob.„Znak”
339-340 (1983) 184-185. Dorzućmy jeszcze ważne zalecenie dokumentu z r. 1974 „Wskazówki
i sugestie...” (§ II) co do lekcjonarza: Komisje, którym powierza się przekłady liturgiczne, powinny
zwracać szczególną uwagę na sposób tłumaczenia tych wyrażeń i fragmentów, które mogłyby być
zrozumiane tendencyjnie przez niewystarczająco poinformowanych chrześcijan. Jest rzeczą oczywistą,
że nie można zmieniać tekstu biblijnego, lecz należy starać się, w przekładzie przeznaczonym do użytku
liturgicznego, nadać tekstowi jasność, w oparciu o badania egzegetów. - Żydzi i judaizm w dokumen
tach..., 40.
17 Tamże, 35.
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Dokument Komisji Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych
z Judaizmem „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła
Katolickiego” dorzuca - za Katechizmem Soboru Trydenckiego - że chrześ
cijanie grzesznicy są bardziej winni śmierci Chrystusa w porównaniu z niektórymi
Żydami, którzy w niej mieli udział...18. Przypomnijmy jeszcze, że Ewangelie nie są
żadnymi biografiami Jezusa, a opisy Jego Męki nie sa wyciągami z akt sądowych.
Chodzi o kazania młodego Kościoła, które pragną zwiastować nam cierpienia
i śmierć Jezusa jako Wolę Bożą. Dokładny przebieg Męki nie interesował
autorów nowotestamentalnych - i historia jej pozostanie na zawsze otwarta.
Historycznie wcale nie jest stwierdzone, że w ogóle Sanhedryn miał wtedy prawo
wydawania wyroków śmierci (nie mówiąc już o ich egzekucji) - być może
chodziło tylko o przesłuchanie. Jedno wiadomo na pewno: zginął z rąk
rzymskich, nie bez udziału niektórych Żydów. Ale dla wiary śmierć Jezusa
oznacza Boży Zamysł: aby wszystkim okazać miłosierdzie (Rz 11,32). I o to
miłosierdzie Boże musimy błagać my, chrześcijanie, którzyśmy w naszych
siostrach i braciach Żydach tylekroć Pana krzyżowali.Przychodzę i klękam na tej
Golgocie naszych czasów... - mówił Papież w Oświęcimiu.
I jeszcze jedno: czy śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa to już pełne
i ostateczne nastanie nowego świata Bożego? Nie. Nowy Testament przedstawia
wskrzeszenie Jezusa z martwych jako dopiero początek tego świata nowego.
Jezus wyznawany przez nas Chrystusem to Syn Człowieczy, który przyjdzie
powtórnie, aby świat ostatecznie odkupić. Albowiem całe stworzenie aż dotąd
jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już
posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy,
oczekując przybrania za synów - odkupienia naszego ciała (Rz 8,22-23). I Żydzi
i chrześcijanie widzimy, ile jeszcze niesprawiedliwości i wszelkiego zła pozostaje
na tym świecie. I dlatego zarówno w żydowskim „Kadiszu” jak i chrześcijańskim
„Ojcze nasz” wołamy błagalnie o przyjście Królestwa Bożego. I wspólnie
czekamy na Mesjasza (lub na czasy mesjańskie); oni na jego pierwsze przyjście,
my na drugie. Żyjemy - oni i my - nadzieją nowych niebios i ziemi nowej i mocą
tej nadziei paschalnej chcemy już dzisiaj i to wspólnie przemieniać ten świat na
bardziej ludzki, a więc bardziej boski.
Komisja Wspólna Księży i Rabinów Los Angeles zaproponowała19 umiesz
czenie w biuletynie kościelnym na Niedzielę Palmową Męki Pańskiej na
stępującego wstępu do czytania Pasji: W tę ostatnią niedzielę przygotowania
paschalnego łączymy się z naszym duszpasterzem odczytującym nam ewangelię
M ęki i Śmierci Pańskiej. Kościół ufa, że ten dramatyczny opis pozwoli nam
usłyszeć orędzie Słowa Bożego dla nas, tutaj, na dzisiaj. Czytamy przecież opis
M ęki Pańskiej nie tylko po to, żeby przeżyć miłość Jezusa do nas, ale także dlatego,
że wezwani jesteśmy, żeby dzisiaj pokazywać w naszym własnym życiu Jego
zbawczą miłość. Czy przyjmujemy Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
przez sposób naszego życia? Przez wielkoduszne oddawanie innym naszego życia?
A może odrzucamy Chrystusa przez przeżywanie naszego życia w grzechu i bez
przejmowania się losem naszych sióstr i braci? Następują pytania o plusy i minusy
tego rodzaju komentowania Pasji i o reakcję wiernych.
Natomiast na Wielki Piątek Męki Pańskiej ta sama Komisja zaproponowa
ła następujący komentarz przed odczytaniem (odśpiewaniem) Pasji z czwartej
Ewangelii: W opisie M ęki Jezusa według świętego Jana, którą za chwilę będziemy
proklamowali, zwiastujemy samą istotę, serce orędzia chrześcijańskiego: Bóg
18 § IV 2. Tamże, 71.
19 Zob. M.McGarry, Resources for Preaching the New Testament (maszynopis), Washington 1989,
2-4.
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kocha wszystkich ludzi aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Nieprzyjażń pomiędzy
pierwszymi chrześcijanami a ich żydowskimi braćmi i siostrami, pokazana
w ewangelii Jana, nie może być dzisiaj kontynuowana. Orędzie ponadczasowe
pojednania i miłości do całej ludzkości musi zastąpić wcześniejsze uprzedzenia
chrześcijan wobec współczesnych im Żydów, inaczej bowiem dzieło Chrystusa
nigdy nie będzie dokończone. I znowu pytania (cała ankieta) o plusy, minusy,
reakcje...
Są także propozycje odnośnie pewnych zmian w przekładzie opisów Męki.
Chodzi przede wszystkim o zastąpienie terminu „Żydzi” (hoi Judaioi - czwarta
ewangelia) takimi wyrażeniami jak „niektórzy z nich” , „tłum” , „niektórzy
z Żydów” , „niektórzy ludzie” , „przywódcy żydowscy” , „przeciwnicy Jezusa” ...,
ale także o opuszczenie zdań „zapalnych” . Dla uspokojenia Czytelnika przypo
mnijmy, że chodzi o lekcjonarz, a więc księgę duszpasterską, i że tak rubryki
mszalne jak i dokument rzymski dają nam w tej dziedzinie zielone światło...
Następuje pytanie o reakcję duszpasterza: a)tekst to tekst - zmieniać go nie
wolno; b) tekst należy zmieniać z wielką ostrożnością - to nie jest sprawa
kaznodziei; musimy czekać na oficjalny przekład; c)zdaniami sprawiającymi
kłopot należy zająć się w homilii, a nie rozwiązywać trudności przez zmianę
przekładu; d) uważam, że dla celów duszpasterskich wolno mi zmieniać
przekład, ażeby wierniej oddać to, co jego autor zamierzył; e) Żydzi jako naród
odrzucili swego Mesjasza i muszą ponieść konsekwencje; to właśnie chciał
powiedzieć ewangelista, taki jest sens właściwy jego słów. Jest jeszcze w ankiecie
miejsce na inne odpowiedzi. A także pytania o spodziewany efekt lektury Męki
Pańskiej: czy wierni będą uważali Żydów za zabójców Chrystusa?
Krajowa Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych w in
strukcji swej Komisji Liturgicznej „Łaska Pana trwa na wieki” zajęła się także
„działalnością duszpasterską podczas Wielkiego Tygodnia i Okresu Wielkanoc
nego” (§ 27-29)20. Ale o tym w szóstym rozdziale. Najpierw poświęćmy kilka
stron temu, co nas - poza Biblią i przez Biblię właśnie - łączy moim zdaniem
najbardziej: święto Paschy.
5. Pascha

Wiadomo: najważniejsze święto żydowskie (Pesach) - i chrześcijańskie
(Wielkanoc). Najstarsze i pierwotnie jedyne święto Kościoła, Pascha Pana.
Oczywiście ma swoje korzenie w świętowaniu Paschy Pierwszego Przymierza.
Izrael świętował w tę uroczystość wyzwolenie z niewoli egipskiej jako największy
czyn zbawczy swego Boga. Znamy opis tego czynu w ks. Wyjścia rozdz. 12 - duże
fragmenty czytamy w naszej liturgii na progu Paschy, podczas Eucharystii
Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej, tak jak czytany jest ten opis w synago
dze. Żydzi obchodzą Paschę od dnia 14 do 21 (22) miesiąca Nisan. W 1992 roku
przypadła między 18 a 25 kwietnia, a więc mogliśmy świętować ją wspólnie, gdyż
nasze Triduum Paschalne przypadło 16-19 kwietnia. Główne elementy żydows
kiej Paschy to ofiarowanie w świątyni baranka paschalnego (którego krew
ratowała domy i rodziny izraelskie w Egipcie), spożywanie niekwaszonego
chleba czyli macy21 (pośpiech przy opuszczaniu Egiptu) i cała rodzinna uczta
sederowa w pierwszy wieczór święta.
Fachowcy zajmują się pozabiblijnymi początkami tego święta i jego
ewolucją w ciągu dziejów, tutaj przypominamy tylko jego sens religijny:
20 God’s Mercy Endures Forever. Guidelines on the Presentation o f Jews and Judaism in Catholic
Preaching, Washington 1988, 13-14.
21 Maca źle się kojarzy: niezupełnie jeszcze wymarło idiotyczne i zbrodnicze oskarżanie Żydów ojej
sporządzanie z dodatkiem krwi niewinnych dzieci chrześcijańskich!
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wspomnienie żywe zbawczego dzieła Boga, przez które Izrael dostąpił wy
zwolenia. I wszystko w to święto przypominało tamto dzieło wyzwolenia, tamte
zamierzchłe wydarzenia: wszystkie obrzędy, potrawy itp., począwszy od samej
nazwy święta. W czasach Jezusa Jerozolima licząca ok.25 tysięcy mieszkańców
nie mogła pomieścić wszystkich pielgrzymów paschalnych: Talmud i Józef
Flawiusz mówią nawet o trzech milionach, ale chyba ich liczba nie przekraczała
100 tysięcy. Żydzi przybywali nie tylko z Palestyny, ale także z całego imperium
rzymskiego i z Babilonii. Tak spełniano dawne polecenie Mojżesza celebrowania
Paschy w miejscu, które sobie obierze Pan na mieszkanie dla Imienia swego (Pwt
16,2). A że baranka wolno było pożywać tylko wewnątrz miasta, na czas Paschy
sztucznie poszerzano jego granice.
W czasach Jezusa istniała jeszcze Świątynia i w niej składano w ofierze
baranka paschalnego, zgodnie z przepisem Tory. (Gdy znamy przepisy Tory
i zapoznamy się chociaż trochę z przepisami Miszny, teksty biblijne - także
z listów Pawiowych! - i teksty liturgiczne naszego Triduum Paschalnego
i Wielkanocy zaczynają do nas przemawiać jak nigdy dotychczas!). Obrzęd
ofiarowania baranków rozpoczynał się 14 Nisan po południu. Dokonywali tego
świeccy (kapłani zbierali tylko krew), bo w tym dniu cały lud wyniesiony był do
godności kapłańskiej (uwaga Filona). Podczas ofiarowania lewici śpiewali Hallel
(Ps 113-118). Potem każdy wracał do siebie i święto kontynuowano w domach,
lśniących czystością nie tylko rytualną. Uczta była radosna (wino!) i rodziny
chętnie przyjmowały współbiesiadników, zwłaszcza biedaków, też przecież
wyzwolonych z Egiptu. Była to rzeczywiście „Pamiątka” tamtego wyzwolenia,
uobecnianego przez pytanie dziecka (Ma nichtana?) i opowieść głowy rodziny.
Miszna precyzowała, że w każdym pokoleniu każdy ma prawo uważać, że to on
osobiście dzisiaj wyszedł z Egiptu, zgodnie zresztą z Torą: W tym dniu będziesz
opowiadał synowi swemu: Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie
w czasie wyjścia z Egiptu (Wj 13,8).
Ale spojrzenia kierowały się (i kierują dzisiaj) nie tylko ku przeszłości
i teraźniejszości, ale także ku przyszłości, ku czasom Mesjasza, kiedy Izrael
i świat cały będzie odkupiony. Dokona się to czwartej nocy, jak to wyśpiewuje
Targum do Wj 12,42 w poemacie o czterech nocach; kiedy go czytam, nie mogę
nie myśleć o naszym Exultet - Orędziu Wielkanocnym śpiewanym radośnie
w naszych kościołach w noc Wigilii Paschalnej. Pascha to najbardziej mesjańskie
święto Izraela. W jej kontekście miały miejsce Ostatnia Wieczerza, Śmierć
i Zmartwychwstanie Jezusa. Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha
(1 Kor 5,7). Według ewangelii Jana Jezus został skazany i powieszony na krzyżu
w piątek 14 Nisan, w wigilię szabasu. Skazany został około południa, kiedy Jego
bracia zaczynali ofiarować Paschę w Świątyni. Nic dziwnego, że Jego uczniowie
ujrzą w tym tragicznym finale życia swego Mistrza spełnienie obietnic danych
Izraelowi. Dzisiaj, kiedy Żydzi i chrześcijanie celebrują Paschę, nawet jeśli czynią
to osobno, i jedni i drudzy zwróceni są wspólnie ku ostatecznemu wyzwoleniu
i odkupieniu wszelkiego stworzenia.
Czas naszego wyzwolenia, zgromadzenie święte, pamiątka wyjścia z Egiptu
- tak liturgia żydowska nazywa to święto. A Biblia mówi: I będzie dzień ten dla
was na pamiątkę (le zikkarony - Wj 12,4. Sławny teolog żydowski z XI w. Raszi
komentując pierwszy wiersz Biblii (Rdz 1,1) zauważył, że Tora winna się
rozpoczynać od 12 rozdz. ks. Wyjścia; nic dziwnego, przecież Pascha rozpoczyna
historię Ludu Bożego, stając się jakby repliką Stworzenia. Bóg wciela się odtąd
na zawsze w dzieje tego ludu (zob. Pwt 4,34). Pójdzie z nim także do pieców
krematoryjnych. Będzie słyszał jego skargi i będzie widział jego bunty i grzechy,
ale nie cofnie obietnic. Nigdy nie zostanie zamknięta brama nadziei, którą
otworzyło Wyjście - Exodus. Jego „Pamiątka” obchodzona w święto Paschy
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pozwala Żydowi odczuć znowu działanie odkupieńcze Boga w historii jego życia
i w historii jego narodu, naznaczonej prześladowaniami ze strony pogan
i chrześcijan.
Dzisiaj to „Przejście Pana” dokonuje się w liturgii domowej, bo nie masz już
Świątyni. Bardziej niż kiedykolwiek w ciągu roku stół rodzinny staje się
sanktuarium, którego kapłanem jest głowa domu, stając się liturgiem wieczerzy
i nauczycielem Tory. Marcin Buber nazwał wręcz Seder,,ucztą konsekracyjną” .
Cytowany już dokument rzymski „Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego
i katechezie Kościoła katolickiego” ,# mówiąc za Janem Pawłem II o tym, jak
wiara i współczesne życie religijne Żydów mogą pomóc naszej wierze i życiu
religijnemu, dodaje (V,2): Wszystko to uwidacznia się przede wszystkim z okazji
wielkich świąt roku liturgicznego, jak na przykład Pascha. Pascha historyczna,
skierowana w przyszłość, dla Żydów; Pascha urzeczywistniona w śmierci i zmart
wychwstaniu Chrystusa, dla chrześcijan, nawet jeśli oczekują oni jeszcze ostatecz
nego spełnienia (por. wyżej,11,9). Jest stale ,,pam iątką) przekazaną nam przez
tradycję żydowską, mającą specjalną treść, różną w każdym przypadku. Istnieje
zatem, z jednej i drugiej strony, równoległy dynamizm: gdy chodzi o chrześcijan,
nadaje on sens świętowaniu Eucharystii (por.antyfona ,,0 sacrum convivium”);
jest ona świętowaniem Paschy i, jako takie świętowanie, aktualizuje ona przeszłość,
przeżywaną w oczekiwaniu ,,aż przyjdzie” (1 Kor 11,26)22.
Oczywiście podobieństwo i pokrewieństwo „kalendarzowe” nie ogranicza
się do Paschy - święta Wolności. Z innych świąt wspomnijmy choćby tylko
Zielone Święta: żydowskie Szawuot - Święto Tygodni, uobecnianie Objawienia
na Synaju (dar Prawa i Przymierza),u nas: Pięćdziesiątnica - Zesłanie (dary!)
Ducha Świętego, inauguracja Kościoła... Od Adwentu poprzez Pesach- Wielkanoc
po Jom Kippur i Rosz Haszana żydowski i chrześcijański cykl liturgiczny krążą
wokół siebie we wspaniałym ciągu ciągle nowych wyzwań wobec Ludu Bożego, by
okazał skruchę, by dochował wierności Bożemu wezwaniu, by przygotował świat na
przyjście Królestwa Bożego. Choć każdy z tych cyklów jest odrębny i niepowtarzal
ny, wiążą się one jednak ściśle ze sobą. Chrześcijaństwo jest zaszczepione na
wspólnym korzeniu, biblijnym Izraelu, i nadal czerpie z niego soki oliwne (Rz
11,13-24). - To słowa ze wspomnianego już dokumentu Komisji Liturgicznej
Krajowej Konferencji Katolickich Biskupów USA (§ 9).
Poświęćmy jeszcze kilkanaście linijek s z a b a s o w i. Żydzi ten siódmy dzień
tygodnia, święty dzień odpoczynku, obchodzą nie tylko na pamiątkę odpoczyn
ku Bożego po stworzeniu świata (zob. Wj 20,11) i Przymierza Boga z ludem, ale
także na pamiątkę Wyjścia, na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej, na
pamiątkę Paschy: Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził
cię stamtąd Pan, Bóg twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci
nakazał Pan, Bóg twój, strzec dnia szabatu (Pwt 5,15). Podobnie ilekroć
chrześcijańska wspólnota świętuje w Eucharystii „Pamiątkę” Śmierci i Zm art
wychwstania Jezusa Chrystusa, tylekroć świętuje ona Paschę. Czyni to w sposób
szczególny pierwszego dnia tygodnia (Mk 16,2 par), w Dzień Pański. Każda
niedziela to mała Wielkanoc. W III modlitwie eucharystycznej modli się
prezbiter właśnie w niedzielę: ...uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia,
w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na Apostołów Ducha Świętego...
Wiadomo, że szabas zaczyna się w piątek wieczór (my też mamy w liturgii
żydowski sposób liczenia czasu) i kończy w wiecżór sobotni po zapadnięciu
zmroku. Czyż nie przypomina naszej niedzielnej Eucharystii w kościele i na
stępującej po niej agapy nabożeństwo synagogalne i uczta szabasowa? (nie trzeba
22 § V 2. Żydzi i judaizm w dokumentach..., 72. (Niestety przekład trzeba czasem poprawiać!). Na
temat tego święta zob. np. J.Drozd, Ostatnia wieczerza nową Paschą, Katowice 1977.
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tutaj pisać, kto od kogo zapożyczył). Nasz odpoczynek niedzielny także jest
wzorowany na odpoczynku szabasowym, z tym że Żydzi traktują go o wiele
poważniej od nas. Mówi rozmówczyni s. Kingi Strzeleckiej w Izraelu:
Inny jeszcze element szabatu ukazuje się, kiedy badamy terminy użyte
w określeniu „Bóg odpoczął”. Otóż rdzeń nie mówi „odpoczywać”, ale „za
trzymywać”. Istotą szabatu nie jest odpoczynek, ale zatrzymanie pracy. Po co?
Aby celebrować ukończenie stworzenia, aby je kontemplować i przyjąć jako dar
Boży. Ta celebracja stworzenia jest także jednym z aspektów szabatu, który
widzimy we wszystkich świętach żydowskich. Racją pracy człowieka jest prze
twarzanie stworzenia, doskonalenie go. Bóg tego chce i uznaje za dobre, ale szabat
pracę relatywizuje. Człowiek ma sobie przypominać, że nie może być niewolnikiem
pracy, bo choć przekształca naturę, nie jest jej panem236. Wspólne świętowanie?

Komisja Liturgiczna Episkopatu Amerykańskiego we wspomnianym doku
mencie daje jako przykład te diecezje i parafie, w których np. odprawia się
w Niedzielę Palmową wraz z Żydami „Nabożeństwo Pojednania” lub podczas
Wielkiego Postu zaprasza się kogoś, kto przeżył holokaust, aby zabrał głos przed
zgromadzonymi na liturjgii wiernymi. U nas nadawałoby się do tego celu
nabożeństwo Gorzkich Zali odprawiane w każdą niedzielę Wielkiego Postu
w całej Polsce (ale jestem realistą i nie zapominam, że ostatnio nawet propozycja
zaproszenia wierzącego Żyda, człowieka dialogu chrześcijańsko-żydowskiego,
na lekcję religii, wywołała wysokie protesty).
W wielu parafiach i rodzinach katolickich nie tylko Ameryki przyjął się
zwyczaj uczestniczenia w sederze paschalnym podczas Wielkiego Tygodnia.
Dokument Biskupów Amerykańskich podkreśla wychowawczą i duchową
wartość tych praktyk. Jest jednak przeciwny „chrzczeniu” sederu poprzez
kończenie go czytaniami nowotestamentalnymi o Ostatniej Wieczerzy lub - co
gorsza - zamienianie go na prolog do Eucharystii. Kiedy chrześcijanie obchodzą
tę świętą ucztę żydowską pomiędzy sobą, rytuał hagady sederowej winien być
zachowany w całej rozciągłości. Seder winien być obchodzony z wielką
godnością i z wrażliwością wobec tych, których jest on własnością: wobec
Żydów. Racją zasadniczą, dla której chrześcijanie mogą obchodzić żydowską
Paschę (Pesach), winno być uznanie wspólnych korzeni w historii zbawienia.
Przestrzega się jednak przed jakąś próbą „odgrywania” Ostatniej Wieczerzy
Jezusa. (Mamy przecież nasze Triduum Paschalne). Dokument biskupi zachęca
katolików do urządzania sederów w miejscowych synagogach lub we współpracy
z nimi (w Polsce jest ich niestety tak niewiele!).
Dokument poleca także wspólne nabożeństwa poświęcone pamięci ofiar
Szoah, dodając, że dobrze byłoby poprzedzić je katechezą i programem edukacyj
nym dla dorosłych. W niedzielę najbliższą Dniowi Zagłady - Jom ha Szoah - zaleca
katolikom modlitwy za ofiary holokaustu i za tych, którzy przeżyli. Podaje też
przykłady próśb do modlitwy wiernych we Mszy świętej. Przytoczmy je:
- Módlmy się za ofiary holokaustu, za ich rodziny i za wszystkich naszych
żydowskich braci i siostry, aby już nigdy nie powtórzyła się przemoc i nienawiść,
której doświadczyli...
- Módlmy się za Kościół, aby holokaust stał się dla nas ostrzeżeniem, że
nigdy nie wolno nam zachować obojętności wobec cudzego cierpienia...
23 K.Strzelecka, Szalom. Warszawa 1987, 157. Zob. także: H.Muszyński, Świętość Dnia Pańskiego,
w: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego, Ewangelizacja i Eucharystia. Program
duszpasterski na rok 1992/93, 117-130.
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-M ódlmy się za naszych żydowskich braci i siostry, aby ich ufność w obliczu
długotrwałych cierpień natchnęła nas większą wiarą i zawierzeniem Bogu...
Powyższe sugestie amerykańskie nie we wszystkim są u nas do zrealizowa
nia, przede wszystkim z braku Żydów i synagog (ale nie z braku przygotowania
naszych wiernych, bo właśnie trzeba ich przygotowywać, nie czekając na lepsze
czy gorsze czasy). Bardzo udane wspólne nabożeństwo żydowsko-chrześcijańskie w katolickim kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie 18 października roku
1992 z okazji święta Simchat Tora (Radość Tory) i wspólne przeżywanie innych
świąt żydowskich poza kościołem nie tylko w Warszawie są dobrym przykładem
i prognostykiem. Dokument „Łaska Pana trwa na wieki” zalecał - jak
widzieliśmy - specjalną modlitwę wiernych z okazji Dnia Zagłady, a do tego nie
trzeba ani Żydów ani synagogi, wystarczy odrobina dobrej woli i odrobina
zrozumienia, czym było męczeństwo i zagłada całego narodu na naszej ziemi,
narodu tak bliskiego Polakom przez wspólną historię, i tak bliskiego chrześ
cijanom przez wspólną historię zbawienia... I odrobina wiary w moc modlitwy do
Boga... Do tego dołączać się musi troska o naszych wiernych, zwłaszcza
młodych, z powodu nowej fali nowej ksenofobii i starego antysemityzmu...
I w związku z tym raz jeszcze trzeba zaproponować Kościołowi (Koś
ciołom!) w Polsce ustanowienie i coroczne (ekumeniczne) obchodzenie jakiegoś
Dnia (Niedzieli?) Judaizmu. Tym razem sięgnijmy do wzorca włoskiego.
W niedzielę 17 stycznia 1993 r. Kościół Włoski obchodził po raz czwarty „Dzień
pogłębienia i rozwoju religijnego dialogu żydowsko-chrześcijańskiego” (Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano”), zwany krócej Dniem Judaizmu (Giornata delVEbraismo), a po łacinie
Dies studii, orationis et dialogi - Dzień studium, modlitwy i dialogu z Żydami. To
28 września 1989 roku Konferencja Episkopatu Włoskiego postanowiła, że co
roku dzień taki będzie obchodzony 17 stycznia, w przeddzień Tygodnia
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia). Wybór tego dnia
(tej wigilii) nie jest przypadkowy, choćby w świetle tego, co papież Jan Paweł II
i dokumenty naszego Kościoła mówią o zazębianiu się misterium Izraela
i misterium Kościoła. Łatwiej z chrześcijanami innych wyznań cieszyć się
wzajemnie bogactwami Ewangelii, kiedy wpierw uświadomimy sobie nasze
ogromne dziedzictwo duchowe wspólne nam także z Żydami (nie tylko wspólne
korzenie). Nie ma autentycznego ekumenizmu międzychrześcijańskiego bez
ekumenizmu szerszego, głębszego, chrześcijańsko-żydowskiego.
W ów Włoski Dzień Żydowski włączają się wszystkie diecezje, parafie,
uniwersytety katolickie, seminaria duchowe, ruchy i grupy religijne... Ma miejsce
wspólna z Żydami lektura Pisma świętego, odbywają się z nimi spotkania
modlitewne i dyskusyjne, przeprowadza się studium tradycji żydowskiej,
wykłady uniwersyteckie i konferencje popularne (głoszone przez fachowców ze
strony żydowskiej i chrześcijańskiej), są artykuły, wywiady, audycje telewizyjne
i radiowe, ważne są zwłaszcza wystąpienia biskupów... Napisał mi z Watykanu
ks. prałat Pier Francesco Fumagalli, sekretarz Komisji Stolicy Apostolskiej ds.
Stosunków Religijnych z Judaizmem: Jak dobrze wiesz, nie brak nam fantazji nad
brzegami Morza Śródziemnego... Wiele z tych inicjatyw ma miejsce przed 17
stycznia. Nawet ta ostatnia data nie jest ściśle obowiązująca, jeśli są ważne racje
za zmianą terminu.
Biskup Asyżu, odpowiedzialny w łonie Episkopatu Włoskiego za ekumenię,
przypomniał rzecz ważną: taki Dzień Judaizmu ma sens także w tych regionach,
gdzie wspólnota żydowska jest niewielka albo w ogóle jej nie ma. Przecież taki
Dzień potrzebny jest najpierw i przede wszystkim samemu Kościołowi! Rozu
miemy to w Polsce coraz lepiej odnośnie do ekumenizmu chrześcijańskiego: jest
on potrzebny Kościołowi Rzymskokatolickiemu dla niego samego i byłby
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konieczny nawet wtedy, gdyby w Polsce mieszkali sami li tylko katolicy (oby się
nigdy nie spełniło to marzenie niektórych prawdziwych Polaków-katolików!).
Inicjatywy podobne do włoskiej zauważa się także w innych krajach,
również w niektórych krajach z nami sąsiadujących ( np. „Niedziela Izraela”).
Na ostatnim Synodzie Biskupów w Rzymie (na temat Europy) zaproponowano
rozszerzenie inicjatywy włoskiej na cały Kościół, przynajmniej w Europie. Takie
rozszerzenie postulują także różne instancje chrześcijańsko-żydowskie, a zwłasz
cza wspomniana Komisja Stolicy Apostolskiej. Czy u nas taki Dzień nie mógłby
stać się owocem II Polskiego Synodu Plenarnego, w duchu Listu Pasterskiego
Episkopatu Polski odczytanego w polskich kościołach (niestety nie we wszyst
kich) 20 stycznia 1991 roku? I czy nie trzeba by od razu do wspólnego
zorganizowania i przeprowadzenia go zaprosić inne Kościoły chrześcijańskie
w Polsce?
Oczywiście nie musi to być koniecznie 17 stycznia, chociaż wigilia „kar
nawału ekumenicznego" (ks.B.Tranda) przemawia za tym terminem. Może jakaś
niedziela? Może Dzień Zagłady (Jom ha Szoah)? Może święto Radości Tory
(Simchat Tora)? Może 19 kwietnia - rocznica powstania w getcie warszawskim?
Ufam, że i nad brzegami Bałtyku i polskich rzek fantazji nie zabraknie...
Z tym akcentem ufności kończę słowami, którymi Jan Paweł II zakończył 12
marca 1979 roku swoje przemówienie do członków Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności:24
M y wszyscy, Żydzi i chrześcijanie, modlimy się często do Niego tymi samymi
modlitwami, wziętymi z Księgi, którą i my, i wy, uważamy za Słowo Boże. Jego
rzeczą jest dać obu naszym religijnym wspólnotom, które są tak sobie bliskie, owo
pojednanie i skuteczną miłość, które są zarazem Jego nakazem i Jego darem (por.
Kpi 19,18; M k 12,30). W tym sensie - ufam - za każdym razem, gdy Żydzi
odmawiają ,,Szema Izrael", za każdym razem, gdy chrześcijanie powtarzają
pierwsze i drugie przykazanie, za laską Boga zbliżamy się do siebie nawzajem. Na
znak już osiągniętego wzajemnego zrozumienia i braterskiej miłości pozwólcie mi
wyrazić wam wszystkim raz jeszcze moje serdeczne powitanie i pozdrowienie tym
słowem, tak pełnym znaczenia, wziętym z języka hebrajskiego, którym my,
chrześcijanie, także się posługujemy w naszej liturgii: Pokój z wami. Szalom,
Szalom!

24 Żydzi i judaizm w dokumentach..., 98.

SPRAWOZDANIA I DOKUM ENTY

ŚWIATOWE ZGROMADZENIE NA RZECZ SPRAWIEDLIWOŚCI,
POKOJU I INTEGRALNOŚCI STWORZENIA
Seul, Republika Korei, 5-12 marca 1990

DOKUMENT KOŃCOWY
I. Wstęp do Aktu Przymierza
Od 5 do 12 marca 1990 roku przedstawicielki i przedstawiciele wielu
Kościołów, ruchów i światowych wspólnot chrześcijańskich z Afryki, Azji,
Europy, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, Ameryki Północnej, Karai
bów i Pacyfiku zebrali się w Seulu (Korea), ażeby określić wspólne stanowisko
wobec zagrożeń wypływających z niesprawiedliwości, przemocy oraz zniszczenia
środowiska człowieka. Wyniki obrad zostały zebrane w niniejszym Raporcie,
który jest skierowany do chrześcijan i poszczególnych wspólnot lokalnych,
Kościołów i ruchów w nadziei, że przyczyni się do rozwinięcia szerokiej
współpracy ze wszystkimi, którzy podzielają te same troski i starania.
1. Bóg - dawca życia

Przybyliśmy do Seulu, ażeby zastanowić się wspólnie jak przeciwdziałać
zagrożeniom, przed którymi stoi obecne pokolenie. Zebraliśmy się tutaj,
ponieważ jesteśmy przekonani, że Bóg, który jest dawcą życia nie opuści
stworzenia. Przybyliśmy z ufnością i nadzieją, a jednocześnie z głębokim
niepokojem o obecną sytuacją i widoki na przyszłość. Ludzkość wkroczyła
w nowy jakościowo okres swojej historii. Osiągnęła zdolność zniszczenia samej
siebie. Stale zmniejsza się jakość życia. W niebezpieczeństwie jest nawet życie
samo w sobie. Stoimy wobec nowych i kompleksowo splecionych zagrożeń:
- głęboko zakorzenionych i śmiertelnych form niesprawiedliwości: niewielka
część ludzkości żyje w tak ogromnym dobrobycie i dysponuje tak wielką
władzą, jakie do tej pory nie były znane, natomiast miliony ludzi żyje
w przygniatającym ubóstwie, głodzie i ucisku;
- powszechnie stosowanej przemocy w otwartych i ukrytych konfliktach oraz
coraz częstszego łamania podstawowych praw człowieka: tortury, egzekucje
bez postępowania sądowego, ludobójstwo znamionują współczesne czasy;
- gwałtownie postępującego zniszczenia środowiska: procesy, od których zależy
życie samo w sobie, są systematycznie niszczone; utraciliśmy już bezpowrotnie
wiele gatunków zwierząt i roślin.
Właściwe niebezpieczeństwo polega na jednoczesnym występowaniu i wza
jemnym oddziaływaniu tych zagrożeń. Razem wzięte ukazują kryzys o zasięgu
światowym. Bez daleko idących zmian, które teraz muszą mieć miejsce, kryzys
się zaostrzy. Może stać się rzeczywistą katastrofą dla naszych dzieci i wnuków.
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2. Boże przymierze

Stojąc w obliczu niepewności związanych z przyszłością, przypominamy
sobie przymierze, które Bóg zawarł z ludźmi i całym stworzeniem.
- Bóg, który jest miłością, nie przebywa w nieosiągalnych wysokościach, lecz
jest obecny w stworzeniu jako moc, która je podtrzymuje. Bóg żyje we
wszystkim, co oddycha i rośnie. Ludzie, mężczyźni i kobiety, zostali stworzeni
jako partnerzy Boga oraz wezwani do tego, aby świadczyć o miłości Boga,
która obejmuje wszystko.
- Bóg nie pozostawia ludzi samym sobie, mimo że często nie+akceptują pozycji
i roli, jaką im naznaczył. Bóg jest ciągle gotowy do odbudowania zniszczonej
wspólnoty. Znak tęczy przypomina nam obietnicę: Oto Ja, Ja ustanawiam
przymierze moje z wami i potomstwem waszym po was, i z wszelkimi istotami
żyjącymi, które są z wami (Rdz 9,9-10)*.
- Częstokroć ludzie byli wybierani, ażeby świadczyć o zbawczych zamiarach
Boga. Abraham otrzymał obietnicę, że przez niego wszystkie pokolenia będą
błogosławione (Rdz 12,3). Zawierając przymierze Bóg powołał Izraela do
służby całemu światu (Iz 42, 1-7).
- Przymierza zawarte z Bogiem zostały wypełnione w Jezusie Chrystusie.
Obietnica Nowego Przymierza, które miało być wypisane w sercach
ludzi, została zrealizowana w historii poprzez wcielenie Chrystusa i Jego
śmierć na krzyżu - najwyższy wyraz samoofiarującej się miłości. Przez
zmartwychwstanie Chrystusa objawiło się nieodwołalne „tak” Boga wobec
życia.
- Przez chrzest jesteśmy włączeni w przymierze z Chrystusem; celebrując
eucharystię słyszymy wciąż na nowo słowa: Ten kielich to nowe przymierze we
krwi mojej (1 Kor 11). Eucharystia antycypuje teraz i tutaj Boże królestwo
sprawiedliwości i pokoju, nowe niebo i nową ziemię, które mają nadejść; jest
pokarmem, który dzielimy z Chrystusem, utożsamiającym się ze wszystkimi,
którzy cierpią niesprawiedliwość i przemoc.
- Wspólnota przymierza jest otwarta dla wszystkich. W czasie Pięćdziesiątnicy
mury zostały zburzone. Przez Ducha Świętego powstaje nowa wspólnota,
wezwana z rozproszonych i wrogich narodów, religii, klas, płci, grup
wiekowych i ras. Przez Ducha Świętego wszyscy mamy dostęp do Boga. Duch
Święty nalega, abyśmy rozpoznali Boże dary we wszystkich ludziach i w każ
dym miejscu oraz radowali się w nich.
3. Być uczniem Chrystusa w okresie zagrożonego przetrwania

Co oznacza dla chrześcijanina odpowiedzieć na Boże przymierze w obec
nym momencie historii?
- Chrystus wzywa nas do radykalnego pójścia za Nim. Zagrożenia, których
dzisiaj doświadczamy są ceną, jaką musimy zapłacić za to, że odwróciliśmy się
od przymierza z Bogiem. Zbawiająca i uzdrawiająca miłość Boga może
objawić się tylko wtedy, gdy będziemy naśladować Chrystusa bez kom
promisów.
* Wszystkie cytaty według: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Nowy przekład
z języków hebrajskiego i greckiego opracowany przez Komisję Przekładu Pisma Świętego. Brytyjskie
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. Warszawa 1981.
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- Miłość Boga kieruje się w pierwszym rzędzie do słabych, biednych i uciś
nionych. Bóg nigdy nie zapomina ofiar ludzkiej przemocy. Doświadczymy
obecności i miłości Boga, jeżeli utożsamimy się z cierpiącymi, jeżeli będziemy
uczestniczyć w ich walce przeciwko ciemiężącym władzom, które pozbawiają
ludzi ich godności i niszczą oblicze ziemi. Gniew i bunt uciśnionych są znakami
nadziei na bardziej ludzką przyszłość.
- Biorąc pod uwagę kompleksowość nowoczesnego społeczeństwa oraz kru
chość pokoju między narodami, konflikty, w których stosuje się przemoc
stanowią teraz większe niebezpieczeństwo, niż kiedykolwiek w historii. Wojna
jako środek rozwiązywania konfliktów powinna być odrzucona. Kościół jest
wezwany do działania na rzecz sprawiedliwości, pojednania i pokoju.
- Boże przymierze obejmuje obecnych mieszkańców Ziemi oraz przyszłe
pokolenia i całe stworzenie. Jeżeli ludzkość ma przetrwać należy uznać prawa
przyszłych pokoleń oraz istotową wartość przyrody.
- Jeżeli Kościoły chcą właściwie odpowiedzieć na globalne zagrożenia dnia
dzisiejszego, muszą odkryć nowe sposoby wyrażania swego uniwersalnego
powołania. Muszą żyć i działać jako jedno ciało, przekraczać granice dzielące
narody, a jednocześnie burzyć bariery niesprawiedliwości, które dzielą dzisiaj
ciało Chrystusa.
4. Skrucha i nawrócenie

Jeżeli zastanowimy sie nad konsekwencjami przymierza z Bogiem, to
uświadomimy sobie jak bardzo miłość Boga jest nierozpoznawalna w naszym
świadectwie i życiu. Obecny impas jest dziełem człowieka. Jeżeli ma zostać
przełamany, niezbędna jest radykalna zmiana orientacji.
Bóg kieruje do nas wszystkich wezwanie do skruchy i nawrócenia.
Pojednajcie się z Bogiem, źródłem życia! Lecz to wezwanie nie oznacza tego
samego dla wszystkich. Wezwanie Jezusa do życia przybierało różne formy:
- dla bogatych oznaczało uwolnienie się od władzy pieniądza;
- dla chorych oznaczało wiarę w Bożą miłość i uzdrawiającą moc;
- dla uprzywilejowanych oznaczało dzielenie się władzą i bogactwem;
- dla wątpiących oznaczało przezwyciężenie rozpaczy;
- dla wykształconych oznaczało wyrzeczenie się dumy wyższości;
- dla słabych oznaczało większe zaufanie do samego siebie.
Również dzisiaj wezwanie Jezusa przybiera różne formy. Żyjemy w cał
kowicie innych warunkach i ciągle dalecy jesteśmy od zrozumienia konsekwencji
płynących z tej odmiennej sytuacji. Wezwanie Jezusa dociera do nas poprzez
zagrożenia naszych czasów. Skrucha i nawrócenie stają sie istotnymi warunkami
przetrwania.
Kim jesteśmy przez Bogiem? Sami nie potrafimy znaleźć odpowiedzi.
Jesteśmy odpowiedzialni przed innymi ludźmi i potrzebujemy ich, aby dowiedzieć
się kim jesteśmy przed Bogiem. Powszechna wspólnota wzajemnej solidarności
będzie wzrastała tylko wtedy, kiedy nauczymy się słuchać jeden drugiego, widzieć
siebie oczyma innych, dzielić się naszymi troskami i wspólnie oceniać uchybienia.
5. Wspólnota nadziei i uczestnictwa

Nawrócenie jest drogą do nowej i trwałej nadziei - do pewności, że bieg
historii może ulec zmianie. Jesteśmy przytłoczeni wątpliwościami:
- czyż nie zawsze ostatnie słowo należało do władzy?
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- czy w ogóle da się uniknąć ofiar?
- czy wojna i nienawiść nie należą do natury ludzkiej i dlatego nie mogą być
przezwyciężone?
- czy nie jest prawdą, że rozwój technologiczny ma swoją własną dynamikę
i dlatego nie może być opanowany i kontrolowany?
Chrześcijańska nadzieja jest ruchem oporu przeciwko fatalizmowi.
Chcemy podzielać tę nadzieję ze wszystkimi ludźmi. Chcemy połączyć się
z nimi we wspólnym ruchu. Chcemy czerpać z ich doświadczenia i uczyć się
nadziei, która podtrzymuje ich walkę.
6. Śpiewajcie Panu pieśń nową

Zaproszenie to oznacza coś więcej, niż wprowadzenie nowej tonacji.
Psalmista przynagla nas, abyśmy celebrowali wielkie dzieła, które Bóg czyni
pośród nas. Jesteśmy zaproszeni do otwarcia się na przyszłość i do ciągle nowego
interpretowania znaków czasu. Poszukując na Zgromadzeniu odpowiedzi, jaką
należy dać Bożemu przymierzu, uświadamiamy sobie również jak szybko
zmienia się świat i wyłaniają nowe wyzwania. Stąd też musimy trwać razem
w procesie wzajemnego zobowiązania na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integ
ralności stworzenia oraz przygotować się do nowej wizji, zobowiązań i działań.
Jezus na początku swojej służby w synagodze w Nazarecie powołuje się na
proroka Izajasza, głoszącego rok łaski od Pana (Łk4,19). Powyższe wyrażenie
odnosi się do Roku Jubileuszowego (Kapł 25), który miał być świętowany przez
Izrael co 50 lat, ażeby naprawić niesprawiedliwość i zlikwidować ucisk. Przez to
miało stać się jasne, jakie granice wyznaczone są roszczeniom człowieka wobec
Bożego stworzenia. Jezus ogłasza wieczny Rok Jubileuszowy i tym samym
wymaga, aby Kościół ciągle świadczył na rzecz sprawiedliwości, pojednania oraz
godności i praw przyrody.
Wspólnota przymierza jest jubileuszową wspólnotą w służbie wszystkiemu.

II. Dziesięć postanowień na temat sprawiedliwości,
pokoju i integralności stworzenia
WPROWADZENIE
W tym świecie, naznaczonym niesprawiedliwością, przemocą i zniszczeniem
środowiska, pragniemy potwierdzić przymierze z Bogiem, które jest otwarte dla
wszystkich i zawiera obietnicę życia w pełni i we właściwych relacjach.
Odpowiadając na Boże przymierze wyznajemy wiarę w Trójjedynego Boga,
który jest najgłębszym źródłem wspólnoty.
Odpowiedź na przymierze prowadzi nas dzisiaj do następujących stwier
dzeń na temat naglących kwestii, gdzie zagrożona jest sprawiedliwość, pokój
i integralność stworzenia. Są to mocne przekonania, które wyrosły w ciągu wielu
lat sporów i dialogu ekumenicznego.
Formułujemy te postanowienia jako chrześcijanie świadomi, że wielu ludzi
innych religii i światopoglądów podziela z nami te troski, kierując się swoim
rozumieniem sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia. Dlatego po
szukujemy dialogu i współpracy z nimi, realizując wizję nowej przyszłości, która
jest niezbędna dla przetrwania naszej planety.
Możemy przyjąć te postanowienia, o ile uświadomimy sobie nasze uchybie
nia i bezsilność oraz zaangażujemy się na nowo w rzeczywistość Bożego
Królestwa. Oznacza to, że będziemy stawiać opór w myśli, słowie i działaniu
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siłom podziału i zniszczenia, a także żyć w aktywnej solidarności z cierpiącymi
ludźmi.
POSTANOW IENIE I
Stwierdzamy, że każda forma sprawowania władzy ponosi odpowiedzial
ność przed Bogiem

Świat należy do Boga. Dlatego każdy rodzaj władzy i autorytetu oraz forma
ich sprawowania powinny służyć zamiarom Boga wobec świata, a także ponosić
odpowiedzialność przed ludźmi, w imieniu których występują. Ci, którzy
sprawują władzę - ekonomiczną, polityczną, wojskową, społeczną, naukową,
kulturalną, prawną i religijną - muszą zarządzać w imieniu Bożej sprawiedliwo
ści i pokoju. Władza Boga ukazuje się w Chrystusie poprzez zbawcze cierpienie,
jako współczująca miłość, która utożsamia się z upadłą i cierpiącą ludzkością.
Umożliwia to ludziom głoszenie orędzia wyzwolenia, miłości i nadziei, która daje
nowe życie; uzdalnia również do stawiania oporu niesprawiedliwości oraz do
walki z mocami śmierci.
Dlatego stwierdzamy, że wszystkie formy sprawowania władzy i autorytetu
podlegają osądowi Boga i są odpowiedzialne przed ludźmi. Oznacza to prawo
ludzi do pełnego uczestnictwa we władzy. W Chrystusie Bóg decydująco objawił
znaczenie władzy, jako współczującej miłości, która zwycięża moce śmierci.
Będziemy się sprzeciwiać takiemu sprawowaniu władzy i autorytetu,
w którym dąży się do zmonopolizowania władzy, a przez to wstrzymuje procesy
zmierzające do sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia.
Zobowiązujemy się popierać konstruktywną siłę ruchów oddolnych walczą
cych o ludzką godność i wyzwolenie oraz ich dążenie do sprawiedliwych
i dających uczestnictwo form rządzenia i struktur ekonomicznych.
POSTANOW IENIE II
Stwierdzamy, że Bóg stoi po stronie ubogich

Biedni są wyzyskiwani i uciemiężeni. Ich ubóstwo nie jest przypadkowe. Jest
często rezultatem świadomie prowadzonej polityki, zmierzającej do gromadze
nia bogactw i władzy w rękach niewielu. Istnienie ubóstwa jest skandalem
i zbrodnią. Bluźnierstwem jest twierdzić, że odpowiada to woli Boga. Jezus
przyszedł po to, abyśmy mieli życie w całej jego obfitości (J 10,10). Przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie Chrystus zdemaskował, a przez to zwyciężył moce,
które odbierają ubogim ich prawo do obfitości życia (Łk 4,16-21). Bóg stoi po
stronie biednych. Chwała Boga odzwierciedla się w człowieku biednym, który ma
życie w pełni (Arcybiskup Romero). W krzyku biednych słyszymy prowokujący
głos Boga.
Ci, których społeczeństwo traktuje jako „najmniejszych” , określani są przez
Jezusa jako Jego bracia i siostry (Mt 25,31-46). Wprawdzie uznajemy potrzebę
diakonijnej służby oraz konieczność szybkiej odpowiedzi na palące problemy, to
jednak musimy dzisiaj uświadomnić sobie , że potrzeby „najmniejszych” mogą
być zaspokojone wtedy, gdy zostaną zmienione zasadniczo struktury gospodarki
światowej. Dobroczynność i projekty pomocy nie mogą zaspokoić potrzeb
miliarda najbiedniejszych ludzi, z których większość to kobiety i dzieci, ani
ochronić ich godność. Rozwiązanie problemu kryzysu zadłużenia można znaleźć
jedynie przez sprawiedliwy, bezstronny porządek gospodarczy, a nie dzięki
stosowaniu środków łagodzących, jak np. konwersja długu.
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Stwierdzamy, że Bóg stoi po stronie ubogich. Oświadczamy, że jako
chrześcijanie mamy obowiązek wspierać Boże działanie w walce biednych
0 wyzwolenie nas wszystkich.
Będziemy się sprzeciwiać wszelkim siłom, zarządzeniom politycznym i in
stytucjom, które tworzą i utrzymują ubóstwo, bądź akceptują je jako coś
nieuniknionego i nie do wykorzenienia.
Zobowiązujemy się popierać te organizacje i przedsięwzięcia, które dążą do
zniesienia wyzysku i uciemiężenia.
POSTANOW IENIE III
Stwierdzamy, że wszystkie rasy i narody mają równą wartość

W Jezusie Chrystusie wszyscy ludzie, jakiejkolwiek bądź rasy, kasty czy
pochodzenia etnicznego, zostali pojednani z Bogiem i między sobą. Rasizm jako
ideologia, a dyskryminacja jako praktyka są odrzuceniem bogactwa różnorod
ności, które Bóg zamierzył dla świata oraz pogwałceniem godności osoby
ludzkiej. Każda forma rasizmu - indywidualna, zbiorowa, czy systemowa - musi
zostać nazwana grzechem, a jej teologiczne usprawiedliwienie - herezją.
Odrzucamy wypaczanie praw człowieka i narodów, mające na celu obronę
tzw. ,,praw grupowych’’, gdyż prowadzi to do podziałów oraz do utrzymania
ekonomicznego wyzysku i politycznego uprzywilejowania rządzących mniejszo
ści, a nie do wyzwolenia.
Dlatego pamiętając o przymierzu z Bogiem, który oświadcza: Wszystkie
narody zamieszkujące ziemię są moje:
Stwierdzamy, że ludzie każdej rasy, kasty i grupy etnicznej są równej
wartości. Poprzez bogactwo swoich kultur i tradycji odzwierciedlają bogatą
różnorodność Bożego stworzenia.
Będziemy się sprzeciwiać odmawianiu praw ludzkich tym, którzy należą do
wyzyskiwanych i uciśnionych grup rasowych, etnicznych, kast czy ludów
pierwotnych. Będziemy się sprzeciwiać wszelkim próbom - podejmowanym
przez dominujące kultury i grupy - pozbawiania tych ludzi ich kulturowej
tożsamości, pełni obywatelstwa i równego dostępu do władzy ekonomicznej,
społecznej, politycznej i kościelnej. Będziemy się sprzeciwiać uciemiężeniu
1 wyzyskowi najbardziej dotkniętych, tzn. kobiet i dzieci.
Dlatego zobowiązujemy się występować przeciwko siłom rasizmu, dys
kryminacji etnicznej, podziałom kastowym oraz pozostajemy solidarni z ofiara
mi w ich walce.
POSTANOW IENIE IV
Stwierdzamy,że mężczyźni i kobiety stworzeni są na obraz Boga

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz (Rdz 1,27). Fakt stworzenia
na obraz Boży jest podstawą dynamicznych relacji pomiędzy kobietą i mężczyz
ną oraz podstawą przemiany społeczeństwa. Chrystus potwierdził człowieczeńst
wo kobiet i uzdolnił je do życia w godności i pełni. Kobiety i mężczyźni, jako
nowe stworzenie w Chrystusie (2 Kor 5,17) muszą pracować na rzecz takiego
świata, w którym wszystkie formy dyskryminacji zostaną wyeliminowane.
Dlatego pamiętając o przymierzu Boga:
Stwierdzamy stwórczą moc daną kobietom, aby występowały w obronie
życia tam, gdzie panuje śmierć. We wspólnocie Jezusa kobiety są równoupraw
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nione, ich godność zostaje doceniona. Wraz z nimi Jezus wypełniał nakaz
głoszenia dobrej nowiny.
Będziemy się sprzeciwiać strukturom patriarchalnym, które usprawied
liwiają przemoc w stosunku do kobiet oraz normują ich rolę w domach
i społeczeństwie w sposób, który pozwala wyzyskiwać ich pracę i płciowość.
Zwracamy szczególną uwagę na kobiety, które najłatwiej skrzywdzić - te, które
są biedne i (lub) czarne, Dalits, uciekinierki, migrantki w poszukiwaniu pracy, te,
które należą do ludów pierwotnych oraz innych uciśnionych grup. Będziemy się
sprzeciwiać wszelkim strukturom panowania, które nie uwzględniają teologicz
nego i duchowego wkładu kobiet oraz uniemożliwiają im uczestnictwo w pode
jmowaniu decyzji w Kościele i społeczeństwie.
Dlatego zachęceni wytrwałością kobiet w walce o zachowanie życia na
całym świecie, zobowiązujemy się dążyć do utworzenia nowej wspólnoty kobiet
i mężczyzn.
POSTANOW IENIE V
Stwierdzamy, że prawda leży o podstaw wspólnoty wolnych ludzi

Jezus Chrystus żył życiem pełnym prawdy. Kierując się prawdą Bożą popadł
w konflikt z wartościami i władzami społeczności, w której żył. Głosił narodowi
swoje orędzie prawdy, nauczając prostym językiem obrazów i przykładów.
Zdolność ludzi do komunikowania się i uczenia należy do największych
darów Boga. Wiąże ona jednostki we wspólnoty, a wspólnoty w jedną rodzinę
ludzką. Komunikacja i kształcenie w służbie sprawiedliwości, pokoju i integral
ności stworzenia mają bezcenne znaczenie dla przyszłości.
Prorok Zachariasz mówi: To zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden
drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowajcie pokój!
(Zach 8,16).
Nowe technologie dają dzisiaj szersze możliwości komunikacji i edukacji dla
wszystkich. Jednocześnie ich niewłaściwe używanie zagraża prawdziwym celom
komunikacji i edukacji. Będziemy się bronić przed niewiedzą, analfabetyzmem,
propagandą, błędną informacją i czystym kłamstwem. W ten sposób odpowiemy
Bogu, który jest prawdą, prawdą, która czyni nas wolnymi:
Stwierdzamy, że dostęp do prawdy i edukacji, informacji i środków
komunikacji jest podstawowym prawem człowieka. Wszyscy ludzie mają prawo
do wykształcenia, określenia co dla nich jest ważne, głoszenia swoich własnych
przekonań i oczekiwań. Mają również prawo do tego, by być wysłuchanymi
przez innych oraz uzyskać zdolność rozróżniania prawdy i kłamstwa.
Będziemy się sprzeciwiać dążeniom, które:
- uniemożliwiają wypowiadanie się,
- skupiają środki komunikacji w rękach państwa bądź potężnych monopoli
ekonomicznych,
- tolerują rozszerzanie się postaw konsumpcyjnych, rasizmu, myślenia kas
towego, seksizmu, szowinizmu we wszystkich możliwych formach, nietoleran
cji religijnej, skłonności do stosowania przemocy,
- godzą sie ze wzrostem analfabetyzmu i zredukowaniem środków edukacji
w wielu krajach.
Wszystko to dotyczy również Kościoła i społeczeństwa.
Zobowiązujemy się do poszukiwania środków, dzięki którym ci, którzy byli
do tej pory zepchnięci na margines i poszkodowani, będą mogli zdobywać
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wykształcenie, a pozbawieni głosu będą mogli przemówić. Będziemy się starać,
aby prawda, włączając Słowo Boga i wierne przedstawienie innych religii, była
przekazywana przez nowoczesne media w sposób pomysłowy, profetyczny,
wyzwalający i pełen szacunku.
POSTANOW IENIE VI
Stwierdzamy pokój Jezusa Chrystusa

Jedyną możliwą podstawą do trwałego pokoju jest sprawiedliwość
(Iz 32,17). Prorocka wizja pokoju opartego na sprawiedliwości jest następu
jąca:
I przekują swoje miecze na lemiesze,
amswoje włócznie na sierpy.
Żaden naród nie podniesie miecza
przeciwko drugiemu narodowi
i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.
I będzie siedział każdy pod swoim
szczepem winnym
i pod drzewem figowym, i nikt nie
będzie szerzył popłochu.
Zaiste, usta Pana Zastępów to powiedziały (M i 4,3-4).
Jezus powiedział: Błogosławieni pokój czyniący oraz miłujcie swoich wrogów.
Kościół jako wspólnota ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa jest
wezwany do spełniania pojednawczej roli w świecie. Musimy widzieć, co oznacza
czynienie pokoju: świadomą akceptację możliwości bycia zranionym.
W Jezusie Chrystusie Bóg całkowicie przełamał wrogość pomiędzy ludźmi
i narodami. Także teraz pragnie nas obdarzyć pokojem opartym na sprawied
liwości. Jeśli osiągniemy pokój, który przekracza nasz rozum, nie będzie już ran,
wrogości i grzechu. Według wiary biblijnej prawdziwy pokój oznacza, że każdy
człowiek pozostaje w spokojnych i bezpiecznych relacjach z Bogiem, bliźnimi,
przyrodą i samym sobą.
Sprawiedliwość Boga ochrania najmniejszych (Mt 25,31-46), tych, którzy są
najbardziej narażeni na zranienie (Pwt 24). Bóg jest obrońcą biednych (Am 5).
Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Pokój nie może być osiągnięty bądź
zagwarantowany dzięki wąsko pojętym doktrynom bezpieczeństwa narodowe
go, ponieważ pokój jest niepodzielny. Prawdziwe bezpieczeństwo musi opierać
się na sprawiedliwości wobec narodów, szczególnie tych, które są najbardziej
zagrożone oraz na szacunku dla środowiska.
Stwierdzamy pełne znaczenie Bożego pokoju. Jesteśmy wezwani do po
szukiwania wszelkich sposobów czynienia sprawiedliwości, osiągania pokoju
i aktywnego rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy.
Sprzeciwiać się będziemy doktrynom i systemom bezpieczeństwa, których
podstawą jest użycie jakiejkolwiek broni masowej zagłady, bądź posiadanie jej
w celu odstraszania. Odrzucamy zbrojne interwencje oraz okupacje. Będziemy
się sprzeciwiać doktrynom bezpieczeństwa narodowego, które dążą do kontroli
i podporządkowania narodów, ażeby ochraniać przywileje niewielu.
Zobowiązujemy się do:
- kształtowania naszych osobistych relacji bez używania przemocy,
- pracy na rzecz zakazu prowadzenia wojny jako prawnie uznanego sposobu
rozwiązywania konfliktów,
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- wywierania nacisku na rządy, ażeby ustanowiły międzynarodowy porządek
prawny, umożliwiający zaprowadzenie pokoju.
POSTANOW IENIE VII
Stwierdzamy, że Bóg miłuje stworzenie

Jako Stwórca Bóg jest źródłem i tym, który zachowuje cały kosmos. Bóg
miłuje stworzenie. Tajemniczy porządek i żywotność stworzeń odzwierciedlają
chwałę Stwórcy. Boże dzieło zbawienia w Jezusie Chrystusie jedna wszystkie
rzeczy i wzywa nas, abyśmy włączyli się w działanie Ducha Świętego, zmierzające
do uzdrowienia całego stworzenia.
Utrzymujemy, że wszelkie życie jest święte, ponieważ stworzenia należą do
Boga i dobroć Jego przenika je wszystkie.
Życie na ziemi, zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń jest dzisiaj
zagrożone, ponieważ ludzie okazali się niezdolni miłować żyjącą Ziemię.
Szczególnie bogaci i posiadający władze grabili ją, jak gdyby była stworzona dla
egoistycznych celów. Rozmiary zniszczenia mogą stać się nieodwracalne i dlate
go zmuszają nas do natychmiastowego działania.
Biblijne określenia takie, jak czynić ziemię poddaną i panować nad nią,
używano niewłaściwie poprzez stulecia w celu usprawiedliwienia niszczycielskich
działań wobec stworzonego porządku. Żałując za stosowanie przemocy, przyj
mujemy biblijne nauczanie, że ludzie są stworzeni na obraz Boga. Jako słudzy
odzwierciedlający stwórczą i podtrzymującą miłość Boga ponoszą szczególną
odpowiedzialność za stworzenie i życie w harmonii z nim.
Stwierdzamy, że świat, jako dzieło rąk Boga, ma swoją własną integralność.
Ziemia, woda, powietrze, lasy, góry i wszystkie stworzenia są „dobre” w oczach
Boga. Źachowanie integralności stworzenia ma społeczny aspekt, który okreś
lamy jako pokój oparty na sprawiedliwości oraz aspekt ekologiczny, który
dostrzegamy w samoodnawiającym się i samowystarczalnym charakterze sys
temów naturalnych.
Będziemy się sprzeciwiać stwierdzeniu, że stworzenia są jedynie bogactwem
przeznaczonym dla człowieka do eksploatacji. Będziemy sprzeciwiać się:
- wyniszczaniu gatunków dla korzyści człowieka,
- postawom konsumpcyjnym i szkodliwej produkcji masowej,
- zanieczyszczeniu ziemi, powietrza i wody,
- wszelkim działaniom ludzi, które przyczyniają się do prawdopodobnie
gwałtownej zmiany klimatu,
- działaniom politycznym i planom, które przyczyniają się do niszczenia
stworzenia.
Dlatego zobowiązujemy się do:
- przynależności zarówno do żywej wspólnoty stworzenia, w której jesteśmy
jednym z gatunków, jak i do wspólnoty przymierza w Chrystusie,
- pełnej współpracy z Bogiem, z moralną odpowiedzialnością za uszanowanie
praw przyszłych pokoleń,
- ochraniania integralności stworzenia, ze względu na wewnętrzną wartość
nadaną mu przez Boga oraz w celu osiągnięcia i utrzymania sprawiedliwości.
POSTANOW IENIE VIII
Stwierdzamy, że Ziemia należy do Pana

Woda i ziemia utrzymują przy życiu ludzi i wszystko co żyje teraz i co będzie
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żyło w przyszłości. Jednakże miliony ludzi pozbawionych jest ziemi i cierpi
z powodu zanieczyszczenia wody. Niszczone są ich kultury, duchowość i życie.
Pierwotni mieszkańcy ziemi, a zarazem jej historyczni opiekunowie cierpieli
szczególnie i cierpią wciąż, ponieważ zostali jej pozbawieni. Spowodowane to
było polityką rządową, bądź stosowaniem przemocy, kradzieży, oszustwa,
kulturowego i fizycznego ludobójstwa. Ludzie ci oczekują wypełnienia obietnicy
danej cichym i łagodnym, że odziedziczą ziemię. Kiedy sprawiedliwość zapanuje
na ziemi, wtedy pola i lasy i każda żywa istota będzie tańczyć i śpiewać z radości
(Ps 96, 11-12). Dlatego:
Stwierdzamy, że ziemia należy do Boga. Ludzie używając ziemię i wodę
powinni umożliwić Ziemi regularne uzupełnienie jej życiodajnej mocy, ochrania
jąc jej integralność i zabezpieczając przestrzeń dla żywych stworzeń.
Będziemy sie sprzeciwiać każdej polityce, która:
- traktuje ziemię jedynie jako towar do nabycia,
- uprawia spekulację ziemią kosztem biednych,
- składuje trujące odpady w ziemi i wodach,
- przyczynia się do eksploatacji, nierównego podziału oraz zanieczyszczenia
ziemi i jej produktów,
- nie dopuszcza, aby ci, którzy żyją bezpośrednio z ziemi, byli jej rzeczywistymi
opiekunami.
Zobowiązujemy się do solidarności z ludźmi pierwotnymi, którzy walczą
0 swoją kulturę,duchowość, prawo do ziemi i wód. Zobowiązujemy się do
solidarności z ubogimi rolnikami i sezonowymi robotnikami rolnymi, którzy
angażują się na rzecz reformy rolnej. Zobowiązujemy się również do uszanowa
nia ekologicznej przestrzeni innych żyjących stworzeń.
POSTANOW IENIE IX
Stwierdzamy godność i zaangażowanie młodszego pokolenia

Jezus aktywnie potwierdził godność młodszego pokolenia. Powiedział, że
dopóki nie staniemy się tacy, jak małe dzieci, nie wejdziemy do Królestwa
Bożego (Łk 18,17). Paweł napisał do Tymoteusza, ażeby nie pozwalał nikomu
pogardzać nim ze względu na młody wiek (1 Tm 4,12). Jest to wyzwaniem dla
społeczeństwa, ażeby utworzyło wspólnoty, w których różne pokolenia pełne
zdziwienia i wrażliwości, we współbrzmieniu duszy i ciała, mogą wzrastać
w miłości Boga. Ubóstwo, niesprawiedliwość, następstwa kryzysu zadłużenia,
wojna i militaryzm uderzają mocno w dzieci: burzą rodziny i zmuszają dzieci,
ażeby bardzo wcześnie zarabiały na swoje utrzymanie i dzięki temu mogły
przeżyć. Dzieci te są często niedożywione, a nawet zagrożone jest ich prze
trwanie. Miliony dzieci, zwłaszcza małe dziewczynki, nie są wystarczająco
bezpieczne, by cieszyć się swoim dzieciństwem. Wzrost bezrobocia, zwłaszcza
pośród młodych ludzi jest przyczyną rozpaczy. Dlatego:
Stwierdzamy godność dzieci, która pochodzi z ich szczególnej wrażliwości
1 potrzebuje miłości jako pokarmu.
Stwierdzamy twórczą i ofiarną rolę, jaką młodzi ludzie odgrywają w budo
waniu nowego społeczeństwa. Uznajemy ich prawo do posiadania prorockiego
głosu w decyzjach, które dotyczą ich życia i wspólnoty.
Stwierdzamy, że prawa i potrzeby młodszych pokoleń są podstawą okreś
lenia priorytetów rozwojowych i edukacyjnych.
Będziemy się sprzeciwiać każdej polityce i autorytetowi, które naruszają
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prawa młodszego pokolenia, nadużywają je, bądź wykorzystują. Prawo człowie
ka do odmowy pełnienia służby wojskowej musi być w pełni uszanowane.
Zobowiązujemy się do wspierania młodych ludzi w ich dążeniu do
samospełnienia, współdziałania oraz życia pełnego wiary i nadziei. Zobowiązuje
my się również do tworzenia warunków, które umożliwią wszystkim dzieciom
życie w godności; takich warunków, gdzie starzy i młodzi dzielą się doświad
czeniem i uczą się od siebie nawzajem.
POSTANOW IENIE X
Stwierdzamy, że prawa człowieka są dane przez Boga

Nie da się oddzielić sprawiedliwości od praw człowieka. Prawa człowieka
mają swoje źródło w Bożej sprawiedliwości. Bóg wyzwala z ucisku swój
zniewolony i zubożały naród (Wj 3,7b). Przyznajemy się ze skruchą, że jako
Kościoły nie znajdowaliśmy się w pierwszych szeregach obrońców praw
człowieka i wiele razy w naszej teologii usprawiedliwialiśmy łamanie tych praw.
Pojęcie „prawa człowieka’’ musi być jasno określone jako odnoszące się nie
tylko do praw indywidualnych, lecz także zbiorowych społecznych, ekonomicz
nych i kulturowych praw człowieka oraz praw dla ludzi niepełnosprawnych.
Prawo do ziemi i jej bogactw, prawo do tożsamości etnicznej i rasowej oraz
prawo do wolności religijnej i politycznej należą również do praw człowieka.
Prawo do suwerenności i samostanowienia narodów, jako też ich prawo do
określenia własnego modelu rozwoju i życia bez strachu i manipulacji, są
podstawowymi prawami człowieka, które powinny być tak samo uszanowane
jak prawo kobiet i dzieci do życia bez przemocy w rodzinie i społeczeństwie.
Stwierdzamy, że prawa człowieka są dane przez Boga, a ich promocja
i ochrona są istotne dla wolności, sprawiedliwości i pokoju. Ażeby chronić
i bronić praw człowieka, niezbędne jest niezależne orzecznictwo sądowe.
Będziemy się sprzeciwiać wszelkim strukturom i systemom, które łamią
prawa człowieka i uniemożliwiają pełny rozwój jednostkom i narodom. Będzie
my się sprzeciwiać torturom, egzekucjom bez postępowania sądowego, zaginię
ciom i karom śmierci.
Zobowiązujemy się do solidarnej współpracy z organizacjami i ruchami
działającymi na rzecz promocji i ochrony praw człowieka; będziemy pracować na
rzecz przyjęcia i pełnego wprowadzenia w życie norm zabezpieczających
respektowanie praw człowieka, wykorzystując w tym celu efektywne środki.
Dalej zobowiązujemy się dążyć do pełnej integracji społecznej ludzi niepełno
sprawnych. Chcemy to osiągnąć drogą przezwyciężenia ekonomicznych, religij
nych, społecznych i kulturowych barier (szczególnie zagwarantować dostęp do
budynków, dokumentacji, informacji). Bez usunięcia tych przeszkód niepełno
sprawni nie mają możliwości pełnego uczestnictwa w naszych społeczeństwach.

III. Akt Przymierza
III.l. Zawarcie Przymierza Solidarności
WPROWADZENIE

1.
Poprzez wyżej wymienione postanowienia chcemy na nowo odpowiedzie
na Boże przymierze. Określają one podstawowe wskazania, poprzez które
chrześcijanie zobowiązują się do służby na rzecz sprawiedliwości, pokoju
i integralności stworzenia. Nasza odpowiedź na Boże przymierze musi jednak
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wykraczać poza ogólne odnowienie zobowiązań, które określiliśmy w dziesięciu
postanowieniach. Musi prowadzić do konkretnego działania wypływającego
z naszej odnowionej wierności Bożemu przymierzu.
2. Niniejszy Akt Przymierza daje przykłady takiego działania. Jest ono
dzisiaj konieczne, jeżeli chcemy ochronić życie przed zniszczeniem i przemocą
oraz przezwyciężyć podziały w naszych wspólnotach. Przykłady pokazują, w jaki
sposób odpowiedź na Boże przymierze może zostać przemieniona w działania
wzajemnego zobowiązania wewnątrz wspólnoty przymierza. Należy dzisiaj
przyznać pierwszeństwo tworzeniu więzi solidarności wokół określonych pro
blemów i postulatów oraz budowaniu sieci komunikacji i wzajemnej pomocy.
Takie określenie priorytetów świadczy, że ludzie mogą odpowiedzieć na Boże
przymierze tylko poprzez wspólne działanie.
3. Przyczyny i skutki niesprawiedliwości, przemocy i zniszczenia środowis
ka, jak też ich oddziaływanie na ludzi , są ze sobą ściśle powiązane. Sposób
naszego działania powinien odpowiadać temu wewnętrznemu powiązaniu
i uzależnieniu. Jest to pierwszy ważny aspekt przymierza solidarności, które
zawieramy. Drugi ważny aspekt jest następujący: nasze przymierze solidarności
kieruje się do Boga w żalu i posłuszeństwie oraz do cierpiących ludzi i cierpiącego
środowiska. Można by powiedzieć, że właściwym sprawdzianem przymierza
solidarności jest sposób, w jaki ujmujemy naszą odpowiedzialność wobec
ubogich, uciśnionych i wobec całego stworzenia.
4. Sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia, jako trzy różne sposoby
zaangażowania się w tej samej walce, muszą wziąć pod uwagę fakt, że ubóstwo,
brak pokoju oraz zniszczenie środowiska ukazują wiele wymiarów cierpienia
i mają u swoich źródeł różnorodne struktury panowania: rasizm, seksizm,
podział kastowy i myślenie w kategoriach klasowych. Wszędzie tam, gdzie jest
cierpienie, działają one w tej, czy innej formie podstępnie ukryte. Jeśli chcemy
stworzyć wspólną wizję nadziei jako podstawy naszych wysiłków zmierzających
do rozwiązania tych problemów, powinniśmy wziąć poważnie pod uwagę
stanowisko tych, którzy są rasowo bądź kulturowo uciśnieni, jak również inne
perspektywy, np. feministyczną analizę przyczyn i skutków ubóstwa, przemocy
i niewłaściwego podejścia do stworzenia.
5. Dla tego wyjątkowego Aktu Przymierza zostały wybrane cztery obszary,
jako przykłady niezbędnego dziś współdziałania. Zawierają one konkretne
zobowiązania do działania na rzecz:
- sprawiedliwego ładu gospodarczego oraz uwolnienia od ciężaru zadłużenia
zagranicznego;
- rzeczywistego bezpieczeństwa wszystkich narodów i ludzi oraz na rzecz
kultury niestosowania przemocy;
- troskliwego i zrównoważonego obchodzenia się ze wszystkim, co żyje oraz na
rzecz zachowania atmosfery ziemskiej;
- zniesienia rasizmu i dyskryminacji wobec wszystkich ludzi na płaszczyźnie
narodowej i międzynarodowej.
6. Wybrano właśnie te cztery obszary, ponieważ określają problemy
o zasięgu ogólnoświatowym^ ze względu na swe przyczyny i formy pojawiania
się są wyraźnie ze sobą powiązane. Sprawy poruszone w czterech głównych
punktach wymagają niezwłocznego działania, o ile chcemy w tych kryzysowych
czasach uczynić coś konkretnego na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralno
ści stworzenia. Jednakże nie wyczerpują one ani naszej odpowiedzi na Boże
przymierze, ani postanowień określonych w niniejszym przymierzu solidarności.
W sercu wspólnych wysiłków leży konieczność rozpoznania ograniczeń i form
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ucisku, które nas dzielą oraz opowiedzenia się za całkowitym zniesieniem
rasizmu i seksizmu we wszystkich naszych społeczeństwach.
7. Czteropunktowy Akt Przymierza jest zobowiązaniem, które zostało
solidarnie podjęte podczas Światowego Zgromadzenia na rzecz Sprawiedliwości,
Pokoju i Integralności Stworzenia. Potwierdziliśmy to zobowiązanie uroczyście
przed Bogiem w czasie liturgii zamykającej Zgromadzenie; co oznacza, że
umiejscowiliśmy go w całości Bożego przymierza. Zawarcie przymierza nie jest
celem samym w sobie. Raczej stanowi początek procesu, który wykracza poza
uczestniczki i uczestników Zgromadzenia i kieruje się do Kościołów chrześcijań
skich, wspólnot lokalnych, ruchów i do wszystkich ludzi, którzy zabiegają
o sprawiedliwość, pokój i integralność stworzenia, niezależnie od ich religijnych
czy ideologicznych przekonań. Dlatego należy rozumieć akt zawarcia przymie
rza jako zaproszenie do wspólnego działania.
8. W procesie recepcji wskazówki do działania muszą być przystosowane
każdorazowo do istniejących warunków: stąd też mogą wyniknąć różnorodne
modyfikacje. Ważne są wspólne i wzajemnie uzależnione działania, a nie ich
identyczność z propozycjami zawartymi w Akcie Przymierza, gdyż jest on
jedynie przykładem, który wyznacza ogólne perspektywy. Podczas Zgromadze
nia zostały zawarte inne przymierza o bardziej szczegółowym zakresie i uroczyś
cie potwierdzone w czasie końcowej liturgii.
9. Powstająca ekumeniczna sieć solidarności koniecznie potrzebuje struktur
podtrzymujących. Dlatego Zgromadzenioe zwraca się do Światowej Rady
Kościołów (ŚRK), aby dostarczyła środków, dzięki którym proces będzie mógł
się rozszerzać. ŚRK wyrosła z aktu przymierza pomiędzy Kościołami, który
został zawarty na pierwszym Zgromadzeniu Ogólnym w 1948 roku. Tam też
zdefiniowała swoje powołanie jako zaangażowana wspólnota. Dlatego niniejszy
Akt Przymierza kończy się wezwaniem do ŚRK, ażeby włączyła się oficjalnie do
ekumenicznego procesu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności stwo
rzenia na zbliżającym sie siódmym Zgromadzeniu Ogólnym oraz zatroszczyła się
o kontynuację tego procesu.
Okazją do zaangażowania się może być 500-letnia rocznica kolonizacji
kontynentu amerykańskiego. ŚRK powinna zająć się tą kompleksową pro
blematyką i wnikliwie ją zbadać, tak aby na następnym posiedzeniu Komitetu
Naczelnego można było wypracować odpowiednie oświadczenie, a nawet - jeśli
to możliwe - projekt przymierza i przedłożyć je na Zgromadzeniu Ogólnym
w Canberrze w 1991 roku.
III.2. Akt Przymierza z czterema konkretyzacjami

Jako uczestnicy Światowego Zgromadzenia na rzecz Sprawiedliwości,
Pokoju i Integralności Stworzenia (Seul, marzec 1990), zawieramy następujące
przymierze i zobowiązujemy się do opowiedzenia się za nim i jego praktycznymi
konsekwencjami w naszych Kościołach. Przedstawimy sprawozdanie z dalszego
rozwoju na siódmym Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów.
Pamiętamy, że Boże przymierze oznacza sprawiedliwość i pokój dla całego
stworzenia.
Wyznajemy naszą wiarę w Bożą obietnicę sprawiedliwości i pokoju na całej ziemi.
Żałujemy, że odwróciliśmy się od Bożego przymierza na rzecz sprawiedliwości,
pokoju i integralności stworzenia.
Wyrzekamy się wszystkich bożków dobrobytu i władzy, wszelkich roszczeń
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wyższości i bezpieczeństwa ras i płci, które przyczyniają się do cierpienia ludzi oraz
grabienia i niszczenia Ziemi.
Świętujemy Bożą sprawiedliwość, pokój i tajemnicę stworzenia.
Otwieramy nasze życie, aby wypełnić wiernie przymierze, które Bóg zawarł ze
wszystkimi stworzeniami i całą Ziemią.
Dlatego przyjmujemy następujący Akt Przymierza:
I1I.2.1. Pierwsza konkretyzacja Aktu Przymierza

NA RZECZ SPRAWIEDLIWEGO ŁADU GOSPODARCZEGO
NA PŁASZCZYŹNIE LOKALNEJ, REGIONALNEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ DLA WSZYSTKICH LUDZI;
NA RZECZ UWOLNIENIA OD CIĘŻARU ZADŁUŻENIA
ZAGRANICZNEGO, KTÓRE PRZYNOSI SZKODY ŻYCIU
MILIONÓW LUDZI.
ZOBOWIĄZUJEMY SIEBIE I NASZE KOŚCIOŁY DO PRACY:
1.Na rzecz systemów ekonomicznych i polityki gospodarczej, w centrum których stoi
człowiek.

To wymaga, aby:
1.1. systemy ekonomiczne służyły ludziom, a nie odwrotnie;
1.2. do podstawowych zasad organizacyjnych należało umożliwienie samodziel
nego działania oraz uczestnictwo, a nie gromadzenie dóbr;
1.3. szacunek dla człowieka, wszystkich innych stworzeń i środowiska zastąpił
bożka materializmu;
1.4. bogate gospodarki zaakceptowały ograniczenie ich wzrostu. Umożliwi to
uwolnienie środków na produkcję dóbr, które posłużą zaspokojeniu pod
stawowych potrzeb wszystkich ludzi;
1.5. nikt nie wzbogacał się kosztem drugiego;
1.6. podstawą wszystkich gospodarczych i społeczno-politycznych zarządzeń była
sprawiedliwość na rzecz wszystkich, niezależnie od ich rasy, płci i klasy, a nie
drobne, paternalistyczne programy dobroczynności;
1.7. polityka gospodarcza umożliwiała samodzielne działanie i współdecydowa
nie ludzi na wszystkich poziomach, a nie traktowała ich wyłącznie jako
konsumentów, bądź czynniki produkcji;
1.8. polityka gospodarcza kształtowana była według zasady: sprawiedliwość na
rzecz wszystkich ma pierwszeństwo przed korzyścią finansową;
1.9. równy dostęp do edukacji i sensownego zatrudnienia traktowany był jako
niezbywalna podstawa sprawiedliwej gospodarki, przy preferencji dla wszyst
kich pokrzywdzonych ze względu na przynależność do rasy, kasty czy płci;
1.10. zostały zniesione takie niesprawiedliwe systemy gospodarcze, które zmusza
ją kobiety (a czasami dzieci i mężczyzn) nie posiadające innej możliwości
wyżywienia siebie i swoich rodzin do prostytucji, lub innych zajęć wykorzys
tujących ich płeć;
1.11. polityka gospodarcza była określona przez podstawowe potrzeby społeczeń

SPRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ I INTEGRALNOŚĆ STWORZENIA

1.12.

1.13.
1.14.
1.15.

63

stwa i jego członków, a nie przez czysto ekonomiczne wartości i interesy
ponadnarodowych koncernów i międzynarodowych instytucji walutowych,
jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy;
rządy, organizacje międzynarodowe, ponadnarodowe koncerny i inne
organizacje, jak Kościoły i instytucje kościelne ponosiły odpowiedzialność
przed wszystkimi, a zwłaszcza przed tymi, których najbardziej krzywdzą
zarządzenia gospodarczo-polityczne. Ten punkt podkreślamy z naciskiem;
demaskować struktury seksizmu, które czynią kobiety i dzieci pierwszymi
ofiarami ubóstwa oraz pracować na rzecz ich wyeliminowania;
wartość gospodarcza pracy kobiet była uznana i doceniona;
poszukiwać nowego systemu wartości opartego na sprawiedliwości, pokoju
i integralności stworzenia oraz dążyć do stosowania go w polityce i gos
podarce.

2. Na rzecz Kościoła wolnego od współdziałania z niesprawiedliwymi strukturami
ekonomicznymi oraz realizującego ekumeniczne wskazania dzielenia zasobów.

To wymaga między innymi, aby:
2.1. Kościoły potwierdziły, że działalność gospodarcza, tak samo jak inne
wymiary życia ludzkiego, podlega osądowi Boga;
2.2. Kościoły uznały, że muszą uwolnić się od współdziałania z niesprawiedliwymi
systemami gospodarczymi i zaakceptować zasadniczą rolę, jaką odgrywają
ruchy oddolne w walce o sprawiedliwość gospodarczą;
2.3. Kościoły świadomie i odpowiedzialnie zarządzały swoimi dochodami, mająt
kiem (np. ziemią, budynkami, inwestycjami), a przy tym dały pierwszeństwo
potrzebom ubogich;
2.4. Kościoły przyjęły i zastosowały „Wskazówki na temat Ekumenicznego
Dzielenia Zasobów”, które zostały opracowane na światowej konferencji
w El Escorial (1987);
2.5. Kościoły poparły alternatywne sposoby produkcji, wymianę handlową,
systemy bankowe i kredytowe, których podstawą są zasady sprawiedliwości,
pokoju i integralności stworzenia. Kościoły powinny podwyższyć swoje
wkłady na rzecz Ekumenicznego Towarzystwa na rzecz Rozwoju (Ecumeni
cal Development Cooperative Society) w ciągu najbliższych pięciu lat
przynajmniej o 50%, aby przez to wyrazić, że społeczny dochód płynący
z inwestycji jest ważniejszy od finansowego;
2.6. Kościoły i instytucje kościelne uczyły swoich członków podstaw ekonomii,
wyjaśniając sposób funkcjonowania systemów gospodarczych i politycznych;
2.7. Kościoły aktywnie uczestniczyły w kampaniach, których celem jest zreduko
wanie zadłużenia zagranicznego prywatnych przedsiębiorstw o przynajmniej
50% oraz umorzenie państwowych długów w całości;
2.8. Kościoły poparły aktywnie i uczestniczyły w programie ŚRK pod nazwą
„Ekumeniczna Dekada Solidarności Kościołów z Kobietami” (1988-1998)
oraz ułatwiały współpracę kobiet.
3. Na rzecz uwolnienia od ciężaru zadłużenia zagranicznego, które wpływa na życie
milionów ludzi i na rzecz sprawiedliwego międzynarodowego systemu finan
sowego.

To wymaga między innymi, aby:

64

SPRAWIEDLIWOŚĆ, POKÓJ I INTEGRALNOŚĆ STWORZENIA

3.1. międzynarodowy system finansowy został przekształcony według zasad
powszechnej odpowiedzialności, sprawiedliwego podziału i odpowiedniego
wynagrodzenia za pracę;
3.2. międzynarodowe życie gospodarcze opierało się na sprawiedliwej zapłacie za
pracę i sprawiedliwych cenach za wszystkie towary oraz żeby Układ Ogólny
w sprawie Ceł i Handlu (GATT) zastosował się do tych zasad;
3.3. bogaci ponieśli część kosztów wynikających z zarządzeń, które są niezbędne
do umorzenia długów ciążących na ubogich;
3.4. natychmiast dążono do sensownych i trwałych rozwiązań kryzysu zadłużenia
w obliczu faktu, że ten kryzys utrzymuje całe gospodarki w niewoli, jest
środkiem podporządkowania obcym państwom, pogarsza gospodarcze
położenie kobiet, dzieci i innych grup zepchniętych na margines; ignoruje
fakt, że kraje Północy osiągnęły swój dobrobyt w dużej mierze dzięki
wyzyskowi krajów Południa; nie dopuszcza do zaspokojenia podstawowych
potrzeb, przyczynia się do niszczenia środowiska, zagraża pokojowi;
3.5. poprzeć inicjatywy Roku Jubileuszowego przedsięwzięte przez niektóre
Kościoły i ruchy, których celem jest anulowanie długów biedniejszych
krajów;
3.6. odrzucić warunki umorzenia długów opracowane przez ludzi, których
sprawa ta bezpośrednio nie dotyczy, niezależnie od tego, jak życzliwie są one
pomyślane, a popierać wyłącznie warunki, które określają organizacje
oddolne i gremia ekumeniczne poszczególnych zadłużonych krajów;
3.7. popierać propozycję utworzenia „Ekumenicznego Funduszu Zwalczania
Kryzysu Zadłużenia” , który mógłby być finansowany przez odprowadzenie
10% od zysków poszczególnych udziałowców. Celem Funduszu byłoby
również ujawnianie przyczyn i skutków kryzysu zadłużenia;
3.8. poddać krytyce niektóre zarządzenia i warunki stawiane krajom zadłużonym
przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, gdyż prowadzą one często do
zmniejszenia żywności dostępnej dla ubogich, a przez to do niedożywienia
i głodu, chorób spowodowanych głodem i do śmiertelności niemowląt.
4. Na rzecz poparcia działań, które służą ujawnieniu przyczyn i skutków między
narodowego kryzysu zadłużenia, jak też na rzecz poparcia wspólnot i organizacji,
które próbują tworzyć gospodarki alternatywne.
III.2.2. Druga konkretyzacja Aktu Przymierza

NA RZECZ RZECZYWISTEGO BEZPIECZEŃSTWA WSZYSTKICH
NARODÓW I PAŃSTW.
NA RZECZ ZDEMILITARYZOWANIA STOSUNKÓW
MIĘDZYNARODOWYCH.
PRZECIW MILITARYZACJI ORAZ DOKTRYNOM I SYSTEMOM
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO.
NA RZECZ KULTURY NIESTOSOWANIA PRZEMOCY JAKO SIŁY,
KTÓRA PROWADZI DO ZMIAN I WYZWOLENIA.
ZOBOWIĄZUJEMY SIEBIE I NASZE KOŚCIOŁY DO PRACY:
1. na rzecz wspólnoty Kościołów, które określają swoją tożsamość jako Ciało
Chrystusa świadczące o wyzwalającej miłości Boga,
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1.1. wypełniając przykazanie naszego Pana, aby miłować naszych nieprzyjaciół;
1.2. działając na rzecz pokoju opartego na sprawiedliwości dla całego stworze
nia, dla ziemi, wód, przestrzeni kosmicznej i powietrza; pokoju, w którym
przemoc zostanie zmniejszona do minimum;
1.3. rezygnując z ciągle utrzymywanej w wielu Kościołach tradycyjnej nauki
o sprawiedliwej wojnie na rzecz nauki o sprawiedliwym pokoju;
1.4. rezygnując z teologicznych - i każdego innego rodzaju - usprawiedliwień
użycia sił zbrojnych w wojnie, bądź w innych formach represyjnych
systemów bezpieczeństwa;
1.5. aktywnie wspierając kulturę niestosowania przemocy, w której zostanie
przezwyciężony rasizm i uznana równa godność ludzi wszystkich ras;
1.6. urzeczywistniając nową wspólnotę kobiet i mężczyzn, która przezwycięża
strukturalną przemoc wobec kobiet oraz ich dyskryminację;
1.7. świadcząc o pokoju Jezusa Chrystusa i wyznając, że wierność Chrystusowi
ma pierwszeństwo przed wiernością państwu oraz deklarując gotowość
życia bez ochrony zbrojnej, jeżeli dojdzie do konfliktu tych dwu rodzajów
lojalności;
1.8. rozwijając i koordynując na płaszczyźnie światowej posługę na rzecz
sprawiedliwości i pokoju, w tym działań na rzecz niestosowania przemocy,
które wspierają walkę o prawa człowieka i wyzwolenie oraz są pomocne
w sytuacjach konfliktów, kryzysów i przemocy.
2. Na rzecz szeroko rozumianej koncepcji bezpieczeństwa, która uwzględnia
uprawnione interesy wszystkich ludzi i narodów. Takie powszechne bezpieczeńs
two może wyrosnąć tylko z popierania pokoju, który oparty jest na sprawied
liwości i obejmuje ochronę Bożego stworzenia.

Elementami takiego bezpieczeństwa są:
2.1. utworzenia międzynarodowego ekonomicznego i społecznego ładu, który
umożliwi wszystkim państwom i narodom życie w godności i bez lęku;
2.2. odrzucenie instytucji wojny jako środka rozwiązywania konfliktów;
2.3. odrzucenie i przezwyciężenie ducha, logiki i praktyki odstraszania bronią
masowego rażenia, której zastosowanie sprzeciwiałoby się zasadzie nie
atakowania osób cywilnych;
2.4. poparcie Narodów Zjednoczonych w ich zadaniu umocnienia pokoju oraz
uznanie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.
3. Na rzecz wstrzymania militaryzacji, szczególnie krajów Trzeciego Świata

3.1. przez ograniczenie przemysłu zbrojeniowego oraz zaprzestanie handlu
bronią oraz jej transferu;
3.2. przez wycofanie baz militarnych i wojsk stacjonujących za granicą;
3.3. przez sprzeciwianie się doktrynom bezpieczeństwa narodowego, strategiom
podtrzymywania konfliktów o niskim napięciu, koncepcjom „wojny total
nej” , jak też wszystkim innym rodzajom destabilizacji;
3.4. przez tworzenie oraz wspieranie norm i instytucji demokratycznych, które
zapewnią sprawiedliwość i ochronę praw człowieka, jak też umożliwią
ludziom uczestnictwo w podejmowaniu decyzji.
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4. Na rzecz zdemilitaryzo wania stosunków międzynarodowych i popierania form
obrony, które nie stosują przemocy

4.1. przez kształtowanie środków bezpieczeństwa skierowanych na obronę,
a nie zastraszanie, czy atakowanie oraz przez rozwój obrony cywilnej;
4.2. przez drastyczną redukcję wszelkiej broni atomowej, aż do ostatecznego jej
zlikwidowania oraz - dopóki jeszcze broń atomowa istnieje - przez
wzmocnienie kontroli międzynarodowych i przez staranną weryfikację
środków zaradczych;
4.3. przez redukcję i ograniczenie broni konwencjonalnej oraz usunięcie broni
chemicznej i biologicznej;
4.4. przez natychmiastowe przerwanie wszystkich prób z bronią nuklearną
i wstrzymanie dalszego rozpowszechniania broni atomowej. Można to
uzyskać m.in. dzięki większemu poparciu Układu o Nierozprzestrzenianiu
(Non-Proliferation Treaty - NPT), jak też upewnianiu się, czy państwa
posiadające broń atomową wypełniają zobowiązania rozbrojeniowe, wyni
kające z NPT;
4.5. przez jednostronne akty rozbrojeniowe, jak też przez dwustronne i wielo
stronne procesy rozbrojeniowe;
4.6. przez niedopuszczanie do wyścigu zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, co
może zapewnić przestrzeganie Traktatu o Rakietach Antybalistycznych
(Anti-Ballistic Missile Treaty - ABM);
4.7. przez pozbawienie broni atomowej wszystkich morskich sił zbrojnych i za
chęcanie państw, aby nie dopuszczały do swoich portów i wód okrętów, które nie
są w stanie przekonująco wykazać, że nie mają na pokładzie broni atomowej.
5. Na rzecz kultury niestosowania przemocy, która jest kulturą przyjazną życiu,
nie ucieka od sytuacji przemocy i ucisku, lecz angażuje się na rzecz sprawied
liwości i wyzwolenia

5.1. przez sformułowanie i wprowadzenie w życie zasady, która polega na
opowiadaniu sie za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów;
5.2. przez poparcie prawa do odmowy służby wojskowej i płacenia podatków na
cele wojskowe oraz przez dostarczenie alternatywnych form służby na rzecz
pokoju i „podatków na cele pokojowe” ;
5.3. przez odrzucenie stosowania przemocy w edukacji, rodzinie, szkole,
w miejscu pracy i środkach masowego przekazu, a zwłaszcza szerzącej się
nieustannie przemocy wobec kobiet i dzieci;
5.4. przez opór wobec militaryzacji, gdyż dotyka szczególnie kobiet i dzieci,
pozbawiając je godności, zdrowia i należnych im praw człowieka;
5.5. przez uznanie i poparcie kobiet budujących kulturę niestosowania przemo
cy oraz wsparcie ich wolnego od przemocy oporu wobec uciskającej
i wyzyskującej polityki.
III.2.3. Trzecia konkretyzacja Aktu Przymierza

NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA KULTURY ŻYJĄCEJ W HARMONII
Z CAŁYM STWORZENIEM;
NA RZECZ ZACHOWANIA DARU ATMOSFERY ZIEMSKIEJ,
AŻEBY PODTRZYMAĆ ŻYCIE ŚWIATA;
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NA RZECZ ZWALCZANIA PRZYCZYN NISZCZENIA ATMOSFERY,
KTÓRE POWODUJĄ ZNIEKSZTAŁCENIE KLIMATU ZIEMI I PRZY
NOSZĄ WIELE CIERPIENIA.
ZOBOWIĄZUJEMY SIEBIE I NASZE KOŚCIOŁY DO PRACY:
1.

Na rzecz wspólnych poszukiwań sposobów życia w harmonii z Bożym
stworzeniem.

W tym celu chcemy:
1.1. - pogłębiać nasze biblijne rozumienie stworzenia;
- ożywić stare tradycje, np. patrystyczną naukę o stworzeniu oraz rozwinąć
nowe teologiczne perspektywy na temat stworzenia i pozycji człowieka
w porządku stworzenia;
- uczyć się zarówno z doświadczeń ludów pierwotnych i ludzi innych religii
i światopoglądów, jak też z tradycyjnej mądrości kobiet;
1.2. popierać w naszych kościelnych wspólnotach duchowość, która uznaje
sakramentalny charakter stworzenia oraz kwestionuje postawy konsump
cyjne;
1.3. rozwinąć programy edukacyjne, które pomogą ludziom utrzymać integral
ność stworzenia. Pomocne tu będzie przyjęcie w naszych Kościołach
wspólnotowego stylu życia i sposobów używania bogactw naturalnych,
które wyrażają i przyczyniają się do wzrostu szacunku dla Bożego
stworzenia;
1.4. współpracować na płaszczyźnie światowej i lokalnej z ekologami, nauko
wcami, działaczami społecznymi, młodymi ludźmi, politykami, ekonomis
tami i ludźmi innych dziedzin i religii, którzy dążą do ustanowienia
sprawiedliwych stosunków społecznych i pomagają utrzymać ekologiczną
równowagę stworzenia. Ta współpraca może przybierać różne formy, np.
udział Kościołów w Światowym Dniu Środowiska;
1.5. chronić i czcić Boży dar stworzenia poprzez:
- dzielenie zasobów naturalnych Ziemi w sposób, który zapewni wszystkim
ludziom wzrost jakości życia;
- odrzucenie nadmiernej konsumpcji i popieranie ponownego wykorzys
tania zużytych materiałów;
- dostarczenie odpowiednich mieszkań i środków lokomocji;
- opracowanie przyjaznych dla środowiska form produkcji rolniczej
i przemysłowej;
- zaspokojenie podstawowych potrzeb wszystkich ludzi;
1.6. odrzucić i zwalczać myślenie hierarchiczne, które stawia jedną rasę nad
drugą, mężczyznę nad kobietą, bądź wynosi ludzi ponad środowisko
naturalne, a także ciągle na nowo stawiać sobie pytanie, co z mojej strony
jest pilnie konieczne dla budowania bardziej harmonijnego świata.
2.

Na rzecz działań na płaszczyźnie światowej, lokalnej i osobistej zmierzających
do ochrony i utrzymania jakości atmosfery ziemskiej.

W związku z tym chcemy:
2.1. troszczyć się o to, abyśmy sami i nasze Kościoły dysponowały aktualnymi
informacjami o kryzysie, powodowanym przez zachwianie chemicznej
równowagi atmosfery i zmiany klimatyczne;
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2.2. ustosunkować się do ostrzeżeń naukowców, mądrości ludów pierwotnych,
jak również tych, którzy najprawdopodobniej dotknięci zostaną przez
zmiany klimatyczne;
2.3. dzięki współpracy ekumenicznej opracować koncepcje i programy, które
zmobilizują chrześcijan na całym świecie do prowadzenia akcji na rzecz
zachowania stabilności atmosfery;
2.4. współpracować z innymi Kościołami, organizacjami ekologicznymi, rucha
mi oddolnymi, towarzystwami naukowymi i innymi grupami, które pracują
nad kształceniem świadomości i aktywnie zwalczają przyczyny niszczenia
atmosfery;
2.5. wspierać wysiłki organizacji międzynarodowych, jak np. Organizacji Naro
dów Zjednoczonych do spraw Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO)
oraz Programu ONZ na rzecz Środowiska (UNEP), proponujące krajom
całego świata traktaty, które mają na celu ochronę atmosfery ziemskiej dla
następnych pokoleń.
3. Na rzecz ogólnoświatowego oporu wobec przyczyn niszczenia atmosfery
ziemskiej i zwalczania ich skutków.

W związku z tym chcemy wspierać kroki, które:
3.1. zredukują emisję dwutlenku węgla o 2% rocznie w skali światowej zgodnie
z zaleceniami zorganizowanych ostatnio międzynarodowych konferencji
naukowych. Pożądane byłoby, aby kraje uprzemysłowione, które powodu
ją największe wydzielanie dwutlenku węgla zmniejszyły emisję przynajmniej
0 3% rocznie, uznając uprawnione potrzeby rozwoju energetycznego
krajów rozwijających się. Równolegle należy podjąć działania zmierzające
do stopniowego zmniejszenia zużycia paliw kopalnych;
3.2. zabronią stosowania freonów (pochodnych fluorochlorowych metanu
1węgla) i zastąpią je technologiami alternatywnymi; na drodze współpracy
międzynarodowej umożliwią krajom rozwijającym się zdobycie materiałów
zastępczych na warunkach, które mogą one zaakceptować pod względem
ekonomicznym;
3.3. będą zwalczać wyrąb lasów, zachowają ekosystemy leśne, będą zachęcać do
ponownego zalesienia i sadzenia odpowiednich drzew. Podjęcie takich
działań rozumiane jest jako współczesne naśladowanie Jezusa. Chodzi
również o sprzeciw wobec niesprawiedliwości i takich postaw, które
przyczyniają się do niszczenia lasów naszej Ziemi;
3.4. będą popierały starania rządów, zmierzające zarówno do wzrostu wydajno
ści wytwarzania energii, jak i jej zużycia; zarazem zachęcać będą do
transferu nieszkodliwych dla środowiska technologii z państw uprzemys
łowionych do krajów rozwijających się, aby ich potrzeba posiadania
dostatecznej ilości energii mogła być zaspokojona we właściwy sposób.Z
tych względów popieramy opodatkowanie paliw kopalnych, zwłaszcza
w krajach uprzemysłowionych, jako niezbędne zarządzenie państwowe;
3.5. będą popierały na całym świecie uzyskiwanie energii ze źródeł odnawial
nych. Będzie to działanie alternatywne wobec wzrostu zużycia węgla, oleju
i gazu. Należy zdecydowanie stawić opór dalszej budowie reaktorów
jądrowych i składowaniu radioaktywnych odpadów na lądzie i w morzu;
3.6. zaproponują bądź wesprą nowe koncepcje transportu, aby zdecydowanie
zmniejszyć zanieczyszczenie atmosfery i związane z nim ocieplenie Ziemi.
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Zobowiążemy się również do częstszego używania publicznych, a nie
prywatnych środków transportu, jak też ograniczymy - o ile będzie to
możliwe - nasze podróże lotnicze;
3.7. będą zmierzać do założenia międzynarodowego funduszu solidarności na
rzecz zachowania atmosfery ziemskiej, który będzie pochodził z podatków
nałożonych na emisję dwutlenku węgla wyższą od średniej światowej
i mógłby być wykorzystany w celu transferu technologii mniej szkodliwych
dla środowiska do krajów rozwijających się, jak też przeprowadzenia
projektów, które przeciwdziałają wyrębowi lasów i popierają zalesienia;
3.8. będą domagały się od publicznych i prywatnych, krajowych i między
narodowych przedsiębiorstw, aby prowadziły swą działalność nie szkodząc
środowisku.
4. Wzywamy Kościoły, żeby przewodziły w niezbędnej przemianie myślenia, które
do tej pory wspierało nieograniczone zużycie energii i wzrost ekonomiczny,

4.1. dostarczając opinii publicznej motywacji do zaakceptowania niezbędnych
polityczno-gospodarczych środków służących takiemu rozwojowi, który
uwzględni potrzeby środowiska;
4.2. skupiając się na etycznych implikacjach wyznaczenia dalekosiężnych celów,
do których należy między innymi sprawiedliwy udział każdego mieszkańca
Ziemi w zużyciu energii pochodzącej z paliw kopalnych;
4.3. pilnie czuwając nad międzynarodowymi negocjacjami odnośnie do Proto
kołu z Montrealu (1987), spotkania w Helsinkach (1989), jak też zbliżającej
się konferencji ONZ na temat Środowiska i Rozwoju (1992), podobnie jak
z powodzeniem czuwano nad realizacją Aktu Końcowego z Helsinek
o prawach człowieka (1975);
4.4. wspierając dwustronne i wielostronne projekty rozwoju, które gwarantują
pełne uczestnictwo tych, których bezpośrednio dotyczą podejmowane
decyzje;
4.5. kształcąc nasze parafie i wspólnoty lokalne przy użyciu specjalnych
programów oraz radykalnie reformując życie wspólnot kościelnych; prowa
dząc i kontrolując rachunki pod kątem ekologicznym, w celu krytycznej
oceny sposobu użytkowania kościelnej własności, ziemi i zasobów. Miarą
tej oceny jest dzielenie się we wspólnocie i integralność Bożego stworzenia.
5. Zobowiązujemy się osobiście popierać i ułatwiać osiągnięcie tych celów

5.1. przez nasze świadectwo i nasz styl życia
- zmieniając prywatne środki transportu na publiczne,
- rezygnując z podróży lotniczych kiedykolwiek jest to możliwe,
- przyjmując styl życia, który umożliwi zmniejszenie zużycia energii;
5.2. przez solidarność z ludźmi dotkniętymi zmianami klimatycznymi.
III.2.4. Czwarta konkretyzacja Aktu Przymierza

NA RZECZ W YKORZENIENIA RASIZMU I DYSKRYMINACJI
WOBEC WSZYSTKICH LUDZI NA PŁASZCZYŹNIE NARODOWEJ
I M IĘDZYNARODOW EJ;
NA RZECZ ZBURZENIA MURÓW, KTÓRE ROZDZIELAJĄ LUDZI
ZE W ZGLĘDU NA ICH ETNICZNE POCHODZENIE;
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NA RZECZ ZNIESIENIA EKONOMICZNYCH, POLITYCZNYCH I
SPOŁECZNYCH WZORCÓW ZACHOWANIA, KTÓRE WZMACNIAJĄ
GRZECH RASIZMU ORAZ POZWALAJĄ JEDNOSTKOM ŚWIADOMIE
BĄDŹ NIEŚW IADOMIE TRWAĆ W NIM.
ZOBOWIĄZUJEMY SIEBIE I NASZE KOŚCIOŁY DO PRACY
1. Na rzecz sprawiedliwych ustrojów społecznych i sprawiedliwej polityki, które
ukazują, że każdy człowiek, niezależnie od rasy, kasty czy pochodzenia
etnicznego jest umiłowany przez Boga.
2. Na rzecz wprowadzenia w życie wyżej wymienionych zasad w polityce i praktyce
Kościołów i gremiów kościelnych.
3. Dlatego na tym Zgromadzeniu w obecności Boga zobowiązujemy się:

3.1. wyznać i żałować za współudział - świadomy bądź nie - w rasizmie, który
przenika Kościół i społeczeństwo;
3.2. walczyć przeciwko przemocy, która stosowana jest w Pierwszym Świecie
wobec ludzi ze względu na ich rasę;
3.3. włączyć się aktywnie w walkę ludów pierwotnych o ich prawa do ziemi, gdyż
walką tą przeciwstawiają się rasistowskim instytucjom i zarządzeniom,
które rabują ich ziemię i bogactwo naturalne;
3.4. wzmocnić nasze starania w walce przeciw systemowi apartheidu w Repub
lice Południowej Afryki, który zagraża również państwom sąsiadującym
z nią;
3.5. nie traktować 500 rocznicy inwazji na kontynent amerykański jako okazji
do świętowania, lecz do wyznania grzechów, do naprawy i żalu za brutalne
ludobójstwo mieszkańców i bezwzględny wyzysk ludów pierwotnych;
3.6. w dalszym ciągu dawać pierwszeństwo problemowi rasizmu, zwłaszcza
utrzymując Fundusz Specjalny Światowej Rady Kościołów oraz Program
Zwalczania Rasizmu, które wyrażają w sposób konkretny solidarność
Kościołów z uciskanymi ze względu na rasę;
3.7. troszczyć się o to, aby wszystkie grupy uciśnione na tle rasowym, zarówno
na Północy, jak i na Południu były równoprawnymi partnerami w rodzinie
ekumenicznej pod względem uczestnictwa i reprezentacji;
3.8. zwołać Światowy Dzień Modlitw w sprawie Rasizmu, w czasie którego
zostaną dostarczone wszystkim Kościołom członkowskim teksty liturgiczne
i szersze informacje na temat rasizmu;
3.9. że będziemy wyostrzać naszą świadomość, aby zrozumieć, co dla nas
konkretnie oznaczają powiązania pomiędzy rasizmem, myśleniem kas
towym i klasowym, uciskiem grup etnicznych, seksizmem, militaryzmem,
ubóstwem i zniszczeniem środowiska.
DOKSOLOGIA
Zobowiązując się do solidarności przymierza
i pamiętając,
że jesteśmy zarządcami stworzenia,
pragniemy wspólnie ze wszystkim, co stworzyłeś
głosić Twoją chwałę
i wielbić Ciebie.
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Chwała Bogu,
który na początku stworzył wszystkie rzeczy
i widział, że są dobre,
Chwała Jezusowi,
Pierworodnemu nowego stworzenia
Zbawicielowi nas wszystkich.
Chwała Duchowi Świętemu,
który na początku unosił się nad wodami
i który wypełnia stworzenia Twoją miłością.
Tłumaczyły:
Iga Czaczkowska i Elżbieta Adamiak

ORĘDZIE
1. Teraz jest właściwy czas, aby odnowić nasze przymierze z Bogiem. Historia
daje nam dzisiaj wyjątkową szansę. Ponieważ odwróciliśmy się od Bożego
przymierza, całemu życiu na ziemi zagraża niesprawiedliwość, wojna i znisz
czenie stworzenia. Świadomi możliwości, które są nam dane, prosimy Boga
0 przebaczenie. Jesteśmy świadkami wielu zmian niosących nadzieję.
2. Teraz jest właściwy czas, aby potwierdzić z radością, że coraz bardziej udaje
się połączyć lokalne i regionalne wysiłki na rzecz sprawiedliwości, pokoju
1integralności stworzenia. Musimy wciąż przezwyciężyć to, co nas rozdziela.
Musimy między innymi zachęcić nasze Kościoły, aby bardziej niż dotąd
wspierały ruchy oddolne. Wysiłki na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integral
ności stworzenia nie są konkurencyjne. Łączą się w jedną powszechną walkę.
3. Teraz jest właściwy czas, aby wzmocnić wszystkie starania o sprawiedliwość,
pokój i integralność stworzenia. Musimy uwolnić się od struktur władzy,
które oślepiają nas i czynią współwinnymi w dziele zniszczenia. Chrześcijanie
muszą iść do świata, do którego przyszedł Jezus.
4. Teraz jest właściwy czas, abyśmy włączyli się w starania narodu koreańskiego
o zjednoczenie i poparli jego zaangażowanie i jego modlitwy za Jubileuszowy
Rok 1995.
5. Terz jest właściwy czas, w którym ruch ekumeniczny potrzebuje większego
poczucia więzi, wzajemnego zobowiązania i solidarności w słowach i działa
niu. Obietnica Bożego przymierza dana naszemu światu i czasom, w których
żyjemy wymaga naszej odpowiedzi. Dlatego stwierdzamy:
- że każda forma sprawowania władzy ponosi odpowiedzialność przed
Bogiem;
- że Bóg stoi po stronie ubogich;
- że wszystkie rasy i narody mają równą wartość;
- że mężczyźni i kobiety stworzone są na obraz Boga;
- że prawda leży u podstaw wspólnoty wolnych ludzi;
- pokój Jezusa Chrystusa;
- że Bóg miłuje stworzenie;
- że Ziemia należy do Pana;
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- godność i zaangażowanie młodszego pokolenia;
- że prawa człowieka dane są przez Boga.
6. Teraz jest właściwy czas, aby ruch ekumeniczny wyraźnie określił swoją wizję
wszystkich ludzi żyjących na ziemi i troszczących się o stworzenie jako
rodziny, w której każdy z członków ma to samo prawo do życia w pełni. Wizja
ta jest duchowa w swojej naturze, musi jednak znaleźć wyraz w konkretnym
działaniu. Mając na uwadze duchowe doświadczenie, które nas połączyło tu
w Seulu, zobowiązaliśmy się do pracy na rzecz:
- sprawiedliwego ładu gospodarczego i na rzecz uwolnienia spod ciężaru
zadłużenia zagranicznego;
- rzeczywistego bezpieczeństwa wszystkich państw i narodów i na rzecz kultury
niestosowania przemocy;
- budowania kultury, która potrafi rozwijać się w harmonii z całym stworze
niem i na rzecz zachowania atmosfery ziemskiej;
- wykorzenienia rasizmu i dyskryminacji wobec wszystkich ludzi na każdej
płaszczyźnie oraz na rzecz odrzucenia zachowań, które utrwalają grzech
rasizmu.
7. Teraz jest właściwy czas, aby rozpoznać, że mamy przed sobą długą drogę.
Zabieramy do naszych Kościołów i ruchów postanowienia i zobowiązania, które
podjęliśmy w Seulu, zapraszając jednocześnie innych, aby przyłączyli się do nas.
Razem z nimi będziemy pracować nad tym, aby nasza wizja stała sie rzeczywistoś
cią. Ponosimy odpowiedzialność wzajemnie przed sobą i przed Bogiem. Modlimy
się, aby nie przeoczyć Kairosu, do którego doprowadził nas Bóg.
Tłum.

Iga C za czk o w sk a
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JEDNOŚĆ KOŚCIOŁA JAKO KOINONIA: DAR I POWOŁANIE
Dokument Siódmego Zgromadzenia Ogólnego w Canberrze (1991)

Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów zlecił opracowanie niniej
szego dokumentu Komisji Wiara i Ustrój. Jego tekst był dyskutowany przez
członków sekcji trzeciej Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Canberrze (luty 1991)
i odpowiednio przez nich przerobiony. Zgromadzenie przyjęło dokument
z kilkoma dalszymi zmianami.
1.1. Według Pisma Świętego, wolą Bożą jest poddanie całego stworzenia władzy
Jezusa Chrystusa, w którym, przez moc Ducha Świętego, wszyscy mają być
doprowadzeni do wspólnoty z Bogiem (Ef 1). Antycypacją tej wspólnoty
z Bogiem i między ludźmi jest Kościół. Łaska naszego Pana Jezusa
Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego umożliwiają Koś
ciołowi egzystencję w charakterze znaku panowania Bożego i sługi pojed
nania z Nim, pojednania, które zostało obiecane i dane całemu stworzeniu.
Kościół jest powołany do jednoczenia łudzi z Chrystusem w mocy Ducha
Świętego, ukazywania wspólnoty w modlitwie i działaniu oraz wskazywania
w ten sposób na pełnię wspólnoty z Bogiem, ludzkością i całym stworzeniem
w radości Królestwa Bożego.

ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW

73

1.2. Kościół jest powołany do zwiastowania pojednania i uzdrawiającego
działania, przezwyciężania podziałów czynionych ze względu na rasę, płeć,
wiek, kulturę i kolor skóry oraz prowadzenia wszystkich ludzi do wspólnoty
z Bogiem. Grzech i nieodpowiednie rozumienie różnych darów Ducha
przyczyniły się do bolesnych podziałów wewnątrzkościelnych i międzykoś
cielnych. Podziały te wywołują zgorszenie i przyczyniają się do osłabienia
wiarygodności świadectwa Kościołów w kulcie i służbie wobec świata. Są
one sprzeczne nie tylko z świadectwem Kościoła, ale i z jego istotą.
1.3. Z wdzięcznością wobec Boga uznajemy, że w ramach ruchu ekumenicznego
Kościoły znajdują się na wspólnej drodze, zbliżając się do siebie przez
wzajemne zrozumienie, teologiczną konwergencję, wspólne cierpienia i mo
dlitwę oraz wspólną odpowiedzialność za świadectwo i służbę. Wszystko to
upoważnia je do stwierdzenia, że istnieje już między nimi pewien stopień
jedności. Jest to konkretny rezultat skutecznej obecności Ducha Świętego
wśród wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa i podejmują dziś trud
na rzecz widzialnej jedności. Mimo to Kościoły nie zdobyły się jeszcze na to,
aby ze stopnia wspólnoty, który już doświadczyły i z osiągniętych porozu
mień wyciągnąć konsekwencje dla swojego życia. Zadowoliły się one
koegzystencją w ramach trwającego podziału.
2.1. Jedność Kościoła, do której jesteśmy powołani, to koinonia, która jest dana
i uzewnętrznia się we wspólnym wyznaniu wiary apostolskiej, wspólnym
życiu sakramentalnym, w które wkraczamy przez jeden chrzest i które
manifestujemy w jednej wspólnocie eucharystycznej, we wspólnym życiu,
w którym ma miejsce wzajemne uznanie i pojednanie członkostwa i urzędów
kościelnych, oraz we wspólnym posłannictwie, które głosi wszystkim
ludziom Ewangelię A lasce Bożej i oddaje się w służbę całemu stworzeniu.
Cel poszukiwań pełnej wspólnoty osiąga się wówczas, gdy wszystkie
Kościoły są w stanie stwierdzić, że jeden, święty, katolicki i apostolski
Kościół istnieje w całej pełni w innych Kościołach. Owa pełna wspólnota
uzewnętrznia się zarówno na płaszczyźnie lokalnej jak i uniwersalnej
w koncyliarnych formach życia i działania. W takiej wspólnocie Kościoły
we wszystkich dziedzinach swego życia związane są ze sobą na każdej
płaszczyźnie w wyznawaniu jednej wiary oraz we współpracy w dziedzinie
kultu i świadectwa, doradztwa i działalności praktycznej.
2.2. Odmienności, zakorzenione w teologicznych tradycjach oraz w różnych
kontekstach kulturowych, etnicznych lub historycznych, należą do istoty
wspólnoty; różnorodność ta ma jednak swoje granice. Na przykład swoją
prawowitość traci ona wówczas, gdy uniemożliwia złożenie wspólnego
wyznania, że Jezus Chrystus to Bóg i Zbawiciel wczoraj i dziś, ten sam także
na wieki (Hbr 13,8) lub o zbawieniu i ostatecznym przeznaczeniu człowieka
zgodnie z świadectwem Pisma Świętego i zwiastowaniem wspólnoty
apostolskiej. W ramach wspólnoty odmienności zostają sprowadzone do
harmonijnej całości jako dary Ducha Świętego, które przyczyniają się do
wzbogacenia i pełni Kościoła Bożego.
3.1. Na drodze do urzeczywistnienia pełnej wspólnoty miały już miejsce liczne
wydarzenia, ale wielka praca jest jeszcze do wykonania. W wyniku rozmów
dwustronnych i wielostronnych Kościoły w wielu kwestiach osiągnęły
zgodność poglądów, która już zaczyna przynosić rezultaty przyczyniając się
do odnowy ich życia kultowego i duchowego oraz teologii. Podejmując
wspólnie konkretne kroki, Kościoły przyczyniają się do wzbogacenia
i odnowy życia chrześcijańskiego przez to, że uczą się wspólnego zaan
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gażowania na rzecz sprawiedliwości i pokoju oraz wspólnej troski o stwo
rzenie Boże.
3.2. Na obecnym etapie rozwoju ruchu ekumenicznego jako ruchu pojednania
i odnowy na drodze do pełnej widzialnej jedności, Siódme Zgromadzenie
Ogólne Światowej Rady Kościołów czuje się w obowiązku zaapelować do
wszystkich Kościołów, aby:
- uznały wzajemnie chrzest na podstawie dokumentu z Limy;
- doszły do uznania wiary apostolskiej, tak jak manifestuje się ona w życiu
i świadectwie innych za pośrednictwem Nicejsko-Konstantynopolitańskiego
Wyznania Wiary;
- na podstawie konwergencji w sprawach wiary, czego świadectwem jest
dokument na temat Chrztu, Eucharystii i Urzędu duchownego, rozważyły formy
eucharystycznej gościnności wszędzie tam, gdzie to możliwe; przy okazji
pragniemy dodać, że chętnie uznajemy fakt, że również ci, którzy sakramentów
tych nie praktykują, mają udział w duchowym doświadczeniu życia w Chrys
tusie;
- podejmowały działania na rzecz wzajemnego uznania urzędów kościelnych;
- słowem i czynem starały się dawać wspólne świadectwo o Ewangelii w jej
pełnym wymiarze;
- zobowiązały się ponownie do działania na rzecz sprawiedliwości, pokoju
i zachowania stworzenia, łącząc ściślej przy tej okazji starania o sakramentalną
wspólnotę Kościoła z zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości i pokoju;
- pomagały parafiom i społecznościom lokalnym wyrażać w odpowiedniej
formie ten stopień wspólnoty, który w stosunkach międzykościelnych już
istnieje.
4.1. Duch Święty, który tworzy koinonia (2 Kor 13,13), wywołuje wśród tych,
którzy są nadal podzieleni, poczucie głodu i pragnienia za większą
wspólnotą. Nie spoczniemy, dopóki nie zrośniemy się ze sobą zgodnie
z wolą i modlitwą Chrystusa, że ci, którzy w Niego wierzą, stanowią jedno
(J 17, 2 1 ). Gdy modlimy się o jedność, pracujemy dla niej i walczymy o nią,
Duch Święty pociesza nas w naszym bólu, gdy zadowalamy się naszym
podziałem, Duch Święty rzuca nam wyzwanie, gdy nasza wspólnota
wzrasta, Duch Święty wzywa nas do pokuty i napełnia radością.

NOWA STRUKTURA
Komitet Naczelny Światowej Rady Kościołów na posiedzeniu w Genewie
w dniach 20-27 września 1991 r. zaakceptował projekt nowej struktury
organizacyjnej Rady. Istotnym novum jest wprowadzenie czterech zespołów
programowych w miejsce dotychczasowych trzech („Wiara i świadectwo” ;
„Sprawiedliwość i służba” ; „Edukacja i odnowa”). Likwidacji ulegają dotych
czasowe podzespoły, których było od 4-6 w każdym zespole programowym.
Opracowując nową strukturę postawiono sobie dwa cele: 1) poprawę kooperacji
w ramach Rady i 2) obniżenie kosztów finansowych. Drugi punkt łączy się
z redukcją pracowników centrali genewskiej o kilkadziesiąt osób.
Większość priorytetów, ujętych w czterech zespołach programowych nowej
struktury, przyjętej przez Komitet Naczelny, koresponduje z programami już
realizowanymi przez ŚRK.

ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW

75

Zespół Programowy I - „Jedność i odnowa”

Obejmuje tradycyjne dziedziny zainteresowania „Wiary i Ustroju” - widzial
ną jedność Kościoła, zagadnienie odnowy Kościoła za pomocą życia duchowego
i kultowego, ekumeniczną formację i teologiczną edukację (dziedzina zaintereso
wania dawnego Programu Edukacji Teologicznej i Instytutu w Bossey), refleksję
teologiczną nad dialogiem chrześcijańsko-żydowskim oraz refleksję eklezjologicz
ną nad kwestią: Sprawiedliwość, Pokój i Zachowanie Stworzenia.
Zespół Programowy II - „Życie, edukacja i misja”

Wiele elementów programu wywodzi się z pracy Komisji ds. Misji
Światowej i Ewangelizacji (ewangelizacja, jedność na polu misyjnym, edukacja
„w celu przygotowania całego ludu Bożego do misji Bożej” , misja rzuca
wyzwanie niesprawiedliwym strukturom, Ewangelia a kultura), a także Podzes
połu ds. Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii (teologiczne znaczenie
religii - studium podjęte po Vancouver) i Chrześcijańskiej Komisji Zdrowia
(temat: uzdrawianie i tranformacja).
Zespół Programowy III - „Sprawiedliwość, pokój i stworzenie”

Przejmuje dziedziny, którymi w dotychczasowej strukturze zajmowały się
podzespoły ds. kobiet (Kobieta w Kościele i społeczeństwie), młodzieży, ds.
Kościoła i społeczeństwa, ds. kościelnej służby w rozwoju, a także Program
Zwalczania Rasizmu i Komisja Kościołów ds. Międzynarodowych.
Fundamentalne znaczenie dla tęgo zespołu mają cztery „obszary przymie
rza” , zaaprobowane w 1990 r. przez Światową Konwokację ds. Sprawiedliwości,
Pokoju i Zachowania Stworzenia w Seulu. Są to: 1) Sprawiedliwość ekonomicz
na, 2) pokój i pojednanie, 3) ochrona środowiska, 4) walka z rasizmem.
Zespół Programowy chce być także rzecznikiem pełnego udziału kobiet
i młodzieży w życiu kościelnym i publicznym. Poza tym interesują go następujące
kwestie: refleksja teologiczna i etyczna nad zagadnieniami społecznymi, sytuacja
ludności autochtonicznej i jej prawo do ziemi, prawa ludzkie, ocena stosunków
międzynarodowych z punktu widzenia kościelnego.
Zespół Programowy IV - „Dzielenie się (darami) i służba”

Przejmuje wiele funkcji spełnianych dotychczas przez Komisję Pomocy
Międzykościelnej, Służby dla Uchodźców i Świata. Chodzi tu o takie sprawy,
jak: dzielenie sie posiadanymi zasobami, służba na rzecz potrzebujących,
wszechstronna diakonia, rozwój zasobów ludzkich, nowe modele dzielenia się
i analiz biblijno-teologicznych.
Nowa struktura przewiduje umocnienie pozycji Sekretariatu Generalnego.
Wsparciem dla sekretarza generalnego ma być pięć biur funkcyjnych: l)ds.
finansów i zarządzania, 2) ds. Kościoła i stosunków ekumenicznych, 3) ds.
stosunków międzyreligijnych, 4) ds. komunikacji (informacji) i 5) ds. koor
dynacji programowej.
Przyszłe zadania nowych zespołów programowych można ująć następująco:
- Zespół Programowy I zajmować się będzie opracowywaniem podstawowych
kwestii dotyczących teologii, nabożeństwa i kształcenia teologicznego;
- Zespół Programowy II zajmować się będzie ewangelizacyjną i wychowawczą
działalnością Kościoła;
- Zespół Programowy III zajmować się będzie polityczną działalnością Koś
cioła, a także sprawami kobiet i młodzieży;
- Zespół Programowy IV zajmować się będzie zagadnieniami diakonackimi
w teorii i praktyce.
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OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
Genewa, 21 - 28 sierpnia 1992 roku
1. Wybory sekretarza generalnego

Wybór prof. Konrada Raisera, teologa ewangelickiego z Bochum (Nie
mcy), na stanowisko sekretarza generalnego ŚRK był wydarzeniem, które
spośród decyzji Komitetu Naczelnego spotkało się z najżywszą reakcją środków
masowego przekazu. Komitet Naczelny podjął jednak jeszcze inne ważne
uchwały dotyczące przyszłości Rady, wydał też oświadczenie w sprawie różnych
aktualnych problemów z dziedziny życia kościelnego i świeckiego.
Prof. K. Raiser został wybrany następcą dr. Emilio Castro w dniu 24
sierpnia. Wybór ten został poprzedzony 18-miesięcznym procesem wyborczym,
który zaczął się na VII Zgromadzeniu Ogólnym w Canberrze (Australia, 7-20
luty 1991) przez powołanie 18-osobowego komitetu nominacyjnego. Komitet
ten przedłożył Komitetowi Naczelnemu dwa nazwiska: K. Raisera oraz Martina
Conway’a, prezydenta Selly Oak College w Birmingham, świeckiego członka
Kościoła Anglikańskiego Anglii.
Raiser obejmie swój urząd 1 stycznia 1993 r. jako piąty sekretarz generalny
ŚRK.
Dnia 27 sierpnia Komitet Naczelny wyraził uznanie E. Castro w dwojakiej
formie: w formalnej rezolucji zawierającej pochwałę jego działalności w służbie
ruchu ekumenicznego i w uroczystości pożegnalnej, podczas której wysłuchano
opinii przedstawicieli ze wszystkich części świata. Rezolucja podkreśliła szcze
gólnie wymiar osobisty służby Castro oraz jego wytrwałe zaangażowanie na rzecz
pojednania i jedności w łonie Światowej Rady Kościołów i poza nią.
2. Moderator o koinonia

Przewodniczący (moderator) Komitetu Naczelnego, abp Aram Keshishian
z Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, podkreślił w swoim wystąpieniu znacze
nie zgodnych poglądów w kwestii rozumienia Eucharystii dla wspólnoty Koś
ciołów chrześcijańskich. Jego zdaniem, w ruchu ekumenicznym istnieją nadal
liczne przeszkody dla wspólnoty wierzących w znaczeniu greckiego słowa
koinonia. Podczas gdy niektóre Kościoły widzą we wspólnocie Stołu Pańskiego
ostateczny cel swoich wysiłków na rzecz jedności we wierze, dla innych wspólnota
komunijna jest już możliwa przy częściowej zgodności poglądów teologicznych.
Abp Keshishian apelował do Kościołów członkowskich, by zamanifes
towały już istniejącą wspólnotę wiary, usunęły istniejące przeszkody oraz
rozróżniały wyraźniej między „dozwolonymi” i „niedozwolonymi” różnicami.
Światową Radę Kościołów nazwał organizacją, która przypomina stale o po
działach w łonie chrześcijańskiej wspólnoty wiary, organizacją, która w sposób
paradoksalny utrzymuje więź między Kościołami pośród braku jedności.
Jednocześnie skrytykował Radę za zbiurokratyzowane metody pracy. W jego
opinii, ŚRK nie jest na dłuższą metę modelem dla wspólnoty w znaczeniu
koinonia, lecz rozwiązaniem doraźnym - przedeucharystycznym i przedkoncyliarnym prowizorium na drodze do pełnej wspólnoty chrześcijan.
3. Kontrowersja z Watykanem

Przedmiotem ostrej kontrowersji między ŚRK a Watykanem stał się
niedawno opublikowany list przewodniczącego Kongregacji Doktryny Wiary
kard. Josepha Ratzingera do biskupów Kościoła Rzymskokatolickiego w spra
wie niektórych aspektów pojmowania Kościoła jako communio.
Sekretarz generalny E. Castro oświadczył, że Ratzinger nie uznaje praktycz
nie nic z pracy ekumenicznej ostatnich 40, 50 lat. W rzeczywistości odmawia on
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Kościołom protestanckim miana Kościoła, gdyż nie celebrują ważnej Wieczerzy
Pańskiej i nie uznają apostolskiej sukcesji. Według Castro, list ten nie jest zgodny
z duchem Soboru Watykańskiego II, dzięki któremu przed 25 laty Kościół
Rzymskokatolicki otworzył się na ruch ekumeniczny. Wszystkie Kościoły są
zranione, gdyż nie żyją w pełnej wspólnocie ze sobą. Odpowiedzialność za to
ponoszą wszyscy, a nie tylko ci, którzy nie uznają autorytetu papieża. Castro
powiedział dalej: Staram się unikać słowa imperializm, ale przychodzi mi to
z trudem. Wygląda tak Jakbyśm y po 50 latach pracy ekumenicznej znajdowali się
znowu w punkcie wyjściowym.
Sekretarz generalny wyraził nadzieję, że Kościół Rzymskokatolicki oceni
ten list jako fałszywy krok, że wyrażone w nim poglądy nie staną się powszechnie
obowiązujące.
4. Deklaracja o unitach

Konflikty między Kościołami prawosławnymi a odradzającymi się Koś
ciołami katolickimi rytu bizantyjskiego, które ze względu na uznawanie
zwierzchności papieża nazywane sa również Kościołami unickimi, znalazły
odbicie w uchwalonej przez Komitet Naczelny rezolucji.
Komitet Naczelny nazwał problem unicki sprawą głębokiej troski ekumenicz
nej, gdyż otwarta wrogość i nienawiść, które się pojawiły, zagrażają wiarygodności
naszego wspólnego świadectwa o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Uznając, że niezbędne
gojenie wspomnień (...) będzie długim i bolesnym procesem, rezolucja wymienia trzy
elementy ekumenicznego zatroskania: pastoralny, praktyczny i teologiczny.
Na płaszczyźnie pastoralnej rezolucja zachęca chrześcijan różnych tradycji
i rytów do wspólnej pracy, tak aby świat uwierzył. W miarę możności należy
respektować i popierać wolność religijną wszystkich wspólnot, natomiast jasno
i wyraźnie trzeba potępiać wszelkie zastraszanie i przemoc pojawiającą się
w związku ze sporami o własność.
Na płaszczyźnie praktycznej Komitet Naczelny wzywa do dialogu między
stronami bezpośrednio uwikłanymi w spór. Rezolucja wyraża ubolewanie
z powodu załamania się działalności czterostronnej komisji powołanej do
rozwiązania problemów na Ukrainie Zachodniej. Jednocześnie daje wyraz
nadziei, że Kościół Rzymskokatolicki i Kościoły prawosławne wznowią swój
dialog na płaszczyźnie międzynarodowej poświęcony tej kwestii.
Deklaracja podziela opinię Prawosławno-Rzymskokatolickiej Komisji ds.
Dialogu (Freising, czerwiec 1990), że z teologicznego punktu widzenia uniatyzm
nie jest odpowiednim modelem jedności, której szukamy dzisiaj.
Deklaracja wzywa ŚRK i Konferencję Kościołów Europejskich do utworze
nia grupy doradczej zajmującej się tym problemem na bieżąco i kontynuowania
wizyt zespołów ekumenicznych na terenach, gdzie występuje konflikt prawosławno-unicki. Wzywa także ŚRK, KKE i Kościół Rzymskokatolicki do
kontynuowania pracy w dziedzinie leczenia ran przeszłości, dostarczania opieki
pastoralnej, wyrażania solidarności z wyznawcami Chrystusa, obrony praw tych,
którzy cierpią, oferowania mediacji tam, gdzie to możliwe oraz szerzenia
dokładnych informacji.
Obserwator z Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, ks. John Radano
stwierdził, że konflikty nie są wynikiem odrodzenia metody unickiej, lecz
rezultatem wysiłków znormalizowania stosunków ze wschodnimi Kościołami
katolickimi po wielu latach ucisku. Radano zgodził się z opinią, że jako model
jedności Kościoła uniatyzm jest metodą przeszłości; naszą metodą dzisiaj jest
dialog. Jednocześnie dał wyraz przekonaniu, że najlepszą drogą uporania się z tą
kwestią jest kontekst bilateralny. Kilku prawosławnych, członków Komitetu
Naczelnego, stwierdziło jednak, że dialog dwustronny nie ma aktualnie miejsca.
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5. Rezolucje w sprawach politycznych

W rezolucji na temat walk zbrojnych w byłej Jugosławii Komitet Naczelny
wyraził pogląd, że ten pierwszy wielki kryzys w Europie od końca zimnej wojny
(...) demonstruje w tragiczny sposób nieudolność i brak gotowości wielkich
mocarstw do działania w sposób bezstronny i nieegoistyczny w charakterze
rozjemcy. Dokument powiada dalej, że ani interwencja militarna, ani jednostron
ne ogłoszenie embargo, którego respektowanie jest niedostatecznie przestrzegane,
nie stanowi rozwiązania konfliktu. Toteż apeluje się do wspólnoty między
narodowej, by zmusiła wszystkie strony do przyjęcia rozwiązania konfliktu, które
obejmowałoby skuteczny zakaz wszelkich dostaw broni. Autorzy rezolucji wyraża
ją też troskę, że konfrontacja między muzułmanami i chrześcijanami w Bośni
może mieć następstwa dla wspólnot religijnych w wielu częściach świata. Komitet
Naczelny powitał z zadowoleniem wysiłki SRK, KKE i rzymskokatolickiej Rady
Konferencji Episkopatów Europy zmierzające do podjęcia dialogu między
Kościołami a innymi wspólnotami religijnymi w byłej Jugosławii.
W rezolucji na temat Afryki południowej Komitet Naczelny dał wyraz
zdumieniu, że rząd de Klerka, który otrzymał tak wielki kredyt zaufania od
społeczności międzynarodowej, zdaje się nie wyrażać chęci na kontynuowanie
procesu reform. Dokument ocenia pozytywnie ekumeniczny program śledzenia
sytuacji w Afryce płd., opracowany niedawno wspólnie przez Południowoaf
rykańską Radę Kościołów i Konferencję Biskupów Katolickich; koordynato
rem tego programu ma być ŚRK. Komitet Naczelny ostrzega przed trak
towaniem rozwoju w tej części Afryki już teraz za proces nieodwracalny.
Jednocześnie zwraca się z pilną prośbą do Kościołów członkowskich o kon
tynuowanie kampanii na rzecz utrzymania sankcji gospodarczych i finansowych.
Przyjęcie zaproszenia do odbycia następnego posiedzenia Komitetu Naczelnego
w Johannesburgu w lutym 1994 roku dowodzi, że ekumeniczna wspólnota
wierzy w pozytywny rozwoj sytuacji w Republice Południowej Afryki.
W rezolucji, w której potępia sięfatalne naruszanie praw ludzkich społeczeńs
twa somalijskiego, Komitet Naczelny poprosił Emilio Castro, aby zaapelował do
Rady Bezpieczeństwa ONZ i Organizacji Jedności Afrykańskiej o pilne zwołanie
konferencji wszystkich walczących stron w celu zakończenia walk zbrojnych.
Rezolucja dziękuje wszystkim Kościołom i kościelnym organizacjom pomocy za
wspomaganie głodującej ludności Somali.
W rezolucji poświęconej Wspólnocie Europejskiej, Komitet Naczelny
wypowiada się za tym, aby Kościoły i organizacje ekumeniczne w Europie
kontynuowały rozmowy na temat ubóstwa, uchodźców, robotników cudzoziem
skich, rasizmu, ochrony naturalnego środowiska oraz na temat stosunków
między różnymi częściami Europy i między Europą a resztą świata.
6. Wiara chrześcijańska a gospodarka

Komitetowi Naczelnemu przedłożono 67-stronicowy dokument pt. „Życie
i pełny dostatek - wiara chrześcijańska i dzisiejsza gospodarka światowa” .
Dokument ten, nad którym praca zaczęła się w 1988 roku, był pomyślany
pierwotnie jako ekumeniczna deklaracja na temat zagadnień ekonomicznych.
Jednakże z powodu dramatycznych przewrotów w Europie Środkowej i Wschod
niej, które zmieniły radykalnie krajobraz polityczny i gospodarczy, nie jest jeszcze
jasne, dokąd te przemiany prowadzą. W powstałej sytuacji Komitet Naczelny
postanowił opublikować ten tekst jako dokument studyjny.
7. Dialog międzyreligijny

Komitet Naczelny zaaprobował dwa teksty w sprawie dialogu międzyreligijnego. Pierwszy z nich zawiera propozycję położenia nowych akcentów
w dialogu żydowsko-chrześcijańskim przez podjęcie tematu sprawiedliwości
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i ustosunkowanie się do wydarzeń politycznych. Dokument podkreśla, że
krytyka polityki rządu izraelskiego nie jest automatycznie krytyką antyżydowską.
Jednocześnie wzywa się Kościoły, by stawały w obronie Żydów. Dokument
mówi o pilnej potrzebie zajęcia się kwestią wolności religijnej w świetle
odradzającego się antysemityzmu w Europie Środkowo-Wschodniej.
Drugi tekst pt. „Rozważania ekumeniczne na temat stosunków między
chrześcijanami a muzułmanami” stwierdza m.in.: Chrześcijanie i muzułmanie
stanowią blisko połowę ludności świata (...) Charakter stosunków między tymi
dwiema wspólnotami ma istotne znaczenie dla dobra całej rodziny ludzkiej (...)
Istnieją ogromne możliwości współpracy między tymi wspólnotami w dziedzinie
sprawiedliwości społecznej i rasowej, ochrony praw ludzkich, wspierania wolności
religijnej, opieki nad uchodźcami ....
8. Praca zespołów programowych

Komitet Naczelny zaplanował pracę i ustalił priorytety dla czterech
zespołów programowych, utworzonych we wrześniu 1991 roku w ramach
restrukturyzacji.
Zespół Programowy I („Jedność i odnowa”) za główny temat swojej pracy
obrał: „Jedność Kościoła jako koinonia”. Praca ta jest podzielona na cztery
„nurty” : jedność eklezjalna („Wiara i Ustrój”); uczestnictwo świeckich w inkluzywnej wspólnocie; ekumeniczna edukacja teologiczna; kult i życie duchowe.
Temat koinonia będzie w najbliższym czasie przedmiotem szczegółowego
zainteresowania w ramach przygotowań do V Światowej Konferencji Kościołów
ds. Wiary i Ustroju, która odbędzie się w sierpniu 1993 roku w Santiago de
Compostela (Hiszpania). Każdy „nurt” winien wnieść swój specyficzny wkład
do tematyki w Santiago - stwierdził Komitet Naczelny. „Jedność eklezjalna” ma
podjąć również studia nad jednością Kościoła i odnową wspólnoty ludzkiej ze
szczególnym uwzględnieniem napięć etnicznych i nacjonalizmu.
Dla Zespołu Programowego II („Życie, edukacja i misja”) ustalono
5 priorytetów. Są to: jedność w misji i ewangelizacji; Ewangelia a kultura;
wspólnota i sprawiedliwość; zdrowie, uzdrawianie i cały człowiek; edukacja dla
całego ludu Bożego. Komitet Naczelny zaaprobował również propozycję
zwołania następnej Światowej Konferencji Misyjnej w drugiej połowie 1996 lub
w pierwszej połowie 1997 roku. Ma być ona poświęcona relacji wzajemnej
między Ewangelią a kulturą. Ostatnia taka konferencja odbyła się w 1989 roku
w Śan Antonio (USA).
Zespół Programowy III („Sprawiedliwość, pokój i stworzenie”) pragnie
poświęcić wiele uwagi zagadnieniu niestosowania przemocy. Poza tym skoncent
ruje uwagę na takich sprawach, jak: rasizm, problemy etniczne, ubóstwo,
ekonomia a naturalne środowisko, prawa ludzkie.
Zespół Programowy IV („Dzielenie się darami i służba”) zajmie się
szczególnie biblijną i teologiczną refleksją nad misją i diakonią jako czynnikami
o żywotnym znaczeniu dla dzieła jedności.
Poza tym Komitet Naczelny zaakceptował wytyczne w sprawie stosunków
między ŚRK a siedmioma regionalnymi organizacjami ekumenicznymi w całym
świecie. Są to: Konferencja Kościołów Europejskich, Chrześcijańska Konferen
cja Azji, Ogólnoafrykańska Konferencja Kościołów, Konferencja Kościołów
Rejonu Pacyfiku, Karaibska Konferencja Kościołów, Rada Kościołów Blis
kiego Wschodu i Rada Kościołów Ameryki Łacińskiej.
Uczestnicy obrad podjęli już wstępną dyskusję na temat następnego, VIII
Zgromadzenia Ogólnego. Odbędzie się ono w 1998 roku, czyli zbiegnie się z 50
rocznicą utworzenia Światowej Rady Kościołów. Miejsce obrad ustali następne
posiedzenie Komitetu Naczelnego w 1994 roku.

80

KONFERENCJA KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH

9. Nowe Kościoły członkowskie

Komitet Naczelny przyjął dwa nowe Kościoły, dzięki czemu liczba Koś
ciołów członkowskich ŚRK wzrosła do 322. Są to: Kościół Ewangelicko-Luterański w Republice Namibii (200 tys. wiernych) i Zjednoczony Kongregacjonalny Kościół Chrystusa na Wyspach Marshalla (39 tys.).
Z Polski w obradach uczestniczyli dwaj członkowie Komitetu Naczelnego:
bp. Jan Szarek - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Wsiewołod
Konach z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Karol Karski

DZIESIĄTE ZGROMADZENIE OGÓLNE
KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH
Praga, 1 - 1 1 września 1992

PRZEBIEG OBRAD
Między przeszłością a przyszłością

W 1959 roku Kościoły protestanckie, prawosławne, anglikańskie i staro
katolickie naszego kontynentu powołały do życia Konferencję Kościołów
Europejskich, której naczelnym zadaniem miało być utrzymanie wspólnoty
chrześcijańskiej mimo istnienia głębokich podziałów politycznych. Kościoły
chciały wówczas zademonstrować, że nie akceptują tych podziałów. Różne
inicjatywy i wysiłki, podejmowane w minionych 33 latach, w sposób istotny
przyczyniły się do skruszenia murów w Europie.
Dziesiąte Zgromadzenie Ogólne w Pradze, obradujące pod hasłem: B ó g
j e d n o c z y - w C h r y s tu s ie n o w e s t w o r z e n i e , było pierwszym spotkaniem KKE
w kraju, który był częścią składową bloku komunistycznego, a zarazem
pierwszym zgromadzeniem zwołanym po upadku realnego socjalizmu na
naszym kontynencie. Symboliczne znaczenie miał fakt, że po raz pierwszy
w gronie 350 delegatów ze 121 Kościołów można było powitać przedstawicieli
z Albanii, którzy reprezentowali odradzający się w tym kraju Kościół Prawo
sławny.
Nabożeństwo inauguracyjne na historycznym rynku staromiejskim, gdzie
znajduje się monumentalny pomnik Jana Husa, było niewątpliwie wydarzeniem,
zwłaszcza gdy przywoła się w pamięci dzieje tego historycznego placu, jak to
uczynił w swoim kazaniu ks. Pavel Smetana. Przypomniał, jak w tym miejscu
różne wpływowe ugrupowania chrześcijańskie narzucały przemocą innym swój
punkt widzenia, jak wznoszono a potem rozbierano pomniki - symbole
zwycięskich partii, jak wypracowywano instrumenty ideologiczne, które służyły
uciskowi. Jednocześnie na placu tym spływała krew sprawiedliwych i nie
sprawiedliwych.
Słowa kaznodziei uświadomiły natychmiast uczestnikom obrad aktualną
sytuację w Europie. Dyskryminacja, rasizm i nacjonalizm są znowu obecne, spirala
przemocy obraca się, także między Kościołami rodzą się nowe spory i podziały.
Uczestnikom Zgromadzenia Ogólnego pozostało mało czasu do świętowania,
gdyż cała uwaga skupiała się na aktualnych problemach i zadaniach.
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Najpierw trzeba było jednak stanąć oko w oko z własną przeszłością. W liście
otwartym 35 sygnatariuszy Karty 77 (w większości byli to sygnatariusze wyznania
ewangelickiego) zarzuciło Konferencji Kościołów Europejskich, że od początku
swego istnienia dawała się oszukiwać i manipulować przez reżimy komunistyczne.
Wasze wysiłki zmierzające do ,,odprężenia” stosunków między Wschodem a Za
chodem opierały się na błędnych wyobrażeniach. Były one szkodliwe, gdyż faworyzo
wały niemoralne reżimy i przedłużały ich egzystencję. Zarzucano KKE, że dawała
wiarę oficjalnym przedstawicielom Kościołów ze Wschodu, nie zauważając, jak
bardzo byli oni zależni od komunistycznych reżimów.
Powyższy list nie był rozważany publicznie. Trzygodzinne zamknięte
spotkanie między przedstawicielami obu stron nie doprowadziło wprawdzie do
zbliżenia stanowisk w ocenie przeszłości, pozwoliło jednak wspólnie zastanowić
się nad możliwością uporania się z nią i uniknięcia w przyszłości podobnych
błędów. Przedstawiciele KKE i Karty 77 byli zgodni co do tego, że w chwili
obecnej chodzi przede wszystkim o wzmocnienie demokracji i pluralistycznego
społeczeństwa przeciw nacjonalizmowi i szowinizmowi.
W ramach wymiany doświadczeń jeden z sygnatariuszy, ks. Milos Reichert
(Ewangelicki Kościół Czeskobraterski) otrzymał możliwość zabrania głosu na
plenum. Ku zaskoczeniu wielu nie nawiązał jednak do listu. Apelował jedynie do
chrześcijan Zachodu, by zapoznali się
doświadczeniami wierzących prze
śladowanych przez komunizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Bieda, ubóst
wo, katastrofy ekologiczne i agresywny indywidualizm, oto - jego zdaniem
- skutki dyktatury. Nie potrzebujemy od was żadnych ostrzeżeń przed kapitaliz
mem, wiemy, że nie jest on ziemią obiecaną - mówił ks. Reichert. Gospodarka
rynkowa stała się jednak rzeczywistością, tak że musimy ją przyjąć. Chrześcijanie
Zachodu winni wskazywać tym ze Wschodu, że wiara nie ulega siłom rynku.
Wojna domowa w byłej Jugosławii

Już przed spotkaniem w Pradze Konferencja Kościołów Europejskich
zaangażowała się intensywnie w sprawy konfliktu jugosłowiańskiego. Lokalne
Kościoły członkowskie były z nią od 1991 roku w stałym kontakcie, za
stanawiano się nad podjęciem wspólnych inicjatyw pokojowych. W połowie
1992 roku w serbskim Nowym Sadzie odbyła się modlitwa pokutna z udziałem
4000 osób reprezentujących sześć Kościołów chrześcijańskich, muzułmanów
i Żydów. W styczniu 1992 r. KKE i rzymskokatolicka Rada Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE) umożliwiły spotkanie w St. Gallen (Szwajcaria)
wysokim przedstawicielom kościelnym z Chorwacji i Serbii. Na przełomie
czerwca i lipca 1992 r. Serbię, Chorwację i Słowenię odwiedziła wspólna
delegacja KKE i Światowej Rady Kościołów w celu zorientowania się w moż
liwościach inicjatyw pokojowych.
W Pradze wojna w byłej Jugosławii doszła do głosu podczas dwóch
„przesłuchań” (hearings) oraz w grupach roboczych. Głównymi rozmówcami
byli: biskup prawosławny Irinej, muzułmańska lekarka Sania Krnic i francisz
kanin Marco Orsolic. Krnic i Orsolic pochodzili z Sarajewa. Rozmówcy nie byli
zgodni w ocenie sytuacji, wypowiadali się jednak w sposób umiarkowany
i niepolemiczny, wyraźnie sprzeciwiali się gwałceniu praw ludzkich (np. w po
staci wprowadzania tzw. czystek etnicznych) i błogosławieniu broni, wskazywali
przede wszystkim na specyficzne zadania wspólnot religijnych w dziedzinie
pojednania i pomocy w poszukiwaniu pokoju. Cała trójka była zgodna co do
tego, że Watykan mógłby zrobić więcej dla utrzymania pokoju na tym terenie.
Według bpa Irineja, W tej wojnie nie może być zwycięzców, wszyscy na niej
stracimy. Natomiast o. Orsolic stwierdził: To, czego obecnie potrzebujemy, to nie
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państwo narodowe, lecz demokratyczne państwo prawa. Państwo narodowe to
bożek, który niszczy swoje dzieci.
Delegaci wystosowali orędzie do wszystkich Kościołów w b. Jugosławii,
które zapowiada czynne poparcie ze strony KKE w wysiłkach na rzecz pokoju,
a jednocześnie zawiera prośbę o protestowanie przeciw terroryzmowi, nad
używaniu przemocy i czystkom etnicznym oraz angażowanie się na rzecz
swobodnego dostępu pomocy humanitarnej.
Służba pojednania

Nowe możliwości działania, jakie otwarły się przed Kościołami w Europie
Środkowej i Wschodniej, stają się niekiedy zarzewiem konfliktów między nimi.
W okresie panowania komunizmu nacisk wywierany na wierzących stwarzał
swego rodzaju chrześcijańską solidarność, obecnie natomiast daje się zauważyć
konkurencja między Kościołami, zwłaszcza w dziedzinie ewangelizacji i misji.
Szczególnego rozgłosu nabrały gwałtowne spory między Kościołami pra
wosławnymi a Kościołami rytu bizantyjskiego (tzw. unici) uznającymi zwierzch
ność Rzymu. Spory te, zwłaszcza na Ukrainie i w Rumunii, sprawiły, że stosunki
katolicko-prawosławne uległy niemal zupełnie zamrożeniu. Innym problemem
jest działalność fundamentalistycznych grup protestanckich, które trudnią się
intensywną działalnością misyjną, nie bacząc na istniejące na danym terenie
wspólnoty chrześcijańskie. Dla Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego osobnym
problemem są jeszcze ruchy rozłamowe w łonie samego prawosławia.
O powadze sytuacji mówił w Pradze w dosyć ostrych słowach metropolita
Smoleńska Kirył, kierownik Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiews
kiego. Zaproponował, aby na Ukrainę przybył międzynarodowy zespół ekume
niczny, który na miejscu zapoznałby się z konfliktami między prawosławnymi
a unitami. Poinformował, że młodzież stosuje okupację świątyń prawosławnych,
które przekazuje następnie unitom. Prawosławni bywają atakowani, muszą się
oni bronić przed uzbrojonymi bandami. Kirył zarzucił rządowi ukraińskiemu
popieranie założonego przez nacjonalistyczne siły „sztucznego” tworu, jakim
jest Kościół Ukraiński Patriarchatu Kijowskiego. Winą za ten konflikt obarczył
nie tylko nacjonalistów, lecz również pogrobowców totalitarnego systemu
sowieckiego. Ostrzegł, że sojusz ten może stać się zagrożeniem dla całej Europy.
Bezpośrednią reakcją na wypowiedź Kiryła była propozycja utworzenia
Ekumenicznej Komisji Rozjemczej, przedstawiona przez Jeana Fischera - sek
retarza generalnego KKE. Została ona przyjęta przez delegatów, którzy zalecili
wyjaśnienie wszystkich z tym związanych praktycznych kwestii. Jednocześnie
poproszono Kościoły członkowskie o wysunięcie odpowiednich kandydatur do
tej komisji. Można założyć, że będzie ona pośredniczyć nie tylko w sporach
międzykościelnych, lecz również zaangażuje się w ogólną służbę na rzecz pokoju.
Zgromadzenie Ogólne potwierdziło i skonkretyzowało wytyczne w sprawie
ewangelizacji i działalności misyjnej przyjęte przez Piąte Europejskie Spotkanie
Ekumeniczne w Santiago de Compostela (listopad 1991). Wypracowane mają
zostać linie podziału między ewangelizacją a prozelityzmem. Sekretarz ds.
studiów KKE Hermann Goltz podkreślił słusznie, że Wschód nie jest w więk
szym stopniu terenem misyjnym niż Zachód. Jest rzeczą konieczną, by przy
podejmowaniu wszelkiej ewangelizacji współpracować w ścisłym partnerstwie
z Kościołami lokalnymi. Zamiast misji, przejawiającej się w formie nowego
imperializmu, konieczne jest ukazywanie miłości Boga w codziennych działaniach
misyjnych.
Delegaci Kościołów europejskich zalecili pilne tworzenie krajowych rad
kościelnych z udziałem Kościoła Rzymskokatolickiego wszędzie tam, gdzie nie
ma to jeszcze miejsca.
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O sprawach misji, ewangelizacji i prozelityzmu wspomina też orędzie do
Kościołów członkowskich (publikujemy je poniżej).
Nowe wyzwania

Zgromadzenie w Pradze uświadomiło jego uczestnikom wyraźnie, że upadek
komunizmu nie oznacza bynajmniej likwidacji wielowiekowej linii podziału
między Kościołami tradycji wschodniej i zachodniej. Zarówno rozmowy w gru
pach jak i dyskusje na plenum ukazały, jak bardzo Wschód i Zachód różni się
w podejściu do problemów eklezjologicznych, stosunków między Kościołem
a państwem, a także w rozumieniu samego państwa. To, że stanowisko
delegatów prawosławnych postrzegane było przez niektórych uczestników jako
sztywniejsze niż dawniej, wiąże się nie tylko ze wspomnianymi wyżej konflik
tami, lecz również z tym, że delegaci ci muszą bardziej niż dawniej liczyć się
z opinią własnej bazy kościelnej, która żyjąc w systemie komunistycznym nie
miała możliwości wyedukować się pod względem ekumenicznym.
Jak trudne są obecnie zadania prawosławia ukazał ustępujący prezy
dent KKE, patriarcha Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Aleksy II, w
swoim ostatnim przemówieniu na forum Konferencji Kościołów Europejskich,
z którą był związany przez 28 lat. Patriarcha mówił o historycznych grze
chach swego Kościoła związanego ściśle z władzą komunistyczną. Z tego
powodu musi się on poddać bolesnemu i radykalnemu procesowi odnowy
i pokuty. Aleksy II porównał proces odnowy z amputacją guza rakowego.
Totalitarny reżim b. ZSRR wyrządził olbrzymie szkody społeczeństwu i
Kościołom. Kościół musi się ostatecznie uwolnić od poważnych następstw
totalitarnego reżimu. Także dla stosunków między Kościołem a państwem
trzeba znaleźć oryginalne rozwiązania. Jest to bolesny proces, który oznacza
zmianę w mentalności człowieka.
Akcenty katolickie

Współpraca między Konferencją Kościołów Europejskich a rzymskokatoli
cką Radą Konferencji Episkopatów Europy ma wieloletnią tradycję. Wystarczy
wspomnieć, że obie organizacje zwołały wspólnie już pięć Europejskich Spotkań
Ekumenicznych oraz wielkie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Bazylei
w 1989 r., poświęcone sprawom pokoju i sprawiedliwości. Jako pewien zgrzyt
w harmonijnie układających się stosunkach uznano w Pradze list Kongregacji
Doktryny Wiary do biskupów dotyczący niektórych aspektów pojmowania
Kościoła jako wspólnoty (communio), opublikowany w połowie czerwca 1992
roku. Zawarte w tym liście sformułowania wielu delegatów uznało za cofnięcie
się w epokę przedsoborową.
Przewodniczący CCEE, kardynał Carlo Maria Martini zaprzeczył istnie
niu stagnacji w ruchu ekumenicznym. Jednocześnie opowiedział się za
kontynuowaniem dialogu między wszystkimi Kościołami chrześcijańskimi.
Kościoły w Europie - mówił - są szczególnie odpowiedzialne za drogę
do jedności, gdyż na tym kontynencie dokonały się podziały. Musimy złożyć
świadectwo wiary w społeczeństwie ulegającym coraz bardziej sekularyzacji.
Wszelka działalność ewangelizacyjna domaga się ścisłej współpracy między
Kościołami. Na drodze do współpracy i jedności trzeba przezwyciężyć wiele
przeszkód, ale właśnie one wymagają dialogu. Jako jedną z przeszkód wymienił
ordynację kobiet. O kryzysie ekumenizmu nie chciał jednak mówić: Chcemy
postępu! Dążąc do niego potrzeba nam bardzo wiele delikatności, zrozumienia
i cierpliwości.
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Nowy statut, nowe władze, nowe Kościoły członkowskie

Nowy statut, który uchwalono, wprowadza w miejsce dotychczasowego
Komitetu Doradczego 35-osobowy Komitet Naczelny.
Największa liczbę przedstawicieli w nowym Komitecie Naczelnym zapew
nili sobie prawosławni (11 osób), na drugim miejscu są luteranie (7 osób).
Postanowiono, że 8-osobowe Prezydium jako Komitet Wykonawczy
zostanie wyłonione podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego w Iserlohn
(Niemcy) w marcu 1993 roku. Tam też wybrany zostanie prezydent w miejsce
patriarchy Aleksego II, który ze względu na skomplikowaną sytuację we
własnym Kościele zrezygnował z dalszego sprawowania tej funkcji.
Podczas wyborów w Pradze jedyną kontrowersję wywołała kandydatura
dotychczasowego członka Prezydium, metropolity Transylwanii Antoniego,
któremu zarzucano zbytnie powiązanie z reżimem Ceausescu. Ostatecznie
Antoni dobrowolnie zrezygnował z kandydowania i w jego miejsce wybrano
innego biskupa rumuńskiego - Teofana.
W gronie 12 nowych Kościołów członkowskich znalazły się: Autokefaliczny
Kościół Prawosławny Albanii, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w b. Jugo
sławii, Kościół Ewangelicko-Luterański Słowenii i Niemiecki Kościół Ewangelicko-Luterański w b. ZSRR.
Co dalej?

W Pradze nie prowadzono wielkiej debaty europejskiej. Niemniej jednak
dyskutowano intensywnie nad problemami nacjonalizmu, rasizmu, mniejszości
etnicznych i religijnych, praw ludzkich, azylantów, stosunku KKE do Konferen
cji Bezpieczeństwa i Wspólnoty w Europie, instytucji europejskich w Brukseli
i Strasburgu.
Wielkie znaczenie przywiązywano do podniesienia roli diakonii jako
chrześcijańskiej służby w ustanawianiu sprawiedliwych stosunków społecznych.
Szczególnie starano się wyczulić Kościoły na zjawiska nowego ubóstwa w Euro
pie. Zobowiązano KKE, aby wniosła wkład w poszukiwanie nowych modeli
gospodarczych oraz apelowała do wpływowych sił życia gospodarczego i polity
cznego w Europie o przywiązywanie większego znaczenie do sprawy zwalczania
ubóstwa i bezrobocia.
Kilka lat temu, w związku z ogłoszeniem Ekumenicznej Dekady Solidarno
ści Kościoła z Kobietami, władze KKE zobowiązały się do utworzenia „referatu
kobiet” . Z przyczyn finansowych planu tego jednak nie zrealizowano. W Pradze
zadecydowano ostatecznie, że referat taki powstanie, gdyż doświadczenie
pokazało, ze kobiety zawsze solidaryzowały się z Kościołami, natomiast Kościoły
nie zawsze okazywały im podobną solidarność.
Ocena Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój przez Spra
wiedliwość” wypadła różnie u obu prezydentów. Kard. Martini wypowiedział się
raczej pozytywnie: Stwierdzamy, że na różnych płaszczyznach w naszym Kościele
nawiązywano podczas wielu inicjatyw do Bazylei i że spotkanie to było impulsem
zachęcającym do dalszego działania. Martini potwierdził wolę swojego Kościoła
w dziedzinie współodpowiedzialności za przygotowanie i przeprowadzenie
drugiego takiego zgromadzenia.
Dosyć krytycznie wypadła natomiast ocena patriarchy Aleksego II. W jego
odczuciu, osłabło zainteresowanie koncyliarnym procesem na rzecz sprawied
liwości, pokoju i zachowania stworzenia. Liczne grupy i ruchy chrześcijańskie
wykazują w tej dziedzinie wprawdzie aktywność, ale kierownictwom kościelnym
brak tutaj niezbędnego rozmachu. Zgromadzenie w Bazylei niewiele pomogło
ruchowi ekumenicznemu, miało też niewielki wpływ na jedność Kościołów
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w Europie. Mimo tych krytycznych słów, Aleksy II stwierdził w konkluzji, że po
przełomie w Europie Środkowo-Wschodniej i związanymi z nim problemami
politycznymi i społecznymi, zachodzi potrzeba zwołania Drugiego Europejs
kiego Zgromadzenia Ekumenicznego. Jednym z jego głównych celów winno być
opracowanie strategii wspólnej służby pokojowej.
Delegaci zobligowali nowy Komitet Naczelny do rychłego podjęcia rozmów
z CCEE w sprawie ustalenia daty Drugiego Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego. Odpowiednia uchwała stwierdza, że to ważne wydarzenie winno
mieć miejsce przed następnym Zgromadzeniem Ogólnym, a więc przed rokiem 1998.
Konrad Raiser, nowy sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów,
wyraził opinię, że Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne powinno
w' każdym razie odbyć się wspólnie z Kościołem Rzymskokatolickim. Jednakże
kontynuowanie koncyliarnego procesu na rzecz sprawiedliwości, pokoju i za
chowania stworzenia nie powinno być zależne od perspektyw odbycia takiego
zgromadzenia.
Uczestnictwo polskie

Biskup Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
poproszony został o wygłoszenie jednego z dwóch głównych referatów (jego
tekst zamieszczamy w bieżącym zeszycie). W przeszło 30-letniej historii KKE był
to pierwszy przypadek, że reprezentant z Polski otrzymał tak odpowiedzialne
zadanie na Zgromadzeniu Ogólnym.
Swoich delegatów do Pragi wysłało pięć Kościołów. Polski Autokefaliczny
Kościół Prawosławny reprezentowali ks. Łukaszuk i Ewa Sulima, Kościół
Polskokatolicki - ks. Tomasz Rybka i Marcin Mrówka, Kościół Ewangelic
ko-Augsburski - ks. Henryk Czembor i ks. Henryk Reske, Kościół Ewangelic
ko-Reformowany - ks. Roman Lipiński i Dorota Niewieczerzał, Kościół
Ewangelicko-Metodystyczny - ks.sup. Edward Puślecki i ks. Adam Kuczma.
Nieobecni byli delegaci Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Polskiego
Kościoła Chrześcijan Baptystów. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej
prezes - bp Zdzisław Tranda.
Po raz pierwszy zdarzyło się, że w najwyższych władzach KKE nie znalazł
się żaden reprezentant z Polski. Od samego początku przedstawiciel Kościołów
zrzeszonych w PRE zasiadał w Komitecie Doradczym, a w 1986 r., podczas IX
Zgromadzenia Ogólnego, ks. Adam Kuczma został nawet członkiem 8-osobowego Prezydium.

ORĘDZIE
Drodzy Bracia i drogie Siostry w Chrystusie.
Po raz dziesiąty od 1959 roku przedstawiciele Kościołów z całej Europy
spotkali się na Zgromadzeniu Konferencji Kościołów Europejskich. Przesyłamy
Wam życzenia pokoju i radości, mających swe źródło w miłości, którą Chrystus
ogarnia nas wszystkich. Za pośrednictwem tego poselstwa chcemy podzielić się
z Wami tematem naszego Zgromadzenia: ,,Bóg jednoczy - w Chrystusie nowe
stworzenie”.
Chrystus przezwycięża wszelkie podziały i konflikty. Czyni nas zdolnymi do
uczestniczenia w doskonałej społeczności, w której On sam żyje z Ojcem i Duchem
Świętym. Z wdzięcznością świadczymy, że społeczność, jakiej doświadczamy, jest
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Bożym darem. Wyznajemy naszą winę, przyznając, że odwróciliśmy się od Niego,
wywołując podziały i utrwalając je. Sprawozdania i świadectwa, które usłyszeliśmy
podczas wspólnych obrad, wywoływały w nas mieszane uczucia.
Tym razem zebraliśmy się w pięknej Pradze leżącej w sercu Europy.
Przyjechaliśmy do wolnego miasta w wolnym kraju o długiej historii odwagi, oporu
i walki o żywa wiarę. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez Kościoły
i miejscowe zbory.
Wszędzie w Europie jesteśmy świadkami wielkich zmian. Wielu ludzi waha się
pomiędzy nadziejami i obawami. Przychodzimy do Boga z naszymi modlitwami,
prośbami i wstawiamy się o innych. Słuchamy Jego obietnic skierowanych do
każdego człowieka, narodu, ludzkości i całego stworzenia.
,,Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2 Kor 5,17).
Jesteśmy przekonani, że wraz ze zmianami zachodzącymi w Europie roz
poczyna się nowy rozdział w dziejach ruchu ekumenicznego. Dokąd to nas
zaprowadzi? Europa stoi dziś na rozdrożu. W jaki sposob społeczność Kościołów
dowiedzie swojej wiarygodności? Jest to wyzwanie dla nas jako Kościołów
i chrześcijan żyjących w Europie.
Pamiętajmy o tym, że wszyscy chrześcijanie w równej mierze są odpowiedzia
lni wobec historii za jedność Europy lub jej podział. Obawiamy się, że Europa
ponownie może zostać podzielona na przeciwstawne regiony, nie tylko ze względu
na odmienność ideologii, potencjał gospodarczy i etniczne, kulturowe oraz religijne
tradycje. Szczególna odpowiedzialność spoczywa w związku z tym na Kościołach
- nie możemy pozwolić, by tak się stało. W sytuacji, gdy Europa stoi na rozdrożu,
musimy uzyskać pewność, że ten kontynent, który jako pierwszy i w całości znalazł
się pod głębokim wpływem Ewangelii, będzie dla reszty świata błogosławieństwem
a nie przekleństwem. Musimy więc ponownie zapytać, wjaki sposób mamy uwolnić
się od europocentryzmu. Podział naszego kontynentu jest odbiciem głębszych
jeszcze podziałów całego globu. Środowisko naturalne ucierpiało ogromnie z powo
du naszych sposobów produkcji i nawyków konsumpcyjnych. Co to wszystko
znaczy dziś dla nas, którzy działamy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i jedności
stworzenia?
Służba pojednania

„ Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczyl
nam służbę pojednania” (2 Kor 5,18). Bóg prowadzi nas do odrodzenia przez
pojednanie. Krzyż Jezusa Chrystusa jest drzewem życia dla całego stworzenia.
Zmartwychwstały Pan wzywa nas do służby na rzecz pojednania.
Od sióstr i braci, żyjących w tych częściach Europy, gdzie toczą się konflikty,
dowiedzieliśmy się, że są tam, po każdej z walczących stron, ludzie, którzy
zabiegają o pojednanie i wprowadzają je w życie. Wielu - mężczyźni i kobiety,
starzy i młodzi - odmawia posługiwania się przemocą. Wszyscy oni, tak samo jak
ofiary terroru i uchodźcy, potrzebują naszej uwagi i wsparcia.
Gorąco was prosimy, żebyście wiernie trwali w modlitwach wstawienniczych
Stójcie u boku uchodźców, ograbionych i uciśnionych. Stawajcie w obronie praw
dzieci. Przeciwstawiajcie się nienawiści wobec obcych, podnoszeniu sięfali rasizmu,
a zwłaszcza odradzaniu się antysemityzmu. Nie pozwólcie, by jakakolwiek grupa
ludzi stała się kozłem ojiarnym w sytuacjach jakichś społecznych czy politycznych
trudności.
Zwłaszcza w byłej Jugosławii sprawa pojednania wymaga od Kościołów
dołożenia wszelkich starań, by sprzeciwić się niszczącym silom szowinizmu,
ksenofobii i ludobójstwa, a zachęcać do wzajemnego szacunku i współpracy
zwaśnione strony. Potrzebuje tego cala Europa - od Irlandii na zachodzie po
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Kaukaz na wschodzie. Nie możemy stać bezczynnie z boku, załamując ręce albo po
prostu potępiając rozwój wypadków, nad którym ubolewamy. Przeciwnie, Kościoły
europejskie muszą wszelkimi możliwymi sposobami zademonstrować solidarność
i pojednanie.
Wspólne świadectwo

„Bóg (...) powierzył nam słowo pojednania (...), w miejsce Chrystusa
prosimy: Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5,19.20). Bóg dał nam nowa szansę,
nową okazję odrodzenia i głoszenia Ewangelii wszystkim narodom Europy.
Zupełnie nowe możliwości i zadania otworzyły się przed Kościołami w Europie
Środkowej i Wschodniej.
Naszym największym zadaniem niezmiennie pozostaje przekazywanie milio
nom ludzi w całej Europie Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie w wiarygodny
i przekonujący sposób. Ale nowe możliwości zawierają także pewne pokusy.
W przeszłości zewnętrzny nacisk sprawiał, że chrześcijanie trzymali się razem.
Obecnie rywalizacja może powstać nawet między Kościołami, zwłaszcza w dziedzi
nie ewangelizacji i misji. Zajmujemy się ewangelizacją i misją nie po to, aby przy
tym zadaniu zapominać o innych - ja k gdyby oprócz nas nie było już Kościołów
chrześcijańskich - tym bardziej nie wolno nam pracować przeciwko sobie.
Autentyczne wzajemne poszanowanie Kościołów odmiennych tradycji wyklucza
prozelityzm. Poselstwo pojednania możemy przekazywać w sposób wiarygodny
jedynie wówczas, gdy jesteśmy pojednani między sobą i wysłuchujemy się
nawzajem. Czego nas uczy Duch Boży za pośrednictwem innych Kościołów
chrześcijańskich? To pytanie dotyczy również porozumienia między Kościołami
Wschodu i Zachodu. Oba te nurty tradycji powinniśmy traktować jako nasze
wspólne dziedzictwo. Trzeba przezwyciężyć stereotypy - tylko wtedy w procesie
pojednania zdołamy odnaleźć jedność w różnorodności.
Misja i ewangelizacja nie wykluczają dialogu z wyznawcami innych religii.
Niewątpliwie trudności, jakich doświadczają chrześcijanie i muzułmanie miesz
kający razem w wielu społecznościach, wymagają rozwiązania na drodze dalszych
rozmów. Prosimy Kościoły członkowskie o podjęcie dialogu międzyreligijnego
także na własnym terenie.
Współpraca

,,Jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie laski Bożej nie
przyjmowali” ( 2 Kor 6,1). Według słów św. Pawła jedność celów oznacza, że
jesteśmy współpracownikami Bożymi. Należymy do społeczności, w której mężczy
źni i kobiety ponoszą jednakową odpowiedzialność. Oznacza to również, że należy
zrobić miejsce młodszemu pokoleniu, aby dzieliło odpowiedzialność na wszystkich
poziomach życia naszych Kościołów.
W Europie energicznie powinno się popierać kontakty i współpracę między
Konferencją Kościołów Europejskich i jej Kościołów członkowskich a Rzyms
kokatolicką Radą Episkopatów Europy. W duchu solidarności Kościoły z zachod
niej i wschodniej Europy powinny maksymalnie się wspierać. Wzywamy chrześ
cijan, aby dali przykład takiej współpracy w swoich krajach przez powołanie ( tam,
gdzie ich dotąd nie ma) Krajowych Rad Ekumenicznych i aktywny w nich udział,
przez spotkania z chrześcijanami wszystkich denominacji, wielkich i małych.
Prosimy ich, aby spotykali się także w parafiach, pragnąc nie tylko dobrze się
poznać i modlić razem wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ale również po to, by dla
wspólnego dobra łączyć się w działaniu.
Tutaj, w Pradze, zostaliśmy kilkakrotnie wezwani, nie tylko przez przed
stawicieli różnych świeckich władz, do tego, aby być przewodnikami ludzkości
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w s p o s o b ie m y ś le n ia i u’ ż y c iu d u c h o w y m . S ta n ę liś m y w o b e c w ielu p r o b l e m ó w , na
k t ó r e nie z n a l e ź l i ś m y d o t y c h c z a s o d p o w ie d z i. J e s t e ś m y ś w i a d o m i , ż e u' tych
k r y t y c z n y c h c h w ila c h n a s z a o d p o w ie d ź w y p a d a b la d o vr p o r ó w n a n iu z w ie lo śc ią
p r o b l e m ó w , a le z w ia r ą n a d a ! p o s z u k u j e m y w ła ś c iw e j. P o t r z e b u j e m y o d n o w ie n ia
w y n ik a ją c e g o z w e w n ę tr z n e j p r z e m ia n y . M ó d l m y się o to d o P a n a , k t ó r y o b d a r z a
n as s w ą o b e c n o ś c ią , g d z ie k o lw ie k d w ó c h tub trz e c h z b ie r a się ir J e g o im ieniu,
i k t ó r y s p r a w ia , ż e m o ż e m y p o w ie d z ie ć : ,,O to t e r a z c z a s la sk i, o to te r a z dzień
z b a w ie n ia " ( 2 K o r 6 , 2 ) . O c z e k u j e m y J e g o p r z y jś c ia , a b y o d n o w ił s w o je s tw o r z e n ie :
,,O to w s z y s t k o n o w y m c z y n ię " ( A p 2 1 , 5 ) .

OŚWIADCZENIE RADY ŚWIATOWEJ FEDERACJI
LUTERAŃSKIEJ Z OKAZJI 25 ROCZNICY DIALOGU
LUTERAŃSKO-RZYMSKOKATOLICKIEGO
Z wdzięcznością wobec Boga stwierdzamy, że w 1992 roku przypada 25
rocznica międzynarodowego dialogu między katolikami a luteranami. Doświad
czenia obserwatorów luterańskich na II Soborze Watykańskim, którzy współ
pracowali tam ze swymi katolickimi kolegami, doprowadziły, po serii kroków
wstępnych, do pierwszego oficjalnego spotkania w 1967 roku. Od tego czasu
winni jesteśmy szczerą wdzięczność wielu uzdolnionym teologom katolickim
i luterańskim, którzy bezinteresownie poświęcili się sprawie jedności.
Pierwsza tura dialogu zakończyła się ogłoszeniem Raportu z Malty „Ewan
gelia a Kościół” (1972). W drugiej turze opracowano dwa dokumenty konwergen
cji: „Wieczerza Pańska” (1980) i „Urząd duchowny w Kościele” (1982) oraz dwa
dodatkowe dokumenty wskazujące drogę do jedności: „Drogi do wspólnoty”
(1981) i „Jedność przed nami” (1985). Trzecia faza dialogu poświęcona jest ważnej
kwestii dotyczącej relacji między zbawieniem a Kościołem.
Spoglądając dziś na minione ćwierćwiecze, widzimy zdecydowaną poprawę
stosunków luterańsko-rzymskokatolickich. Dzięki dialogowi rozwinęło się
wzajemne zaufanie między Watykanem a Światową Federacją Luterańską i jej
Kościołami członkowskimi, które umożliwia współpracę na wielu płaszczyz
nach, w tym również w dziedzinie pomocy humanitarnej oraz dążeń do
sprawiedliwości i pokoju. ŚFL była reprezentowana podczas ważnych synodów
rzymskokatolickich. Watykan jest reprezentowany regularnie podczas posie
dzeń Rady i Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. Doroczne wspólne obrady członków
sztabu Sekretariatu ŚFL i Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan uchodzą za
rzecz oczywistą. Toteż okazał się ważny sam proces dialogu, z którego wynikły
nie tylko konwergencje teologiczne, lecz również wzajemne stosunki, które nie
były jeszcze do pomyślenia przed II Soborem Watykańskim.
W obecnej fazie rozmów teologicznych ważne miejsce zajmuje pojęcie
koinonia lub communio. Opierając się na wspólnym nam jednym chrzcie próbuje
my pokonać przeszkody stojące na drodze do pełnej wspólnoty, której pragnął
Chrystus dla swego Kościoła. Wraz z uświadamianiem sobie przez luteranów
przynależności do wspólnoty o zasięgu światowym, zaczynają oni coraz bardziej
zdawać sobie sprawę z istnienia większego, uniwersalnego wymiary koin on ia.
W kwietniu 1992 roku prezydent Światowej Federacji Luterańskiej w prze
mówieniu skierowanym do papieża powiedział:
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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.
Nic ulega wątpliwości, że nasze zaangażowanie w dialog zobowiązuje nas do
wspierania i posuwania naprzód procesu recepcji. Nie tylko dokumenty dialogowe
potrzebują oficjalnej recepcji, lecz trzeba również podejmować wysiłki, aby
wśród wszystkich narodów powstawał korzystny klimat dla ekumenicznej
sprawy i ekumenicznego postępu.
Wspólna grupa sztabowa opracowała już dokument „Strategie w dziedzinie
recepcji” , a obecnie pracuje nad programem wspólnych studiów biblijnych dla
parafii. Recepcja domaga się bezwarunkowo nowej duchowości, którą charak
teryzuje ekumeniczna otwartość i wzajemne zainteresowanie, gotowość do
zmiany tradycyjnych modeli życiowych oraz głębsze zrozumienie jedności Bożej
danej w świętym chrzcie. Zobowiązujemy się do działania w dalszym ciągu na
rzecz takiej nowej wizji życia we wspólnocie. Jednocześnie zauważamy z troską
odżywanie defensywnych postaw teologicznych, zarówno wśród luteranów jak
i katolików, które zagrażają postępowi ekumenicznemu przez próbę zamykania
się Kościołów do kręgu własnych spraw.
Czujemy się zmuszeni wyrazić naszą troskę z powodu dwóch nowych
dokumentów, w których powstaniu istotną rolę odegrała watykańska Kon
gregacja Doktryny Wiary. W pierwszym przypadku chodzi o pierwsze oficjalne
stanowisko rzymskokatolickie wobec dokumentu z dialogu dwustronnego,
Raportu Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej (ARCIC
I), które - naszym zdaniem - stosuje kryterium oceny sprowadzające się do
poszukiwania tożsamości w sformułowaniach teologicznych zamiast w jedności
wiary. Stanowisko to, w świetle przyszłych oficjalnych odpowiedzi na dokumen
ty luterańsko-rzymskokatolickie, stawia nas wobec pewnych pytań.
Drugi dokument, który mamy na myśli, to pismo Kongregacji Doktryny
Wiary do wszystkich biskupów katolickich w sprawie „aspektów Kościoła jako
communio”. Pismo to dotyczy także partnerów ekumenicznych, chociaż jego
celem jest uściślenie katolickiego rozumienia communio. W liście do przewod
niczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan sekretarz generalny ŚFL
wyszczególnił już pewne, sporne dla nas punkty teologiczne. W tym miejscu
chcielibyśmy dać wyraz naszemu rozczarowaniu, że 25 lat ekumenicznego
dialogu z luteranami i reprezentantami innych wyznań nie wywarło wpływu na
sposób myślenia prezentowany w tym dokumencie. Doświadczenie to jest tym
bardziej bolesne, że dochodzi tu do głosu całkiem inny duch niż ten, którego
spotykamy w tylu innych kontaktach luterańsko-katolickich.
Potwierdzamy ponownie nasze zobowiązanie do dalszej współpracy z Koś
ciołem Rzymskokatolickim, traktując jako nasze słowa sekretarza generalnego
wypowiedziane w sprawozdaniu do członków Rady: Nadszedł moment na
ponowne potwierdzenie naszej wiary, wszak wierzymy, że ekumenia nie jest
czynnikiem fakultatywnym, lecz ma istotne znaczenie dla Kościoła. Nie możemy
dopuścić, aby nasza wizja została zaciemniona przez przejściowe niepowodzenia.
Przeciwnie, musimy zdecydowanie nadal działać i mówić tak, aby ekumeniczna
świadomość i ekumeniczne zaangażowanie zakorzeniły się we wszystkich wierzą
cych. Z okazji 25 rocznicy dialogu katolicko-luterańskiego zobowiązujemy się
ponownie, wspólnie z Kościołem Rzymskokatolickim, zmierzać w tym duchu i tą
drogą ku widzialnej jedności.
(Przekład za: „Lutherische Welt-Information”
nr 28 z 24 września 1992 roku)
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DELEGACJA KOŚCIOŁÓW ANGLIKAŃSKIEGO
I RZYMSKOKATOLICKIEGO Z WIELKIEJ BRYTANII
Z WIZYTĄ W POLSCE
28 września - 2 października 1992 r.
Goście przybyli na zaproszenie prymasa Polski, kard. Józefa Glempa.
W skład delegacji wchodzili: ze strony anglikańskiej - arcybiskup Yorku John
Habgood, prymas Kościoła anglikańskiego (arcybiskup Canterbury, będący
duchowym zwierzchnikiem całej wspólnoty anglikańskiej, nosi tutuł prymasa
całej Anglii), bp Marc Santer, biskup Birmingham i współprzewodniczący
Międzynarodowej Komisji Kościoła Anglikańskiego i Rzymskokatolickiego
(ARCIC), bp Hugo de Waal, biskup w Thetford (diecezja Norwich), ks. kanonik
Stephan Platten, sekretarz arcybiskupa Canterbury, wikariusz w Oxford oraz
znany z wcześniejszych pobytów w Polsce ojciec Christopher Lowe; ze strony
rzymskokatolickiej - arcybiskup Birmingham, Maurice Couve de Murville, bp
Patrick Leo McCartie, biskup w Northampton i przedstawiciel Kościoła
rzymskokatolickiego w mieszanych komisjach katolicko-anglikańskich, bp John
Jukes, franciszkanin, biskup pomocniczy w Southwark oraz ks. Patrick Davies,
asystent sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu.
Wieczorem, 28 września, goście uczestniczyli we mszy św. odprawionej
częściowo po polsku, częściowo po łacinie w warszawskim kościele św. Marcina.
Witając gości główny celebrans, kard. Józef Glemp, podkreślił, że ich wizyta jest
nie tylko krokiem na drodze jedności, ale także manifestacją woli wyznawców
Chrystusa, którzy w dzisiejszej Europie chcą się lepiej poznać, zrozumieć
i współdziałać. W kazaniu prymas Anglii powiedział m.in.: „ Ponad wszystko
ważne jest, abyśmy się razem modlili, abyśmy jeszcze głębiej odczuli w sobie naszą
jedność w Chrystusie, jedność, która przenika różnice naszych tradycji i kultur” .
29 września goście uczestniczyli w sympozjum nt. „Dzisiejsze perspektywy
ekumenizmu” , zorganizowanym przez Polską Radę Ekumeniczną. Obradom
przewodniczył prezes PRE, bp Zdzisław Tranda. W pierwszym referacie katolicki
ordynariusz Northampton, bp Patrick Leo McCartie, stwierdził, że głównym
instrumentem, który umożliwia rozwój i bliskie kontakty ekumeniczne w Anglii
jest organizacja „Kościoły w Anglii razem”, grupująca wszystkie wyznania, w tym
także Kościół rzymskokatolicki. Zwrócił uwagę na stale tam rosnącą liczbę
różnych lokalnych inicjatyw ekumenicznych - w 1988 r. doliczono się ich aż 533.
Bp Władysław Miziołek, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu, przedstawiając stan i osiągnięcia ekumenizmu w naszym kraju,
stwierdził, że obecnie w Polsce, podobnie jak i na całym świecie, osłabł entuzjazm
do ekumenizmu. Bp Miziołek jako pierwszy hierarcha katolicki zgłosił postulat
formułowany już wcześniej przez niektórych ekumenistów, dotyczący powołania
u nas organizacji grupującej wszystkie Kościoły. Organizacja taka, zdaniem
księdza biskupa, mogłaby ożywić działania na rzecz jedności, pozwoliłaby także
wypowiadać się wspólnie Kościołom w niektórych kwestiach społecznych.
Natomiast ks. dr Włodzimierz Nast, luteranin, podkreślił, że „otwarcie się na
uniwersalne wartości i wyjście poza własny partykularyzm jest szansą na drodze
do autentycznej jedności” .
Po sympozjum delegacja odwiedziła katedrę prawosławną św. Marii
Magdaleny, modliła się przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki i przed Pomnikiem
Bohaterów Getta. Wieczorem z udziałem Prymasa Polski oraz przedstawicieli
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Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej odbyło się nabożeńst
wo w ewangelicko-augsburskim kościele Św. Trójcy. W kazaniu bp Zdzisław
Tranda, prezes PRE podkreślił, że słowa ,,aby wszyscy byli jedno” nie oznaczają,
że chodzi o jakąkolwiek jedność, ale taką, która zaczyna się od naszej jedności
z Chrystusem, od wpływu Chrystusa na nasze życie, na naszą postawę
konfesyjną i ekumeniczną. Po modlitwie obecni biskupi różnych wyznań udzielili
zgromadzonym swego błogosławieństwa.
30 września goście odwiedzili klasztor sióstr karmelitanek w Oświęcimiu oraz
budujące się Centrum Informacji Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy.
Podczas pobytu w Krakowie nawiedzili katedrę na Wawelu, gdzie oddali cześć
relikwiom św. Stanisława - biskupa oraz wzięli udział w sympozjum w Papieskiej
Akademii Teologicznej nt. „Kościół w zmieniającym się społeczeństwie”. Prelekcje
wygłosili m.in. anglikański arcybiskup Yorku oraz katolicki arcybiskup Birming
ham. Nocleg spędzili goście w klasztorze ojców benedyktynów w Tyńcu.
Następnego dnia, 1 października, w Instytucie Teologii Pastoralnej w Opo
lu, z inicjatywy miejscowego ordynariusza, biskupa Alfonsa Nossola, odbyło się
sympozjum nt. ewangelizacji Europy. Wprowadzeniem do dyskusji był referat
biskupa pomocniczego archidiecezji Southwark, Johna Jukesa. Podkreślił on
m.in., że dzieło ewangelizacji rozpoczyna sie zaofiarowaniem człowiekowi
wolnego wyboru uznania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Nieodzow
nym następstwem tego rodzaju wyboru jest włączenie się do jakiejś istniejącej już
chrześcijańskiej wspólnoty. „Z tych podstawowych wymogów ewangelizacji
- kontynuował bp Jukes - wypływa konieczność pełnego przyjęcia i stosowania
do życia wartości ewangelicznych wewnątrz samej chrześcijańskiej wspólnoty
(...) Punktem wyjściowym jakiejkolwiek inicjatywy katolickiej programu ewan
gelizacji Europy będzie uwzględnienie z uczuciem radości osiągniętej już
wewnętrznej ewangelizacji dokonanej w innych chrześcijańskich wspólnotach” .
Bp Jukes jako zagrożenie dla skutecznej ewangelizacji wymienił nieobce także
przywódcom Kościołów chrześcijańskich pragnienie władzy oraz duchowe
lenistwo, które prowadzi do wycofania się z walki z problemami współczesnego
świata. Drugim czynnikiem jest, według biskupa, brak jedności między Koś
ciołami. „Można wprawdzie nazwać dużą część Europy chrześcijańską, niemniej
jednak jej podział na tradycję katolicką , prawosławną i protestancką jest na
pierwszy rzut oka przeszkodą do skutecznej ewangelizacji ludzkiej społeczności
w jej ekonomicznym i politycznym wymiarze” - stwierdził bp Jukes.
Wieczorem, pod przewodnictwem biskupa Alfonsa Nossola, w wypełnionej
wiernymi katedrze opolskiej odprawiona została msza św.
W ostatnim dniu wizyty, 2 października, goście zwiedzili klasztor i sank
tuarium maryjne na Jasnej Górze. Na koniec zaś uczestniczyli w konferencji
prasowej, która odbyła się w siedzibie Sekretariatu Episkopatu Polski w W ar
szawie. Dziennikarze pytali m.in. o najtrudniejsze przeszkody w osiągnięciu
pełnej wspólnoty eklezjalnej pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim i ang
likańskim. Pytano zwłaszcza o problem wyświęcania kobiet na biskupów, który
nie tylko spolaryzował wspólnotę Kościołów anglikańskich, ale także spowodo
wał obawy Kościołów przeciwnych tej praktyce (m.in. rzymskokatolickiego
i prawosławnego) co do dalszego dialogu z anglikanizmem. Prymas Anglii
powiedział dziennikarzom, że są anglikanie, którzy - podobnie jak katolicy
- mają negatywny stosunek do ordynacji kobiet i wolą przejść do Kościoła
rzymskokatolickiego. Z drugiej strony są też katolicy, którzy przechodzą do
Kościoła anglikańskiego. „Zachodzi ruch w obie strony, ale dzieje się to w kręgu
przyjaciół i nie robimy z tego problemu” - stwierdził arcybiskup Habgood.
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Z kolei bp Marc Santer podkreślił, że utrudnieniem w dialogu jest sam podział,
natomiast sprawy doktrynalne, choć istotne, są drugorzędne. Zwrócił uwagę, że
w toku dialogu katolicko-anglikańskiego teologowie obu Kościołów osiągnęli
znaczące zbliżenie w takich kwestiach jak zbawienie, usprawiedliwienie, Eucha
rystia czy rozumienie Kościoła jako „communio” . Rzymskokatolicki arcybis
kup Birmingham, Maurice Couve de Murville mówił o zeświecczeniu społeczeńs
twa angielskiego. Jego zdaniem skutecznie temu mogłaby się przeciwstawić
wspólna ewangelizacja Kościołów.
Była to pierwsza wspólna wizyta delegacji Kościołów anglikańskiego
i rzymskokatolickiego w Polsce, choć duchowni anglikańscy gościli już kilka razy
w naszym kraju, m.in. w 1991 r. był bp Marc Santer. Również polscy
hierarchowie rzymskokatoliccy, w tym prymas Glemp, bawiąc na wyspach
brytyjskich odwiedzali biskupów anglikańskich. Swego rodzaju dopełnienie
ekumenicznej wizyty nastąpiło w niespełna miesiąc później, kiedy to kard.
Glemp podczas pobytu w Anglii odwiedził anglikańskiego prymasa całej Anglii,
arcybiskupa George Carey’a.
Grzegorz Polak

Z DZIAŁALNOŚCI PODKOMISJI
ds. DIALOGU POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ
I KOMISJI EPISKOPATU ds. EKUMENIZMU
Spotkanie w dniu 8 października 1992 r.

Podkomisja kontynuowała dyskusję nad konstytucyjnym zapisem okreś
lającym stosunek Kościołów do Państwa i Państwa do Kościołów. Podstawą
dyskusji był referat dr. Witolda Brodzińskiego z Kościoła Ewangelicko-Refor
mowanego, pracownika naukowego Uniwersytetu Łódzkiego, specjalisty od
prawa konstytucyjnego. Referent powiedział między innymi, że: 1. Jest niemoż
liwe, by Konstytucja powstała w ciągu roku, dlatego możemy jeszcze włączyć sie
w dyskusję. 2. Obecny projekt zapisu nt. „Państwo - Kościół” jest źle
zredagowany, a pracę nad tym punktem utrudnia chaos w elitach politycznych.
3. Konstytucja winna być aktem normatywnym (nie deklaratywnym), napisa
nym językiem prawa, by mogła służyć jako fundament działalności Trybunału
Konstytucyjnego. Włączenie sformułowań deklaratywnych stanie się źródłem
kontrowersji w interpretacjach. 4. Konstytucja z 1921 roku zapewniła Koś
ciołowi rzymskokatolickiemu uprzywilejowane stanowisko, nie może zatem
stanowić dla nas wzorca; Konstytucja z 1935 roku pominęła te problemy;
Konstytucja z 1952 roku wprowadziła rozdział Kościoła od Państwa; w 1989
roku ustawowo został uregulowany stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do
Państwa. 5. Doświadczenia z zasadą rozdziału z 1952 roku można interpretować
jako konsekwencję zasady albo raczej jako dążenie do ograniczenia autonomii
Kościołów, mimo że sama zasada niekoniecznie musi być niesłuszna. Można
dyskutować, czy „świeckość” norm Konstytucji szkodzi działalności Kościołów.
Doświadczenia Francji, USA i Włoch przeczą takim obawom. Przyjęta przez
Konstytucje tych państw zasada otwartej laickości nie wpływa na dyskryminację
Kościołów. 6. Konstytucja winna być napisana w taki sposób, by rzecznik praw
obywatelskich, który nie ma się kierować moralnymi postawami obywateli (np.
w sprawie aborcji, religii w szkołach...), ale pozytywnym prawem, mógł
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stwierdzić, czy nie zostały naruszone czyjeś prawa. Na koniec referent sfor
mułował kilka postulatów pod adresem ustawy zasadniczej, m.in.: 1. aby
wyraźnie określała ona niezależność Państwa i Kościoła, szczególnie w zakresie
ich działalności; 2. aby respektowała zasadę rozdziału, uznając ją za najsłuszniej
szą (dobrym przykładem jest Konstytucja USA); 3. aby w sposób jednoznaczny
określała zasadę, że Kościoły i związki wyznaniowe są równouprawnione.
W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono problemowi rozdziału Kościoła od
Państwa. Strona rzymskokatolicka jeszcze raz przypomniała negatywne do
świadczenia minionego czasu i związane z nimi negatywne skojarzenia towarzy
szące temu sformułowaniu („rozdział” znaczył eliminację i niszczenie). Opowia
dając się zgodnie i stanowczo za autonomią Państwa i Kościoła oraz za ich
współpracą na rzecz obywateli, sprzeciwiała się utrzymywaniu tego terminu
obciążonego złą przeszłością (Miziołek, Napiórkowski). Zauważono jednak, że
analogicznie obciążone zostały pojęcia prawdy, wolności, patriotyzmu, a prze
cież nie chcemy zrezygnować z posługiwania się nimi (język, na szczęście, można
leczyć). Chrześcijanie mogą podjąć tę kurację przekonując, że przyjęty (ewen
tualnie) w Konstytucji „rozdział” nie burzy relacji miłości między ludźmi
i Kościołami czy harmonijnej współpracy między Państwem a Kościołami. Dr
Brodziński zauważył, że Konstytucje USA i Niemiec, które formalnie nie mówią
o „rozdziale” Kościoła od Państwa i nie zabezpieczają w jakiś wyraźny sposób
wartości chrześcijańskich, opierają sie na tych wartościach i wyrastają z chrześ
cijańskiej kultury.
Dyskusja ujawniła, że wewnątrz naszych kościelnych wspólnot zajmuje się
różne stanowiska w tej sprawie, nawet wyraźnie antagonistyczne.
Poszukując najwłaściwszego modelu państwa, za którym chcielibyśmy się
opowiedzieć, wskazano na model demokratyczno-liberalny (Brodziński). Nikt
nie opowiedział się za państwem wyznaniowym, które - jak powiedziano
- postulują niektórzy politycy ZChN. Ponieważ część społeczeństwa odbiera
wrażenie, że za ich wypowiedziami stoi Kościół rzymskokatolicki, postulowano,
by Kościół ten wyraźnie odciął się od takiego stanowiska. Strona rzyms
kokatolicka przypomniała, że w tych sprawach świeccy działają na własną
odpowiedzialność, zgodnie z eklezjologią ostatniego Soboru.
Komisja stwierdziła potrzebę pogłębienia tej problematyki i sformułowania
własnego stanowiska. Bp Władysław Miziołek postulował, by Podkomisja
przesłała swoje wnioski do Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu
ds. Ekumenizmu. Ks. Adam Kleszczyński zauważył potrzebę skonsultowania
przyjętych wniosków ze stanowiskiem Kościołów.
Wyrażono żal, iż dyskusja zamyka się w bardzo wąskim kręgu. Po
stanowiono na następne spotkanie zapraszać niektórych redaktorów, np. Jana
Turnaua i Karola Karskiego.
Komisja przyjęła przygotowane wcześniej i poprawione wprowadzenia do
broszury nt. chrztu.
Ks. Witold Szymański ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów poinfor
mował o sympozjum zorganizowanym przez jego Kościół nt. objawień prywat
nych ze szczególnym uwzględnieniem objawień Marii Franciszki Kozłowskiej
(15 września 1992 roku). W sympozjum uczestniczyli ze strony Kościoła
rzymskokatolickiego m.in. referent ds. ekumenizmu diecezji łódzkiej, ks. Lucjan
Baker (wygłosił referat „Treść objawień Sługi Bożej Marii Faustyny Kowals
kiej”) i S.C. Napiórkowski.
Celestyn Napiórkowski OFMConv
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Spotkanie w dniu 25 listopada 1992 r.

Cicho, bez rozgłosu, minęła 15 rocznica powołania do życia Podkomisji ds.
Dialogu, ważnej struktury ekumenicznej, w skład której wchodzą desygnowani
przez swych zwierzchników kościelnych przedstawiciele Kościoła Rzymskoka
tolickiego i Kościołow członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Pamiętał
0 tej rocznicy prezes PRE, biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks.
Zdzisław Tranda, który specjalnie przybył na posiedzenie Podkomisji, aby
wyrazić jej swoje uznanie i podziękowanie za rzetelną i wytrwałą służbę w dobrej
sprawie. I choć praca Podkomisji jest ciągle jeszcze niedoceniana, a w minionym
15-leciu grupa dialogowa przeżywała ciężkie, niekiedy nawet krytyczne chwile,
to nie ma wątpliwości, że wykonuje ona pionierskie dzieło o fundamentalnym
znaczeniu dla sprawy Jedności - powiedział prezes PRE.
Dziękując Księdzu Biskupowi za słowa zachęty i uznania dla wytrwałych
działań Podkomisji, przewodniczący zebraniu ojciec Stanisław Celestyn Napiór
kowski (rzym. kat.) przypomniał najważniejsze tematy, nad jakimi pracowała
Podkomisja (małżeństwa mieszane, Chrzest, rewizja podręczników kościelnych
w duchu ekumenicznym, a przez ostatni rok - ekumeniczny zapis o gwarancjach
sumienia i wyznania w przyszłej polskiej konstytucji). Debata nad wszystkimi
tymi sprawami przebiegała i toczy się nadal w duchu serdecznym, braterskim,
ekumenicznym, dzięki czemu w wielu kwestiach można było dopracować się
wspólnego stanowiska. Jeśli zaś chodzi o plany, to Podkomisja zajmować się
chce w przyszłości wielkim tematem: „Nasze wspólne świadectwo” , za podstawę
przyjmując wyniki 27 światowych dialogów międzywyznaniowych (teologicz
nych). W przygotowaniu do druku znajduje się książka - stanowiąca także owoc
pracy Podkomisji - zatytułowana „Jeden Chrzest” . Będzie to świadectwo
- powiedział ojciec Napiórkowski - że fundamentalnie już jesteśmy wspólnotą.
A Polska niech to zobaczy.
Głównym punktem posiedzenia było wystąpienie dr. Witolda Brodzi
ńskiego, specjalisty z dziedziny prawa konstytucyjnego, a zarazem pre
zesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Poddał on pod dyskusję
propozycje przyszłych zapisów w Konstytucji RP, dotyczących gwarancji
wolności sumienia i wyznania oraz stosunków Kościoły - państwo. Byłoby
wspaniale - powiedział - gdyby udało się Podkomisji ds. Dialogu wypracować
1 w tej ważnej sprawie wspólne stanowisko, zwłaszcza że politycy osiągnęli już ten
stopień zacietrzewienia, który uniemożliwia chłodne, zobiektywizowane podejście
do tych zagadnień.
W dyskusji nad trybem dalszej pracy nad zreferowanymi przez dr.
Brodzińskiego tematami uzgodniono, że autor sformułuje pytania (lub tezy),
które w ostry i prowokujący sposób uzmysłowią najważniejsze kwestie w związ
ku z przygotowaniem przez Podkomisję projektu „ekumenicznych zapisów”
konstytucyjnych w omawianych kwestiach wolności sumienia i wyznania oraz
stosunków Kościoły - państwo. Tezy te zostaną poddane „wewnętrznemu
referendum” , a zebrane w ten sposób opinie posłużą Podkomisji w jej dalszych
pracach nad projektem.
Członkowie Podkomisji zastanawiali się również, jak chrześcijanie, którym
politycy odebrali i skompromitowali takie podstawowe pojęcie, jak np. „warto
ści chrześcijańskie” , powinni się wobec tej sytuacji znaleźć. Czy mają takie
nadużywane terminy eliminować ze swego słownictwa, uciekać od nich, czy też
raczej leczyć je i przywracać im pierwotny sens i głębię. A może w ekumenicznym
projekcie zapisu konstytucyjnego Podkomisja powinna odwoływać się do słów
„obywatelskich” , opisujących? Zwrócono przy tym uwagę, że szermowaniu
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hasłem o „wartościach chrześcijańskich” w ogóle nie towarzyszy w Polsce
dyskusja i refleksja nad rozumieniem tego podstawowego pojęcia.
Podkomisja postanowiła sprawdzić nieoficjalną informację o odrzuceniu
przez Prezydium Sejmu projektu otwarcia ekumenicznej kaplicy sejmowej
i w wypadku potwierdzenia się informacji krytycznie odnieść się do takiego
rozstrzygnięcia. (W tzw. międzyczasie środki masowego przekazu już oficjalnie
poinformowały, że w Sejmie otwarta zostanie kaplica rzymskokatolicka, zaś
ekumeniczny projekt wicemarszałka Jacka Kurczewskiego został przez Prezy
dium odrzucony - B. St.).
W zebraniu Podkomisji ds. Dialogu w dniu 25 listopada 1992 r. Kościół
Rzymskokatolicki reprezentowali: ks. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski,
ks. prof. Alfons Skowronek, ks. Andrzej Santorski i ks. Grzegorz Ignatowski;
Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej: ks. Adam Kleszczyński
(met.), ks. Jan Sezonow (prawosł.) i dr Witold Brodziński (ref.). Od dłuższego
czasu w spotkaniach nie uczestniczą (z niewiadomych przyczyn) przedstawiciele
Kościoła Chrześcijan Baptystów i Polskokatolickiego.
Barbara Stahlowa
(Przedruk za: „Jednota” 1993 nr 1 s. 22).

TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY 0 JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Warszawa

Mobilizujące do działań i wskazujące wyraźny cel hasło tegorocznego cyklu
modłów o jedność chrześcijan stanowi imperatywny wniosek płynący z wy
branego na te dni wiodącego tekstu Pisma Św.: Owocem Ducha jest: miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie
(Ga 5,22-23). Tekst przeznaczony dla wszystkich chrześcijan na całym świecie co
roku jest, jak i hasło, wspólnie obrany przez Światową Radę Kościołów
i Papieską Radę do Spraw Jedności Chrześcijan. Takie podejście ma być znakiem
powszechności i zarazem ukazywać światu umiejętność współdziałania różnych
tradycji kościelnych w poszukiwaniu dróg jedności.
Prowadzeni jednym wezwaniem, wsłuchując się w Pawłowy katalog pożą
danych wartości chrześcijańskich, ważnych również przy zmierzaniu do pełniej
szej jedności, zakładanej i oczekiwanej przez Chrystusa i Jego Kościół, groma
dzili się warszawscy wyznawcy jednego Boga na licznych nabożeństwach
ekumenicznych w dniach od 10 stycznia do 1 lutego br. Modlono się podczas 24
nabożeństw, z których 16 odbywało sie w rzymskokatolickich świątyniach,
7 w innych kościołach chrześcijańskich, a jedno miało charakter młodzieżowy.
Dwa spośród nich, jak co roku miały charakter nabożeństw centralnych.
Przygotowywane są przez Komisję Episkopatu do Spraw Ekumenizmu oraz
przez Polską Radę Ekumeniczną, które delegują swych przedstawicieli w randze
biskupów do wzajemnej wymiany kaznodziejskiej posługi. Nabożeństwa central
ne odbyły się w niedzielę 24 stycznia w obu praskich katedrach, rzymskokatolic
kiej św. Floriana o godzinie 12.30 i prawosławnej, pod wezwaniem św. Marii
Magdaleny o 18.00. Podczas pierwszego z nich homilię głosił zwierzchnik diecezji
warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. senior Jan Walter,
podczas drugiego biskup tegoż Kościoła, od niedawna prezes PRE, ks. Jan
Szarek oraz ordynariusz katolickiej diecezji włocławskiej, bp Bronisław Dem
bowski. Oba nabożeństwa celebrowane były przez miejscowych ordynariuszy,
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wcześniejsze przez bp. Kazimierza Romaniuka z udziałem dwóch innych
hierarchów katolickich, wspomnianego już bp. Dembowskiego i bp. Władysława
Miziołka, wiceprzewodniczącego Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, nato
miast wieczorne w asyście swego duchowieństwa odprawił metropolita prawo
sławny Warszawy i całej Polski, Bazyli.
Cel wszystkich tych nabożeństw jest znany: zbliżyć podzielonych chrześ
cijan do Chrystusa, a zatem i do siebie wzajem, wspólnie zanosić modły do Boga
0 pełniejszą jedność jego dzieci, umożliwić braterskie odwiedziny u innych
wyznawców Chrystusa i cieszyć się z wzajemności, dokonywać przeglądu
ekumenicznych osiągnięć i porażek, wreszcie snuć plany na wspólnie kształ
towaną przyszłość. Najważniejsze, to bycie razem, w jednej ławie kościelnej, przy
jednym stole po nabożeństwie, bo w czasie liturgii eucharystycznej nie wszędzie
jest to już możliwe. Zatem pożytki płynące z ekumenicznych spotkań są liczne.
Co roku jednak stawiam sobie pytanie, w jakim stopniu jesteśmy gościnni i na ile
z gościny chcemy korzystać? Odpowiedzi po każdym ekumenicznym styczniu są
jednobrzmiące: jest dobrze, ale nie najlepiej. Liczba uczestników nabożeństw
raczej wzrasta, lecz nie jest to przypływ lawinowy. Są stali bywalcy i trochę
nowicjuszy, zastanawia stosunkowo nikły udział młodych ludzi, ferie zimowe,
sesje egzaminacyjne nie są tu dostatecznym wytłumaczeniem. Przyczyn trzeba
szukać głębiej. Czy na lekcjach religii uczy się otwartości w stosunku do inaczej
wierzących? Czy duszpasterstwa akademickie choć trochę oddychają ekumeniz
mem? Dlaczego wyższe uczelnie teologiczne, seminaria duchowne kościelne,
diecezjalne i zakonne w wysoce niezadawalającym stopniu są zekumenizowane,
a przynajmniej czynią za mało wysiłku w kierunku wdrażania w szersze, niż na
własnym podwórku uprawiane życie modlitewne? Czy wciąż syndrom getta
wyznaniowego, nie z zewnętrznej konieczności, lecz wewnętrznego wyboru
będzie jeszcze straszył na polskiej ziemi? Wiele pytań można postawić, szukać
wyjaśnień i prób wytłumaczenia, wszystkie one zbiegają się w jedną: nie ma
powszechnej potrzeby wyjścia poza opłotki, ekumenizm nie wszedł między
lud,„doły”są obojętne w swej masie, choćby to była masa ilościowo bardzo
nieznaczna, np. kilkudziesięcioosobowy zbór hermetycznie zamknięty na słowa
„miłość bliźniego” , w tym oczywiście chrześcijanina, tyle, że gorszego w mym
mniemaniu, bo innego wyznania. „G óry” kościelne dystyngowanie ze sobą
potrafią dyskutować, tu i ówdzie nawiązywać nawet ekskluzywne przyjaźnie, ale
bez woli czy możliwości przebicia się z ekumenicznymi ideami w dół i wszerz.
Tak więc można cieszyć się z polepszającej się frekwencji styczniowych
nabożeństw - ich ilości oraz liczby ich uczestników, ale problem pozostaje
otwarty, myśl ekumeniczna nie porusza bowiem ani serc, ani umysłów przecięt
nego polskiego chrześcijanina. W tym roku, jak i poprzednio, w uczestniczeniu
przodowali katolicy, luteranie i metodyści, lecz proporcje udziału członków
Kościołów zdaje się - riie mają tu nic do rzeczy.
Innym korzystnym przejawem trzytygodniowego cyklu modlitw o jedność
był bezkolizyjny układ nabożeństw wynikający z wcześniejszego uzgodnienia
przez organizatorów terminów odprawianych modłów. Nie ma zbitek czaso
wych, nie ma konkurencji, każdy - gdyby tylko chciał - może uczestniczyć we
wszystkich modlitewnych spotkaniach, bez konieczności podejmowania trud
nego wyboru dokąd pójść. Być może, że przyczyn pewnego niedoinformowania
należy szukać także w samych Kościołach. Otóż w gablotkach katolickich
świątyń i to nawet tych, w których w tym roku nabożeństw ekumenicznych nie
planowano, widziałem rozkład wszystkich nabożeństw, tak katolickich, jak
1 Kościołów zrzeszonych w PRE, w tych ostatnich natomiast nie wszędzie
uznano za stosowne opublikować pełny, trzytygodniowy program. Przypadek
to, czy metoda?
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W oczach rodzimych parafian i przybyłych gości rangę nabożeństwa
podnosiło uczesatnictwo w liturgii własnego biskupa czy innego duchowego
zwierzchnika. I tu należy przyznać, że hierarchowie dopisali, tak z katolickiej
strony (celebrowali 12 razy liturgię, najczęściej bp Wł. Miziołek, dwa razy bp M.
Duś, raz bp K. Romaniuk), jak i z pozostałych Kościołów chrześcijańskich. Taka
postawa wskazuje wiernym, że ekumenizm ma placet zwierzchności kościelnej,
nie jest jedynie prywatnym hobby takiego czy innego zapalonego proboszcza.
Zdecydowanie utrwaliła się w Warszawie wymiana kaznodziejska między
Kościołami, wszędzie - za wyjątkiem kaplicy baptystów - homilię głosił
zaproszony duchowny innego wyznania. Dobrze się też stało, że w prawie
wszystkich świątyniach zrezygnowano z dawniej stosowanego modelu dwóch
kazań głoszonych podczas jednego nabożeństwa. Z reguły zaś uczestniczący
w nabożeństwie biskup Kościoła, będącego gospodarzem spotkania ekumenicz
nego, wygłaszał końcowe słowo pasterskie. Cenne było i to, że po latach w cerkwi
prawosławnej przemawiali przedstawiciele innych Kościołów, smuci zaś fakt, że
na taki gest bratniej otwartości i gościnności nie zdobyli się baptyści. Wypada
w tym miejscu zauważyć, że na żadnym nabożeństwie ekumenicznym, prócz
własnego, przedstawiciele tego Kościoła nie byli widziani.
Nie udało się, jak dotąd, mimo starań Komisji Mieszanej PRE i Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu, przygętować jednej wersji hasła ani jednakowo
brzmiącego tekstu wiodącego Pisma Św. W katolickim wydaniu hasło brzmiało:
Przynosić owoc Ducha dla jedności chrześcijan, w wersji PRE: Owoce Ducha Św.
dla jedności chrześcijan. Podobne rozbieżności zanotowano w końcowej części
biblijnego wersetu z Ga 5,23, gdzie w zależności czy tekst wzięto z Biblii
Tysiąclecia czy z Biblii wydanej przez BiZTB wierni mieli do wyboru różne
słowa, takie jak: opanowanie lub wstrzemięźliwość. Również hasła poszczegól
nych dni znalazły odmienną szatę słowną, np. w piątym dniu modłów
u katolików odczytywano wołanie: Panie, udziel nam ducha miłości i mocy,
natomiast w innych Kościołach brzmiało ono: Panie, udziel nam ducha
łagodności i siły. Podobnie nie ujednolicone teksty Wyznania Wiary i Modlitwy
Pańskiej ukazały zbędne odmienności i na tym polu.
Wspólny stół komunijny wyznań ewangelickich od pięciu już lat gromadzi
obok siebie luteran, reformowanych i metodystów, co roku w jednym z tych
Kościołów. Tego stycznia połączyła nas Wieczerza Pańska sprawowana w rycie
ewangelicko-augsburskim w kościele Św. Trójcy z udziałem duchownych
z Kościołów ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-metodystycznego.
Są więc wyraźne postępy, ale i do zrobienia jeszcze wiele. Oby Pan Kościoła
dodał nam wszystkim ducha wytrwałości i odwagi w przekraczaniu murów,
ducha bratniej miłości w ekumenicznym dziele i ducha otwartości w szczerym,
uczciwym szukaniu dróg, które oby okazały się wspólnymi.
Ks. Adam Kleszczyński

Lublin

Od wielu już lat Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
(obchodzony zwyczajowo w stałym terminie: 18-25 stycznia każdego roku)
znajduje swoje trwałe miejsce w życiu wszystkich Kościołów chrześcijańskich
całego współczesnego świata. W panoramie Kościołów lokalnych przybiera on
swoje naturalne i charakterystyczne cechy. Jest to zupełnie zrozumiałe. W życiu
np. lokalnego Kościoła Metropolii Lubelskiej - powołanej w marcu 1992 roku
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w wyniku reformy administracyjnej Kościoła Rzymskokatolickiego - tradycyjne
i charakterystyczne miejsce zajmuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, uczelnia
o specyficznej wymowie nie tylko dla Rzeczypospolitej Polskiej.
Kontynuując kilkuletnią już tradycję Katolicki Uniwersytet Lubelski - na
czele ze swoim młodym Instytutem Ekumenicznym, który w bieżącym roku
akademickim kończy pierwsze dziesięciolecie dydaktycznej i badawczej działal
ności naukowej - był jednym z organizatorów dorocznego Tygodnia Powszech
nej Modlitwy o Jedność Chrześcijan (18-25.01.1993 r.) w Lublinie. Hasło
Tygodnia stanowiły słowa: Przynosić owoc Ducha dla jedności chrześcijan
(przywołujące tekst Listu św. Pawła Apostoła do Galatów 5,22-23). Na
tegoroczny styczniowy Tydzień Ekumeniczny KUL składały się: uroczysta
Liturgia Eucharystyczna w kościele akademickim lubelskiej Uczelni (zgodnie ze
zwyczajem ostatnich kilku lat: w dni powszednie o godz. 12.15, zaś w niedzielę
o godz. 12.30), dwa okolicznościowe seminaria naukowe w ramach dydaktycznej
działalności Instytutu Ekumenicznego oraz aktywny udział jego studentów,
pracowników i współpracowników w ogólnomiejskich nabożeństwach ekumeni
cznych, które odbywały się wieczorem w wybranych kościołach Lublina (o godz.
18.00).
1. Ekumeniczna celebracja eucharystyczna

Podczas południowej celebracji Liturgii Eucharystycznej w kościele akade
mickim KUL Słowo Boże - w formie homilii względnie okolicznościowego
własnego świadectwa ekumenicznego - głosili kolejno tak pracownicy KUL, jak
i zaproszeni goście z bratnich Kościołów chrześcijańskich:
18.01.1993: ks. bp prof. Alfons Nossol (+ przewodnictwo w koncelebrowanej
Liturgii Eucharystii = PE), kierownik IE i aktualny przewod
niczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu;
19.01.1993: prof. Eugeniusz Raszkowski, wykładowca historii filozofii na
Uniwersytecie Moskiewskim z Rosyjskiego Kościoła Prawosław
nego (PE: ks. prof. Zdzisław Chlewiński);
20.01.1993: ks. dr Jerzy Szymik (+ PE);
21.01.1993: dr hab. Karol Karski, kierownik Katedry Ekumenizmu w Chrześ
cijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego (PE: ks. prof. Stanisław Celestyn Napiór
kowski OFM Conv);
22.01.1993: ks. prof. Anzelm Weiss, prodziekan Wydziału Teologii (+ PE);
23.01.1993: ks. dr Franciszek Szulc ( + PE);
24.01.1993: ks. superindentent Adam Kleszczyński, rektor Seminarium Ducho
wnego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie (PE:
ks. prof. Wacław Hryniewicz OMI);
25.01.1993: ks. prof. Wacław Hryniewicz, zastępca kierownika IE.
Przepowiadane w formie homilii Słowo Boże odnosiło się treściowo wprost
do przewodniego hasła Tygodnia Ekumenicznego: Przynosić[ owoc Ducha dla
jedności chrześcijan, akcentującego dominującą rolę Ducha Świętego w życiu
wszystkich Kościołów podzielonego chrześcijaństwa jak ich dążeń do pełnej
i widzialnej jedności. Hasło to sformułowała specjalna grupa międzynarodowa,
powołana przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan i Światową Radę
Kościołów, w oparciu o następujące słowa nowotestamentalne: Owocem zaś
ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie (Ga 5, 22-23) - one też stanowiły naturalny i zasadniczy
punkt odniesienia głoszonego Słowa Bożego podczas tych ekumenicznych
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celebracji eucharystycznych. Świadectwa ekumeniczne odznaczały się natomiast
charakterystycznym dla siebie klimatem osobistych doświadczeń. Uderzało to
zwłaszcza w wystąpieniu prof. Eugeniusza Raszkowskiego, jednego z przed
stawicieli prawosławnej inteligencji moskiewskiej. Ekumeniczne świadectwo dra
hab. Karola Karskiego1 z ChAT było pięknym i zrozumiałym zwiastowaniem
Słowa Bożego w tak trudnej kwestii „Usprawiedliwienia” znanej nie tylko
w teologii luterańskiej. Dobrze się stało, że tego świadectwa można było
z niewątpliwym pożytkiem wysłuchać właśnie w świątyni rzymskokatolickiej
i uniwersyteckiej zarazem. Należy jeszcze dodać, że w uroczystej celebracji
Liturgii Eucharystii w kościele akademickim uczestniczyła codziennie spora
grupa księży, zarówno spośród pracowników jak i studentów lubelskiego
Uniwersytetu.
2. Seminaria naukowe

W programie tegorocznych obchodów styczniowego Tygodnia Ekumenicz
nego KUL znalazło się również miejsce na dwa okolicznościowe seminaria
naukowe odbyte w ramach dydaktycznej działalności Instytutu Ekumenicznego.
We wtorek 19 stycznia po południu na seminarium teologii ekumenicznej,
prowadzonym przez ks. dra Leonarda Górkę SVD, gościło kilku przedstawić ieli
prawosławnej inteligencji moskiewskiej12 ze wspomnianym już wcześniej prof. E.
Raszkowskim. Przybyli oni do Lublina na zaproszenie nie tylko IE, lecz także
Katedry Psychologii Eksperymentalnej, której kierownikiem jest wspomniany
już ks. prof. Z. Chlewiński. Goście rosyjscy należą do grupy inteligencji,
związanej z duchowym i duszpasterskim oddziaływaniem wybitnego prawosław
nego kapłana rosyjskiego ojca Aleksandra Mienia, który został skrytobójczo
zamordowany w 1990 roku w drodze na nabożeństwo parafialne w podmoskiew
skiej cerkwi. Ludzie ci, którzy za sprawą tego znanego Kapłana znaleźli swoją
drogę do Kościoła i do życia w wierze, dawali temu swoje świadectwo w sposób
niezwykle wymowny. W ich ekumenicznym świadectwie uderzał wielki i głęboko
przeżywany zapał ewangelizacyjny. Spotkanie z nimi było bardzo budujące.
W czwartek 21 stycznia, również po południu, odbyło się otwarte semina
rium dyskusyjne 34na bardzo w ostatnich latach dyskutowany temat: Kobieta
w Kościele. Ekumeniczne punkty widzenia*, które prowadził zastępca kierownika
Instytutu Ekumenicznego - ks. prof. W. Hryniewicz. On też dokonał jego
otwarcia, podsumowania i zakończenia. Wprowadzenia do dyskusji nad tym
interesującym i aktualnym zagadnieniem dokonali: dr hab. Karol Karski
(ChAT) oraz ks. prof. Stanisław C. Napiórkowski i mgr Kazimiera Derkaczews1 Z przyjemnością należy tu odnotować fakt, że dr Karol Karski - luteranin, redaktor naczelny
czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” i kierownik Katedry Ekumenizmu w Chrześcijańs
kiej Akademii Teologicznej w Warszawie - habilitował się 16 listopada 1992 roku na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Była to pierwsza w Polsce habilitacja w dziedzinie ekumcnii. w historii zaś
Wydziału Teologii KUL stanowi ona niewątpliwie wydarzenie precedensowe.
2 O pobycie delegacji rosyjskiej w Polsce wspomina krótko Zdzisław Szuba: Poszerzone ,,Niebo na
ziemi” A. Mienia. Polskie tłumaczenie książki znanego rosyjskiego kapłana. „Słowo. Dziennik
Katolicki” 1(1993) nr 9 s. 5. Jak sam tytuł jego artykułu wskazuje czyni to przy okazji prezentacji
przełożonej na język polski książki pt.: Sakrament, słowo, obrzęd. Tłum. Zbigniew Podgórzec.
Warszawa 1992.
3 Krótką listę tematyki otwartych seminariów dyskusyjnych, zorganizowanych na KUL w ciągu
ostatnich kilku lat z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, podaje m.in.:
S.J. Koza, Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Studia
i Dokumenty Ekumeniczne” 8 (1992) nr 1(29) s. 101-102.
4 Obszerniejsze omówienie bardzo interesującej problematyki tego seminarium dyskusyjnego
zostanie oddzielnie zaprezentowane czytelnikom czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”.
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ka (KUL). Dr hab. K. Karski ukazał krótką panoramę „widzenia roli kobiety
w teologii oraz życiu Kościołów protestanckich” na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu lat, prof. S. C. Napiórkowski zaprezentował to zagadnienie
w oparciu o dokumenty z dialogów dwustronnych prowadzonych na płaszczyź
nie światowej, zaś mgr K. Derkaczewska podjęła niezwykle interesującą próbę
naświetlenia tejże problematyki z perspektywy prawosławia greckiego, akcen
tując przede wszystkim - w oparciu o popularno-teologiczne pisarstwo nowogreckie 5 - wielce charakterystyczne „spojrzenie na rolę i postać żony kapłana”
prawosławnego. W seminarium tym uczestniczyło ponad trzydzieści osób
- głównie studentów, nadto kilku pracowników oraz sympatyków IE.
3. Udział w nabożeństwach ogólnomiejskich

Studenci i pracownicy KUL brali udział - w miarę swoich możliwości
- również w ogólnomiejskich nabożeństwach ekumenicznych Lublina, or
ganizowanych wieczorem (o godz. 18.00) w wybranych świątyniach chrześcijańs
kich. W świątyni Starokatolickiego Kościoła Mariawitów sprawowano, za
pozwoleniem Lubelskiej Kurii Metropolitarnej, koncelebrowaną Liturgię Eu
charystyczną w obrządku rzymskokatolickim; przewodniczył jej ks. prof.
Stanisław C. Napiórkowski, a homilię wygłosił ks. dr Leonard Górka SVD
(21.01). W lubelskiej katedrze Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej
podczas niedzielnego nabożeństwa ekumenicznego Słowo Boże głosił zaś sam
arcybiskup prof, dr Bolesław Pylak, Metropolita Lubelski i Wielki Kanclerz
KUL (24.01). Było to na lubelskim terenie niewątpliwie wydarzeniem ekumeni
cznym o naprawdę dużym znaczeniu.
Ks. Stanisław Józef Koza

POLSKA RADA CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW
Powstała w czerwcu 1991 roku, ale jej założyciele już wcześniej współtworzyli
podstawy dialogu polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego (m.in.
powołali Sekcję Dialogu Religijnego przy Towarzystwie Przyjaźni Pols
ko-Izraelskiej). Członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów pragną działać
na rzecz wzajemnego poznawania się, pogłębiania kontaktów międzyreligijnych,
obopólnego zrozumienia podstaw wiary religijnej, przezwyciężania stereotypów
i upowszechniania postawy tolerancji w poczuciu, że wszyscy jesteśmy dziećmi
jednego Boga.
KIM JESTEŚMY?
Są wśród nas chrześcijanie różnych wyznań - katolicy, protestanci i prawosławni
oraz wyznawcy judaizmu. Łączy nas wierność wobec własnej, chrześcijańskiej
albo żydowskiej, tradycji religijnej oraz wola poznawania i uszanowania
partnerów dialogu, ich wiary, przekonań, sposobu życia i form oddawania czci
Bogu.
5 Referentka zaprezentowała przede wszystkim bogactwo poruszanej problematyki w książce:
M. Matzari-Michail, I Presvitera. Maties sti morfi tis ( = Żona kapłana. Spojrzenie na je j postać),
Ateny 1989.
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CO ROBIMY?
Przynajmniej raz w miesiącu spotykamy się we własnym gronie. Spotkania są
poświęcone modlitwie, refleksji religijnej oraz dyskusji nad problemami społecz
nymi i religijnymi dotyczącymi chrześcijan i Żydów. Wydajemy - na razie
nieregularnie - BIULETYN PRChiŻ.
Z ideą dialogu chcemy docierać do szerokich kręgów społecznych.
* W październiku ’92, w kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie, w przeddzień
święta SIMCHAT TORA (Radość Tory) zebraliśmy się na wspólnym
nabożeństwie śpiewając psalmy, słuchając słów Pisma czyli Tory i komentarzy
do niego. Wierzymy, że tym nabożeństwem zapoczątkowaliśmy nową ważną
tradycję. Z kolei w sam dzień SIMCHAT TORA przedstawiciele Polskiej Rady
Chrześcijan i Żydów wzięli udział w uroczystym nabożeństwie w warszawskiej
synagodze.
* Uczestniczymy w spotkaniach upamiętniających tragiczne wydarzenia w his
torii Żydów polskich i naszej wspólnej historii. W ostatnim dniu miesiąca
Nissan ( w końcu kwietnia) zorganizowane były w Warszawie - przy licznym
współudziale członków PRChiŻ - obchody Dnia Pamięci Zagłady i Bohaterst
wa: wspólną modlitwę pod pomnikiem poprowadzili ks. M. CZAJKOWSKI
z Kościoła Rzymskokatolickiego i ks. A. KLESZCZYŃSKI z Kościoła
Ewangelicko-Metodystycznego; kantor z synagogi warszawskiej odmówił ka
disz.
* W sierpniu ’92 dwaj współprzewodniczący PRChiŻ wzięli znaczący udział
w Marszu Pamięci Rembertów - Falenica, w rocznicę likwidacji Gett
w Falenicy i Rembertowie. W połowie marszu, w Ańinie, mszę świętą odprawił
ks. W. CHROSTOWSKI; modlitwy żydowskie na trasie marszu prowadził
St. KRAJEWSKI, on też wygłosił przemówienie podczas ceremonii odsłonięcia
Pomnika Zagłady w Falenicy. Pełen głębokiego i symbolicznego znaczenia dla
członków PRChiŻ jest fakt, że wśród zamordowanych w Treblince falenickich
Żydów była MALKA CHAZANOWICZ, babcia naszego współprzewodniczą
cego, St. KRAJEWSKIEGO. Pamięć przeszłości, która w najtragiczniejszy
sposób splotła polskie i żydowskie losy, jest również spoiwem naszej działalności.
* Organizujemy i współorganizujemy WYKŁADY I KONFERENCJE - rów
nież otwarte. W roku 1992 odbyły się między innymi:
JUDAIZM - NATURA I DZIEJE: prowadził ks. dr W. CHROSTOWSKI.
TEOLOGICZNE DZIEDZICTWO ŻYDÓW POLSKICH: prowadził
rabin dr BYRON L. SHERWIN (Spertus College of Judaica w Chicago).
JEZUS - PAN I BRAT: międzynarodowe chrześcijańsko-żydowskie sym
pozjum teologiczne, czwarte w organizowanym w Akademii Teologii Katolickiej
cyklu opatrzonym wspólnym hasłem „Kościół a Żydzi i judaizm” .
* Nasi członkowie uczestniczyli także w innych spotkaniach organizowanych
zarówno za granicą, jak i w kraju:
- w sympozjum „Nacjonalizmy i patriotyzmy we współczesnej Europie”
(Oświęcim, luty ’92) w dyskusji panelowej prowadzonej przez ks. dr.
W. CHROSTOWSKIEGO, uczestniczyli m.in. dr STEFAN SCHREINER
z Niemiec, dr St. KRAJEWSKI i ks. prof. M. CZAJKOWSKI. Spotkanie to
zainaugurowało działalność Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowa
nia i Modlitwy.
- na konferencji „Wychowanie po Oświęcimiu” w Bergen (listopad ’92)
ks. prof. M. CZAJKOWSKI przedstawił wykład „Oświęcim jako wyzwanie dla
polskich chrześcijan” .
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* Podejmujemy próby docierania z ideą dialogu chrześcijan i Żydów do szkól,
seminarów duchownych, organizacji społecznych. Przykładowo: studenci
Akademii Teologii Katolickiej brali udział w nabożeństwie szabasowym w syna
godze warszawskiej; Integracyjna Szkoła Podstawowa w Warszawie zorganizo
wała spotkanie z duchownymi różnych wyznań, w którym wzięli udział
członkowie Rady: ks. H. PAPROCKI jako przedstawiciel Kościoła Prawosław
nego, ks. M. CZAJKOWSKI oraz St. KRAJEWSKI jako tłumacz rabina
MICHAELA SCHUDRICHA; z członkami Towarzystwa Społeczno-Kultural
nego Żydów spotykał się ks. M. CZAJKOWSKI; Rada zorganizowała w Cent
rum Edukacji Żydowskiej przy Fundacji Laudera wykład talmudyczny rabina
HERSZLA LIEBERA z Nowego Jorku; członkowie Rady prowadzili wykłady
na poświęconym judaizmowi kursie dla nauczycieli zorganizowanym przez
Żydowski Instytut Historyczny; w parafii w Radzyminie ks. W. CHROSTOWSKI rozmawiał w nauczycielami szkół podstawowych i średnich na temat
potrzeby i kierunków dialogu chrześcijańsko-żydowskiego; poruszony wiado
mością o zniszczeniu szałasu przygotowanego przy synagodze warszawskiej na
Święto Szałasów, ks. M. CZAJKOWSKI zaproponował w liście do pobliskiego
kościoła „tak wyjątkowo związanego z historią getta” , aby „obudzić ambicję
parafian i niejako oddać synagogę pod opiekę młodzieży i dzieci” .
CZŁOWIEK POJEDNANIA
to honorowy tytuł, który przyznajemy osobom szczególnie zasłużonym dla
dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w
dzieło zbliżenia, lepszego zrozumienia i pojednania chrześcijan i Żydów w
Polsce. Tytuł ten w 1992 roku otrzymali: rabin dr BYRON L. SHERWIN (USA)
i dr STEFAN SCHREINER (Niemcy). Rabin SHERWIN jest wiceprzewod
niczącym Spertus College of Judaica w Chicago, współpracuje aktywnie
z Komisją Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. Plonem współpracy
było chrześcijańsko-żydowskie seminarium naukowe w Chicago i książka
zawierająca artykuły uczestników tego seminarium zatytułowana „Dzieci
jednego Boga” (1991). Rabin SHERWIN kilkakrotnie odwiedzał Polskę
z wykładami, które wygłosił w różnych ośrodkach, m.in. w seminariach
duchownych w Białymstoku, Krakowie, Lublinie i Włocławku. Również
dr STEFAN SCHREINER jest człowiekiem wielce zasłużonym dla dialogu
chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Profesor teologii porównawczej w
Berlinie, obecnie profesor judaistyki na uniwersytetach we Frankfurcie
nad Menem i Tybindze, od 1963 roku jest aktywny w niemieckim ruchu Aktion
Sühnezeichen - „Znak Pokuty” ; wielokrotnie przyjeżdżał z niemiecką młodzieżą
do Oświęcimia. Jest autorem znakomitych odczytów (język polski opanował
w stopniu doskonałym) i artykułów drukowanych w polskiej prasie, zwłaszcza
w miesięczniku ZNAK. Jego zasługi dla sprawy dialogu chrześcijańsko-żydows
kiego w Polsce są nieocenione. Swoim pełnym życzliwości zaangażowaniem dał
nam impuls do wspólnej pracy.
NASZE MIEJSCE W KRAJU
Członkowie PRChiŻ aktywnie uczestniczą w pracy innych grup i instytucji,
których obecność wyraźnie zaznacza się w polskim życiu duchowym i społecz
nym. Za najważniejszą można uznać Komisję Episkopatu Polski do Dialogu
z Judaizmem, której członkami są ks. W. CHROSTOWSKI i ks. M. CZAJ
KOWSKI oraz dr J. GROSFELD z PRChiŻ. Przygotowany przez tę Komisję
i odczytany w kościołach i kaplicach całego kraju w dniu 20 stycznia 1991 roku
List Pasterski o Stosunku do Judaizmu wyznacza program, do którego nasza
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Rada może się odwoływać, nawiązując współpracę z parafiami Kościoła
Rzymskokatolickiego.
* Obaj współprzewodniczący PRChiŻ są członkami Rady Stosunków Pol
sko-Żydowskich przy Prezydencie RP.
* Członkowie PRChiŻ uczestniczą w pracach Międzynarodowej Rady Państ
wowego Muzeum w Oświęcimiu, Rady Fundacji Pamięci Ofiar Obozu
Zagłady KL Auschwitz-Birkenau oraz Rady Programowej Centrum Informacji,
Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy.
* Są we władzach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej.
* Pracują w Społecznym Komitecie Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami
Kultury Żydowskiej w Polsce.
* Członkiem naszej Rady jest prof. Wł. MISIUNA, odznaczony medalem
SPRAWIEDLIWY WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA i obdarzony honoro
wym obywatelstwem Państwa Izrael. Z jego inicjatywy doszło do odres
taurowania cmentarza żydowskiego w Radomiu.
I NA ŚWIECIE
Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (International Council of Chris
tians and Jews, IC O ) afiliowała polską organizację już w 1990 roku, choć była to
dopiero Sekcja Dialogu Religijnego przy TPPI. Na dorocznym posiedzeniu
ICCJ w roku 1992 przedstawiciel Polski, ST. KRAJEWSKI, został wybrany do
Komitetu Wykonawczego ICCJ. Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów
zrzesza organizacje członkowskie z 23 krajów. Jej Honorowymi Przewod
niczącymi są Lord DONALD COGGAN - były arcybiskup Canterbury,
kardynał ALBERT DECOURTRAY - metropolita Lyonu i dr GERHART
M. RIEGNER z Genewy. Przewodniczy Radzie prof, dr MARTIN STÖHR,
zaś na czele Komitetu Wykonawczego stoi Sir SIGMUND STERNBERG.
***
Sir SIGM UND STERNBERG szczególnym zainteresowaniem darzy spra
wy polsko-żydowskie. Podczas odwiedzin w Polsce składał wizyty w Oświęcims
kim Karmelu, gdzie rozmawiał z M atką Przełożoną. Spotykał się też z Prymasem
Polski kard. J. GLEMPEM (zarówno w Warszawie, jak i w Londynie) oraz
z polskimi politykami. Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Komandorskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się 11 listopada
1992 w Ambasadzie Polskiej w Londynie. W liście gratulacyjnym wystosowanym
z tej okazji Prezydent RP napisał m.in.: Zrobił Pan tak wiele w delikatnej materii
stosunków polsko-żydowskich i chrześcijańsko-żydowskich. (...) Stosunki pol
sko-żydowskie mają wymiar szerszy niż tylko wewnętrzny polski. Mają wymiar
międzynarodowy. Narody polski i żydowski zostały złączone tysiącletnią tradycją
tolerancji i sąsiedzkiego współżycia. Powinniśmy z tego wyciągać wnioski i czerpać
naukę. Pan sam daje najlepszy przykład jak można i trzeba to robić.
***
W 1992 roku z wizytą w Polsce przebywał sekretarz generalny ICCJ
dr JACOBUS SCHONEVELD. Celem jego podróży było przedstawienie i skon
sultowanie proponowanego przez ICCJ nowego programu. Wobec zachodzących
w Europie Środkowej i Wschodniej zmian Międzynarodowa Rada Chrześcijan
i Żydów proponuje program edukacyjny dla nauczycieli i wykładowców, obej
mujący historię i kulturę Żydów europejskich, przygotowywany wspólnie dla
krajów Grupy Wyszehradzkiej. Gość odbył liczne spotkania: w Kancelarii
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Prezydenta, w sejmowej Komisji Nauki, Oświaty i Postępu Technicznego,
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w Żydowskim Instytucie Historycznym,
na Uniwersytecie Warszawskim i w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
W Gnieźnie został przyjęty przez arcybiskupa H. MUSZYŃSKIEGO, przewod
niczącego Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z Judaizmem. W Krakowie
rozmawiał z redaktorami J. TUROWICZEM i S. WILKANOWICZEM.
NAGRODA IM. JERZEGO KOSIŃSKIEGO
przyznawaną jest po śmierci pisarza przez wdowę po nim, K. von FRAUNHOFFER-KOSIŃSKĄ. W roku 1992 otrzymali ją współprzewodniczący PRChiŻ:
ks. W. CHROSTOWSKI i ST. KRAJEWSKI za wkład w zachowanie obecności
kultury żydowskiej w Polsce.
NAGRODA IM. BRATA ALBERTA
Otrzymał ją ks. M. CZAJKOWSKI w uznaniu zasług w zakresie naukowej
i publicystycznej działalności ekumenicznej.
NAJW AŻNIEJSZE PUBLIKACJE
CZŁONKÓW RADY W 1992 R.
Ż Y D Z I I C H R ZE ŚC IJA N IE W DIALOGU, materiały z Międzynarodowe
go Kolokwium Teologicznego, które odbyło się w Krakowie i Tyńcu w 1988
roku. (Publikacja jest trzecią pozycją w wydawanej przez Akademię Teologii
Katolickiej serii „Kościół a Żydzi i judaizm” . Dotychczas ukazały się: Żydzi
i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła I I ( 1965-1989) oraz
Dzieci jednego Boga (praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego
w Spertus College of Judaica w Chicago 1989). Redaktorem całej serii jest
ks. W. CHROSTOWSKI.
LUD P R Z Y M IE R Z A , ks. M. CZAJKOWSKI. W książce zebrane są
najważniejsze dotychczasowe artykuły Autora poświęcone problemom żydows
kim i chrześcijańsko-żydowskim, Warszawa 1992.
BO H ATERO W IE W IA R Y STAREGO TESTAM EN TU , ks. W. CHROS
TOWSKI, Warszawa 1992.
C Z Y W O ŚW IĘC IM IU BÓG JE S T JEDEN, film dokumentalny, komen
tarz autorski: K. GEBERT.
„PROBLEM Ż Y D O W SK I" - PRO BLEM POLSKI, St. KRAJEWSKI,
esej w miesięczniku WIĘŹ (4/92).
A U SC H W IT Z - R Z E C ZY W IST O ŚĆ , SYM BO LIK A , TEOLOGIA.
Materiały z III Sympozjum Teologicznego „Kościół a Żydzi i Judaizm” , ATK,
Warszawa 11-12 V 1991, w: COLLECTANEA THEOLOGICA 62/1992, z.2.
L E M Y S T E R E D E L E U C H ARISTIE , rozdz.LL’Heritage de 1’Ancien
Testament, ks H. PAPROCKI, Paris 1992.
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Członkowie Honorowi:
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ks. WALDEM AR CHROSTOWSKI
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Członkowie:
NATALIA ALEKSIUN
JOANNA BRAŃSKA
ANTONI BUCHNER
ks. M ICHAŁ CZAJKOWSKI
JUSTYNA DOMASŁOWSKA
KONSTANTY GEBERT
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MAGDA ŚLÓSARSKA
ELŻBIETA TWARDOWSKA
MICHAŁ WOJCIECHOWSKI
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EK U M EN IZ M W RÓ ŻN YCH KRA JA CH

EKUMENICZNY OŚRODEK STUDIÓW
W BUDAPESZCIE
1. Wiosną 1991 roku zgromadziła się mała grupa ekumenicznie zaan
gażowanych ludzi w celu powołania Ekumenicznego Ośrodka Studiów na
Węgrzech. Statut EOS podkreśla, że wskutek politycznych przemian i powstania
pluralistycznej demokracji przed Kościołami otwarły się nowe możliwości,
a jednocześnie znalazły się one wobec nowych wyzwań, z którymi nie potrafią się
całkiem uporać. Ponieważ aktualnie Kościoły są zbytnio zajęte własnymi
sprawami, brakuje im sił na dalsze pogłębienie ekumenicznych kontaktów,
przetrawienie wyników ekumenicznego materiału studyjnego, przeprowadzenie
gruntownej analizy nowej sytuacji religijnej w kraju, informowanie zagranicz
nych Kościołów braterskich o sytuacji na Węgrzech i na uczestnictwo w pracy
ekumenicznej światowej rodziny chrześcijańskiej, EOS utworzono po to, by
pomóc Kościołom w tej trudnej sytuacji.
2. Praca zaczęła się w 1991 roku. Powołano do życia instytucję, która jest
niezależna od Kościołów, ale jej współpracownicy są zarazem także współ
pracownikami kościelnymi. Oficjalna rejestracja nastąpiła po paru miesiącach.
EOS ma aktualnie trzech wewnętrznych i czterech zewnętrznych współpracow
ników oraz szerszy krąg przyjaciół. W porozumieniu z diecezją naddunajską
Kościoła Reformowanego wynajęto mieszkanie (adres: Bocskai u. 15, III-3.
H-l 114 Budapest), które służy za centralę. Zmobilizowano ekumeniczną grupę
studyjną protestanckich teologów; przyłączył się do niej w charakterze obser
watora jeden kapłan rzymskokatolicki. EOS wybrał czteroosobowe Prezydium
i prezydenta w osobie biskupa dra Karoly Totha.
EOS odbył dotychczas trzy zgromadzenia: pierwsze miało charakter
konstytucyjny, drugie było zgromadzeniem okresu przejściowego, trzecie było
już regularnym zgromadzeniem dorocznym z udziałem kręgu przyjaciół.
3. EOS zajmuje się również czynnościami ubocznymi, które w kontekście
węgierskim mają duże znaczenie: organizuje, jako przedsięwzięcie nie na
stawione na zysk, podróże studyjne (zwane „Terra Sacra”) do Ziemi Świętej;
w ten sposób chce się wypełnić lukę, jaka powstała w ostatnim 40-leciu, gdy takie
podróże były niemożliwe. Zainteresowani członkowie Kościołów mogli odbyć
już sześciokrotnie pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
EOS pośredniczy w wysyłaniu młodych współpracowników do chrześcijań
skiego kibucu Nes Ammim (we współpracy z Kościołem Ewangelickim Nad
renii), ęczekując, że dzięki temu przyswoją oni sobie ekumeniczną duchowość
Ziemi Świętej.
4. Wydatki finansowe EOS są pokrywane z dobrowolnych darów. Szczegól
nie hojnymi sponsorami okazali się Instytut Badań Konfesyjnych w Bensheim
i Kościół Ewangelicki Nadrenii. Powiększają się również, skromne na początku,
wkłady węgierskie.
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5. Za swoje podstawowe zadanie EOS uważa oferowanie materiału
studyjnego Kościołom, które nie mają siły i czasu na jego opracowanie, gdyż cały
swój wysiłek wkładają w odbudowę zlikwidowanych niegdyś instytutów kościel
nych. EOS nie chce dopuścić do tego, aby Kościoły węgierskie cofnęły się na
ekumenicznej drodze lub popadły w fałszywie rozumiany konfesjonalizm. Z tego
powodu współpracownicy EOS pośredniczą w przekazywaniu ogromnej ilości
materiałów do czasopism kościelnych, w tym również przekładów wielu
dokumentów. EOS zarówno na drodze instytucjonalnej, jak i osobistej pod
trzymywał wypróbowane kontakty ekumeniczne węgierskich Kościołów protes
tanckich z bratnimi Kościołami z zagranicy, przekazując niezbędne informacje
na ten temat. Jeszcze ważniejszą funkcję miały dwa zeszyty studyjne, które
zaoferowano Kościołom węgierskim, ale również węgierskiej opinii publicznej.
Pierwszy zeszyt dotyczył podróży papieża Jana Pawła II na Węgry w 1991 roku,
przy czym EOS dążył do tego, aby zwierzchnik Kościoła Rzymskokatolickiego
został przyjęty z braterską miłością i szacunkiem, ale też z okazaniem protestanc
kiej samoświadomości i tożsamości. Zeszyt spotkał się z ogromnym zaintereso
waniem również strony rzymskokatolickiej.
Druga praca postawiła sobie zadanie wprowadzenia pewnego ładu do
zamętu wywołanego „nową religijnością” na Węgrzech. Zeszyt studyjny chciał
by być przewodnikiem po różnych Kościołach, grupach i społecznościach
tradycji protestanckiej, przez swoje analizy chciałby przyczynić się do powstania
ekumenicznej duchowości i współpracy, ale również do zaniku instytucjonalnej
zawiści. Dobrą oznaką jest to, że oba zeszyty wymagały po kilku tygodniach
dodruku dodatkowych egzemplarzy.
6. Na rok 1992 przewidziano pogłębienie inicjatyw w dziedzinie badań
konfesyjnych. Dużą wagę przywiązuje się do pogłębionej analizy i prezentacji
procesów zachodzących w dziedzinie wyznaniowej na Węgrzech. Byłoby wska
zane poszerzenie tej pracy na obszar całej Europy Środkowo-Wschodniej; pewne
kroki w tym kierunku zostały już uczynione (w odniesieniu do Rumunii, Polski,
Słowacji i - gdzie to możliwe - państw byłej Jugosławii). Pogłębienie braterskich
stosunków z zagranicznymi Kościołami i instytucjami kościelnymi jest w dal
szym ciągu przedmiotem ogromnego zainteresowania EOS. W pierwszej linii
zainteresowań znajdują się: Instytut Badań Konfesyjnych w Bensheim (i za jego
pośrednictwem Kościół Ewangelicki w Hesji-Nassau), Kościoły ewangelickie
w Nadrenii i Westfalii, Światowa Rada Kościołów, Światowy Alians Kościołów
Reformowanych, Światowa Federacja Luterańska oraz Kościoły protestanckie
w USA. Zachodzi potrzeba poszerzenia kręgu przyjaciół oraz prowadzenia
szerokich badań nad problemami krajowymi i międzynarodowymi, dzięki czemu
EOS stanie sie użytecznym instrumentem nie tylko Kościołów węgierskich, lecz
ekumenii w ogóle.
Bp Karoly Toth
(Przekład za: „Oekumenische Rundschau” Frankfurt 1992 nr 4)
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BISKUP ALFONS NOSSOL
- W 60 ROCZNICĘ URODZIN
6 sierpnia 1992 r. obchodził sześćdziesiątą rocznicę urodzin bp Alfons
Nossol, ordynariusz opolski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumeni
zmu, kierownik Instytutu Ekumenicznego KUL, członek międzynarodowych
komisji dialogu katolicko-prawosławnego i katolicko-luterańskiego, wspaniały,
wielkiej skromności człowiek, wyjątkowo zasłużony dla sprawy jedności chrześ
cijan.
Urodził się 6 sierpnia 1932 r. w Brożcu koło Krapkowic na Śląsku Opolskim
jako jeden z ośmiu dzieci Alfonsa i Jadwigi z Burczyków. Maturę uzyskał
w Niższym Seminarium Duchownym w Nysie, natomiast w latach 1952-1957
odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym
Śląska Opolskiego w Nysie i Opolu. Święceń kapłańskich udzielił mu 23 czerwca
1957 r., w kościele św. Krzyża w Opolu miejscowy ordynariusz, bp Franciszek Jop.
W latach 1957-1961 jako młody ksiądz studiował teologię dogmatyczną
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tam też 22 stycznia 1962 r. obronił
prace doktorską pt. „Nauka Jana Hessena o augustyńskiej teorii poznania
Boga” , napisaną pod kierunkiem wybitnego dogmatyka, ks. prof. Wincentego
Granata. Od 1969 r. jest związany z KUL najpierw jako adiunkt przy I katedrze
teologii dogmatycznej, od 1977 jej kierownik, a od 1983 r. szef Instytutu
Ekumenicznego.
22 stycznia 1976 r. uzyskuje habilitację na podstawie pracy pt. „Chrys
tologia Karola Bartha i jej wpływ na teologię katolicką” . Bp Nossol od lat jest
promotorem dorobku tego wielkiego teologa reformowanego w środowisku
teologów katolickich. W dużej mierze dzięki niemu również w Polsce „zrobiło
karierę” słynne zdanie Bartha: Wierzymy inaczej, ale nie w Innego, oddające
istotę naszych dążeń do jedności. Zdanie to, z inspiracji biskupa Nossola (tak
mówiono wówczas w środowiskach katolickich), wypowiedział papież Jan Paweł
II na spotkaniu z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej podczas swej
drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 r. 17 marca 1982 r. bp Nossol został
mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w sześć lat później, 26 lutego 1988 r.
profesorem zwyczajnym.
Intensywną działalność naukową i dydaktyczną musiał łączyć od 1977 r.
z posługą pasterską. 25 czerwca 1977 r. papież Paweł VI mianował ks. Alfonsa
Nossola ordynariuszem diecezji opolskiej. Jako 45-letni biskup był naówczas
najmłodszym rządcą diecezji w Polsce.
Bp Alfons Nossol jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Epi
skopatu Polski. Od lat jest członkiem dziewięcioosobowej Rady Głównej
Episkopatu i przewodniczącym Rady Naukowej. Reprezentuje Episkopat
w Radzie Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).
Pełnienie tych funkcji, jak również pasterzowanie diecezji opolskiej, idzie
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w parze z niezwykłym zaangażowaniem w pracy ekumenicznej. Zresztą
duch ekumenizmu jest obecny we wszystkich działaniach Księdza Biskupa.
To on na konferencjach plenarnych Episkopatu Polski referuje zagadnienia
ekumeniczne, zgłasza inicjatywy, postulaty, „walcząc jak lew” i pilnując,
aby w powodzi różnych ważnych spraw ekumenizm nie był pomijany. On też
jest zazwyczaj głównym autorem listów pasterskich Episkopatu z okazji
ważnych wydarzeń ekumenicznych czy też Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan.
Ksiądz Biskup nigdy się nie zwierzał, kiedy obudziło sie w nim zainteresowa
nie problematyką ekumeniczną. Można jednak przypuszczać, że nastąpiło to
pod wpływem obcowania z literaturą teologiczną w języku niemieckim i rozlicz
nymi kontaktami ze środowiskami ewangelickimi i katolickimi w Niemczech
Zachodnich. Wynika ono także, a może przede wszystkim, z autentycznego
przeżycia i przemyślenia nauki Soboru Watykańskiego II.
Bp Nossol służy ekumenii jako pisarz teologiczny, naukowiec, dydaktyk,
uczestnik międzynarodowych dialogów teologicznych i pasterz. W każdej z tych
dziedzin ma poważny dorobek. Opublikował dotąd dziewięć książek i ponad 200
artykułów, w tym wiele w języku niemieckim, ostatnio także, w szwedzkim.
Z książek na szczególne wyróżnienie zasługują: „Chrystologia Karola Bartha.
Wpływ na współczesną chrystologię katolicką” (Lublin 1979), „Teologia bliższa
życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską” (Opole 1987), „Gelebte
Theologie heute. Skizzen zur postkonziliären Glaubenwissenschaft” (Opole
1991). Kilkadziesiąt artykułów poświęcił on zagadnieniom ekumenicznym
i teologii protestanckiej. Dorobek ten mieści go w gronie najwybitniejszych
znawców teologii protestanckiej wśród teologów katolickich, i to nie tylko
w Polsce. W niektórych tekstach uderza wręcz jego fascynacja bratnią teologią,
odczuwa się to szczególnie w odniesieniu do chrystologii Karola Bartha i teologii
krzyża Marcina Lutra. W arto wspomnieć, że bp Nossol jako pierwszy katolicki
hierarcha w Polsce opublikował swój tekst w piśmie innego Kościoła - w ewan
gelickiej „Jednocie” .
W swoim nauczaniu bp Nossol często podkreśla, że dążenie do jedności
odbywa się na drodze ciągłego nawracania się. W kazaniu wygłoszonym 22
stycznia 1979 r. w katedrze opolskiej podczas Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan powiedział:
Jedność owczarni Chrystusowej nie polega właściwie na nawróceniu się
do jednego wyznania, czy jednego obrządku w ramach danego wyznania. Jedność
polega na ciągłym nawracaniu się do Chrystusa. I to nawrócenie do Jezusa
jest potrzebne i dzisiaj wszystkim wyznaniom chrześcijańskim, wszystkim chrześ
cijańskim obrządkom. Nigdy nie będzie zadość nawracania ku Chrystusowi
i do Chrystusa, jest ono nieodzowne i dla nas wyznawców Kościoła rzymskokato
lickiego. To nawracanie się do Chrystusa jest stale potrzebne jako wewnętrzne
nawracanie się na drodze pokuty. Ewangelia nazywa je metanoią. N ikt przecież
nie może powiedzieć, że jest już tak bardzo z Chrystusem zjednoczony, iż bardziej
nie mógłby już Doń przylgnąć. Wszystkie zatem wyznania chrześcijańskie powinny
przez ciągle wewnętrzne nawracanie się szukać ja k najściślejszej jedności w
Chrystusie. Musimy zatem jeszcze bardziej chcieć się wewnętrznie nawrócić,
jeszcze konkretniej do Chrystusa przylgnąć i jeszcze z większym przekonaniem
stanąć pod Jego krzyżem, aby wyznać, że On - ukrzyżowany jest równocześnie
zmartwychwstałym.
Nauczanie i pisarstwo teologiczne Księdza Biskupa mają wymiar chrystocentryczny, z bardzo silnie położonym akcentem na teologię Krzyża. Często bp
Alfons Nossol odwołuje się do theologia crucis Marcina Lutra uznając ją za
najtrafniejszy i najbardziej adekwatny opis całej refleksji teologicznej, a zwłaszcza
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ogniskowej chrystologii Reformatora. Często też przypomina słynną de
wizę Marcina Lutra: Crux probat omnia. Nietrudno zauważyć, że Ksiądz Biskup
porusza się na obszarze tematycznym szczególnie bliskim wszystkim chrześ
cijanom, czerpiąc przy tym z dorobku wielkich teologów nurtu prote
stanckiego.
Od samego początku istnienia, tzn. od 1980 r. jest członkiem Między
narodowej Komisji Teologicznej Katolicko-Prawosławnej. Z inicjatywy bp.
Nossola w 1985 r. obradował w Opolu Komitet Koordynacyjny tej Komisji. Jest
też Ksiądz Biskup członkiem Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, człon
kiem watykańskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan oraz Sekretariatu ds. Dialogu
z Niewierzącymi.
Bp Nossol wielokrotnie podkreślał, że uprawianie teologii oderwanej od
życia, od pracy duszpasterskiej mija się z celem. Dlatego też ducha ekumenizmu
wpaja powierzonym mu owieczkom oraz księżom swej diecezji. Czyni to poprzez
listy pasterskie, zachętę do udziału w nabożeństwach i modlitwach o jedność.
Daje także osobisty przykład poprzez udział w sesjach, spotkaniach i nabożeńst
wach ekumenicznych w Opolu i w innych ośrodkach, jak Warszawa, czy Lublin.
To nie przypadek, że frekwencja na nabożeństwach ekumenicznych w diecezji
opolskiej jest bardzo dobra (tak było np. ostatnio podczas wizyty delegacji
anglikanów i katolików z Wielkiej Brytanii) i że najwięcej księży z tej właśnie
diecezji studiuje oraz pracuje naukowo w Instytucie Ekumenicznym KUL.
W diecezji opolskiej nie ma konfliktów wyznaniowych. Bp Nossol skierował
wiele przyjaznych gestów wobec zamieszkujących na tym terenie protestantów.
Odwiedzał duchownych ewangelickich, wydał okólnik w sprawie udostępniania
ewangelikom świątyń rzymskokatolickich, w jego diecezji też nie ma problemów
z zawieraniem małżeństw mieszanych.
Warto wspomnieć, choć nie dotyczy to bezpośrednio tematyki ekumenicz
nej, o zangażowaniu Księdza Biskupa na rzecz pojednania polsko-niemieckiego.
W Niemczech znany jest jako „budowniczy mostów (Brückenbauer) pomiędzy
Polakami i Niemcami” . Za tę działalność otrzymał 17 stycznia 1991 r. doktorat
honoris causa Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Münster (West
falia). W swojej diecezji zorganizował duszpasterstwo dla mniejszości niemiec
kiej w - jak to nazwał - „języku serca” , tzn. języku ojczystym. W swoich listach
pasterskich, kazaniach, wywiadach, apeluje o pojednanie, pluralizm i integrację
na Śląsku, domaga się także uznania praw mniejszości.
W opublikowanej w zeszłym roku księdze pamiątkowej z okazji 60 rocznicy
urodzin oraz 15 rocznicy sakry biskupiej bpa Alfonsa Nossola został zamiesz
czony m.in. artykuł bpa Zdzisława Trandy z Kościoła ewangelicko-reformowa
nego. Autor twierdzi, że zbyt mocne zaangażowanie wewnątrz własnego
Kościoła osłabia zainteresowanie pracą ekumeniczną. Obrazowo określił to jako
problem „twarzy” i „serca” Kościoła. Jeśli dba się o „twarz” , a więc o sprawy
zaangażowania zewnętrznego, cierpi nad tym „serce” , a więc praca duszpasters
ka, ewangelizacyjna, diakonijna. I odwrotnie, nadmierne dbanie o „serce”
powoduje niekorzystny wygląd „twarzy” . Posługując się tą metaforą można
powiedzieć, że bp Nossol w sposób harmonijny łączy dbałość o „twarz”
i „serce” , będąc wielkim zarówno w tym, co robi dla swego macierzystego
Kościoła, jak i dla świętej sprawy pojednania.

Grzegorz Polak
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KONRAD RAISER - NOWY SEKRETARZ GENERALNY
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW
Profesor Konrad Raiser, nowy sekretarz generalny Światowej Rady
Kościołów, jest pierwszym luteraninem wybranym na to najbardziej kluczowe
stanowisko w Radzie. Dwóch jego poprzedników było ewangelikami refor
mowanymi (Willem A. Visser ’t Hooft, Eugene Carson Blake), dwóch pozos
tałych - metodystami (Philip Potter, Emilio Castro). Przynajmniej trzy względy
pozwalają domniemywać, że decyzja Komitetu Naczelnego ŚRK była słuszna.
Po pierwsze, Konrad Raiser posiada nie tylko doświadczenie ekumeniczne, ale
jest również ekumenistą „z powołania”. W jednym z wywiadów, udzielonych po
wyborze, powiedział: Powołanie ekumeniczne uczyniłem głównym ośrodkiem mego
życia i nawet moje nauczanie uważałem zawsze za kontynuację mego podstawowego
zobowiązania.
Po drugie, 9-letnią przerwę w sprawowaniu wysokich funkcji w ekumenicznych
strukturach umiejętnie wykorzystał do przekonującej analizy aktualnej sytuacji
w ruchu ekumenicznym i przemyślenia następnych kroków w jego rozwoju.
Świadczą o tym różne publikacje.
Po trzecie, różne gremia i środowiska przyznają zgodnie, że Raiser posiada
charyzmat budowniczego mostów. Komitet Nominacyjny, przedstawiając jego
kandydaturę na posiedzeniu Komitetu Naczelnego w Genewie 24 sierpnia 1992 r.,
nazwał go zdolnym budowniczym mostów między tradycją teologiczną Zachodu
a młodymi Kościołami Trzeciego Świata, jak i między kierownictwami kościelnymi
a bazą lokalną. Krótko po wyborze Raiser oświadczył: jest błędem tworzenie
przeciwieństwa między Kościołami a nieformalnymi grupami chrześcijan. Wielu
najbardziej aktywnych i zaangażowanych chrześcijan działa właśnie w takich grupach.
Konrad Raiser urodził się 21 stycznia 1938 roku w Magdeburgu. Pochodzi
z rodziny, która od wielu pokoleń dostarczała społeczeństwu utalentowanych
prawników i teologów. W wieku 8 lat zamieszkał w Getyndze, gdzie jego ojciec
- Ludwig Raiser - otrzymał profesurę na wydziale prawa miejscowego Uniwer
sytetu. Działalność ojca pod wieloma względami odcisnęła piętno na jego przyszłej
drodze życiowej. W tym miejscu warto przypomnieć, że prof. Ludwig Raiser był
jedną z czołowych postaci protestantyzmu niemieckiego. Od 1949 r. był członkiem
Synodu Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD), przez pewien czas
kierował jego Wydziałem ds. Odpowiedzialności Publicznej, a w 1970 r. wybrany
został prezesem Śynodu. Był współautorem słynnego Memorandum EKD z 1965
roku, pierwszego dokumentu zachodnioniemieckiego wypowiadającego się jedno
znacznie za ostatecznym uznaniem polskiej granicy zachodniej.
Dom rodzinny Konrada Raisera był tradycyjnym, mieszczańsko-liberalnym domem protestanckim, w którym odmawiało się modlitwę przy stole,
a w niedzielę uczęszczało do kościoła. Myśl o podjęciu studiów teologicznych
dojrzewała w nim stopniowo. Początkowo myślał raczej o studiowaniu architek
tury i fizyki. Głównym motywem pójścia na teologię nie była chęć zostania
duchownym, ile raczej przekonanie, że jest to najobszerniejsza dziedzina wiedzy.
Studiował w okresie wielkiej recepcji teologii Rudolfa Bultmanna, który zasłynął
w świecie teologicznym swoim programem egzystencjalistycznego „odmitologi
zowania” Nowego Testamentu. Nauczycielami Raisera byli m.in. Heinrich
Bornkamm i Gerhard Ebeling - uczniowie Bultmanna. Lektura listów więzien
nych Dietricha Bonhoeffera, wybitnego, zamordowanego przez nazistów wiz
jonera teologicznego, umocniła go w pragnieniu podjęcia egzystencji teologa.
Konrad Raiser studiował teologię na kilku uczelniach: w Bethel, Zurychu,
Heidelbergu i Tybindze. Ponadto, podczas rocznego pobytu na Uniwersytecie
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Harvarda (Cambridge, USA), zgłębiał socjologię i psychologie społeczną. Ale
jego stosunek do teologii uniwersyteckiej stał się wkrótce krytyczny, gdyż czuł, że
brakuje jej odniesienia do prawdziwego życia, praktyki parafialnej.
Gdy po ukończeniu studiów stary przyjaciel rodziców, który był wówczas
duszpasterzem społecznym i przemysłowym w Berlinie, zaproponował mu
wikariat u siebie w celu poznania prawdziwego życia, chętnie przystał na tę
propozycję. Podczas pobytu w Berlinie zetknął się z robotnikami fabrycznymi
i przedstawicielami związków zawodowych. Obozy letnie z młodzieżą robotniczą
pozwoliły mu poznać inne środowisko społeczne niż swoje własne. Uwień
czeniem tych doświadczeń była praktyka wakacyjna w stalowni k. Dortmundu.
Potem, przez półtora roku, odbywał „normalny” wikariat przy jednej z parafii
w Stuttgarcie. Na duchownego został ordynowany w 1964 roku. Jego dysertacja
doktorska, którą obronił podczas kilkuletniej asystentury na Wydziale Teologii
w Tybindze („Identität und Sozialität” , ogłoszona drukiem w 1971 r.), była
próbą teologicznej antropologii. Pobrzmiewają w niej już tematy, którymi miał
się zająć później w swojej pracy ekumenicznej.
Zainteresowanie szeroką praktyką teologiczną sprawiło, że po doktoracie
zrezygnował z kariery uniwersyteckiej, natomiast podjął starania o posadę
duchownego w międzynarodowej parafii luterańskiej w Quito (Ekwador).
Odpowiedni kontrakt Światowej Federacji Luterańskiej opiewał na 6 lat. Na tak
długi wyjazd nie chciał się jednak zgodzić jego rodzimy Ewangelicki Kościół
Krajowy w Wirtembergii. W tej sytuacji przyjaciel Ernst Lange, będący
podówczas zastępcą sekretarza generalnego i dyrektorem Wydziału Akcji
Ekumenicznej Światowej Rady Kościołów, zwrócił się do niego z zapytaniem,
czy nie objąłby stanowiska sekretarza do spraw studiów w Wydziale „Wiara
i Ustrój” . Działo się to w 1969 r.
W okresie studiów teologicznych Raiser prawie w ogóle nie zetknął się
z problematyką ekumeniczną. Zainteresowanie tą kwestią pobudził w nim ojciec,
który z racji sprawowanych funkcji kościelnych uczestniczył w dwóch wielkich
wydarzeniach ekumenicznych: Światowej Konferencji do Spraw Kościoła
i Śpołeczeństwa w Genewie w 1966 roku oraz w IV Zgromadzeniu Ogólnym
Światowej Rady Kościołów w Uppsali w 1968 roku. Jednocześnie, przygotowu
jąc się do dysertacji doktorskiej, zetknął się ze studiami ŚRK na temat człowieka
w przyrodzie i historii oraz misyjnej struktury parafii (zboru).
W Wydziale „W iara i Ustrój” Raiser pracował do 1973 roku, po czym
powołany został na jednego z trzech zastępców sekretarza generalnego (był nim
wówczas Philip Potter). W ramach tej funkcji podlegał mu Zespół Programowy
II „Sprawiedliwość i Służba” , który dzielił się na następujące podzespoły:
Komisja Kościołów ds. Międzynarodowych; Pomoc Międzykościelna, Służba
dla Uchodźców i Świata; Kościelna Służba w Rozwoju; Program Zwalczania
Rasizmu; Chrześcijańska Komisja Zdrowia; Ekumeniczny Fundusz Kredytowy.
W okresie sprawowania funkcji zastępcy sekretarza generalnego dwukrotnie
odwiedzał nasz kraj, interesując się osiągnięciami i trudnościami we wzajemnym
zbliżeniu Kościołów i chrześcijan różnych tradycji w Polsce.
Odchodząc w 1983 roku ze Światowej Rady Kościołów do Bochum, aby
objąć tam profesurę z zakresu teologii systematycznej i ekumenii, Raiser
powiedział, że jest dobrze, gdy nie jest się pod stałym naciskiem następujących po
sobie wydarzeń. Obiecał sobie wówczas, że poświęci wiele czasu refleksji nad
przyszłą drogą ruchu ekumenicznego, a zwłaszcza Światowej Rady Kościołów.
Słowa dotrzymał, publikując w ostatnim dziesięcioleciu wiele znakomitych
analiz. Lata te - powiedział w jednym z wywiadów prasowych - dały mi ogromną
wolność i sposobność pracy ekumenicznej ze studentami, towarzyszenia im przy
odkrywaniu ruchu ekumenicznego.
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Mimo rozlicznych obowiązków naukowo-dydaktycznych prof. Raiser
obecny był zawsze tam, gdzie miały miejsce ważne wydarzenia ekumeniczne.
Wraz z żoną Elisabeth i teściem prof. Carlem-Friedrichem von Weizsäckerem
(bratem prezydenta RFN) należał do głównych animatorów Europejskiego
Zgromadzenia Ekumenicznego „Pokój przez sprawiedliwość” , które odbyło się
w Bazylei w maju 1989 roku. Uczestniczył również jako doradca w zwołanym
przez ŚRK Światowym Zgromadzeniu na rzecz Pokoju, Sprawiedliwości
i Zachowania Stworzenia w Seulu (6-12 marca 1990). Nieformalne grupy
chrześcijan z różnych krajów i części świata, które intensywnie uczestniczyły
w przygotowaniu i przeprowadzeniu obu zgromadzeń w ramach tzw. procesu
koncyliarnego, odnoszą się z dużym szacunkiem do Raisera jako tego, który
rozumie i respektuje motywy ich działania. Również chrześcijanie tzw. Trzeciego
Świata wysoko cenią kompetencje i zaangażowanie teologa niemieckiego. Jako
gorący rzecznik ekumenicznej inicjatywy oddolnej napotyka on niekiedy na opór
i nieufność ze strony opiniotwórczych środowisk prawosławnych oraz nie
których konserwatywnych kół protestanckich.
Konrad Raiser, który w bezpośrednim obcowaniu jest uosobieniem spo
koju i umiaru, dowiódł niejednokrotnie, że tam, gdzie zachodzi tego po
trzeba, potrafi mówić otwarcie i z wielkim zaangażowaniem o najbardziej
drażliwych kwestiach. Podczas VII Zgromadzenia Ogólnego w Canberrze
(luty 1991) próbował skłonić zgromadzonych delegatów do podjęcia uchwały,
iż jako reprezentanci Kościołów chrześcijańskich wyrzekają się usprawied
liwienia wszelkiej przemocy. Wniosek ten został najpierw przyjęty, ale w
wyniku późniejszej debaty wycofano się z już podjętej uchwały. Przy tej
okazji pod silnym obstrzałem, także ze strony rodaków, znalazła się osoba
samego wnioskodawcy. Po debacie tej mało kto wierzył, że Raiser ma jeszcze
szanse na objęcie odpowiedzialnego stanowiska w światowych strukturach
ekumenicznych.
Raiser uważa, że w obliczu nowej sytuacji światowej, cały dotychczasowy
model ekumenizmu jest przestarzały. Stworzono go w okresie międzywojennym
w oparciu o zdecydowanie zachodnią teologię protestancką. Jednakże w epoce
nowych, globalnych wyzwań, odpowiedzi tej teologii są niewystarczające. Np.
wyraźnie europejska kwestia konfesyjna została dawno wyparta przez rzeczywis
tość religijnego pluralizmu świata. Miejsce optymistycznej idei rozwoju zajęło
realistyczne pojęcie zdolności przetrwania. Ekumeniczna etyka pokojowa nie
jest przygotowana na konflikty zbrojne, takie, jak w Jugosławii.
W opinii nowego sekretarza generalnego, wielka wizja, którą w ostatnich
dziesięcioleciach żył ruch ekumeniczny, znajdowała się pod silnym wpływem
teologii Karola Bartha. Charakteryzowała ją silna koncentracja na osobie
i dziele Jezusa Chrystusa. Z wizji tej wyprowadzano określoną interpretację
historii, również rozumienie stosunku między Chrystusem a Kościołem. Kon
centracja chrystologiczna okazała się bardzo owocna dla ekumenizmu. Lecz
dzisiaj szansa polega na otwarciu się na przechowaną w tradycji starokościelnej
perspektywę trynitarną. Otwarcie to pozwoli dojść do głosu charyzmatycznej
rzeczywistości Kościoła.
Jedność w dziedzinie ekumenicznej nie może być - zdaniem Raisera
- rozumiana fałszywie jako uniformizm, dążność do zacierania różnic lub ich
bagatelizowania. Jedność polega raczej na umożliwieniu swobodnego rozwoju
twórczej różnorodności. Jeden święty i apostolski Kościół istnieje jako rzeczywis
tość, a nie jako idea - powiada teolog niemiecki. Chodzi raczej o uznanie jedności
jako doświadczenia ludzkiego a niejako konceptu teologicznego. My, w Europie
Zachodniej, jesteśmy zbytnio uzależnieni od modelu jedności według ideału
Kościoła Rzymskokatolickiego, podczas gdy realistycznemu ideałowi ekumenii
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odpowiada bardziej model, który zfostał wypracowany w pierwszych wiekach
przez Kościół Prawosławny.
Nowy sekretarz generalny przypomina, że aktualności nabiera znowu
sprawa właściwej relacji między chrześcijaństwem wschodnim i zachodnim.
Światowa Rada Kościołów uczyniła wprawdzie wiele, by wciągnąć Kościoły
prawosławne do dialogu ekumenicznego, lecz pozostaje faktem, że Kościoły
Zachodu, zwłaszcza Kościoły protestanckie, nie uświadomiły sobie jeszcze
w pełni, jak wielka różnica dzieli chrześcijaństwo wschodnie od zachodniego.
Zdaniem Raisera, faza intensywnych rozmów dwustronnych dobiega kresu,
gdyż wyczerpała się siła ich oddziaływania. Doświadczenie wskazuje, że
porozumienia na najwyższej płaszczyźnie instytucjonalnej mają bardzo niewielki
wpływ na rzeczywiste życie parafialne. W pewnym sensie większość porozumień
jest potwierdzeniem ex post tego, co we współżyciu chrześcijan różnych tradycji
zostało już dawno zrealizowane. Z kolei przykłady rozmów między Kościołem
Rzymskokatolickim a Kościołami innych tradycji ukazują, że rezultatów
rozmów dwustronnych nie da się wcielić w życie tam, gdzie wymagana jest
rewizja uformowanej w przeszłości tożsamości kościelnej. Watykan mierzy
wynik rozmów według kryterium jego zgodności z własną nauką. Postępując
w ten sposob popada się w nie dającą się rozwiązać sprzeczność. Przeto
przypuszczam, że ten sposób osiągania postępów w ruchu ekumenicznym jest
skazany niebawem na niepowodzenie.
Liczne podróże i czynione przy tej okazji doświadczenia doprowadziły
Raisera do przekonania, że dla chrześcijan na całym świecie coraz bardziej tracą
na znaczeniu różnice doktrynalne występujące między poszczególnymi wy
znaniami. Dotyczy to w sposób szczególny młodego pokolenia. Ludzie młodzi
myślą i żyją od dawna w sposób postkonfesjonalny, toteż w życie chrześcijańskie
można ich włączyć tylko na sposób ekumeniczny. Dotychczas wydawało się
powszechnie, że różnice trzeba przezwyciężać przez porozumienia, że jest to
właściwa droga do osiągnięcia większej wspólnoty. Dzisiaj rzeczą pilniejszą
wydaje się być wiarygodne i przekonujące zamanifestowanie tego, co już istnieje
od dawna w formie wspólnoty. Być może różnice, dzielące poszczególne tradycje
chrześcijańskie, nie znikną, ale ulegną pewnej relatywizacji, tak że różne „profile
konfesyjne” utracą swój rozłamowy charakter.
Raiser uważa, że nie jest dobrą strategią wywieranie ekumenicznego nacisku
na Kościoły, które chcąc pozostać wierne swojej tradycji nie mogą zaakceptować
ordynacji kobiet. Doradza, by o tej sprawie Kościoły decydowały indywidualnie.
Przy tej okazji Kościoły prawosławne mogłyby odkryć na nowo znaną w pierw
szych wiekach formę diakonatu kobiet, umożliwiając im w ten sposób sprawo
wanie służby zgodnej z własną tradycją. Jest to inna forma uaktywnienia kobiet,
różna od tej, jaką znają Kościoły wywodzące się z Reformacji.
W przekonaniu nowego sekretarza generalnego, nie ma globalnych pro
blemów, które nie są jednocześnie problemami lokalnymi. Wymiar globalny nie
ma własnej rzeczywistości wobec wymiaru lokalnego. Chodzi o to, aby dostrzec
problemy występujące w różnych miejscach, kojarzyć je ze sobą i poddawać
ekumenicznemu procesowi. Jest to inny rodzaj pracy niż uprawiana dotychczas
globalna analiza. Nawiązując w tym kontekście do działalności lokalnych grup
ekumenicznych, Raiser stwierdza, że wprawdzie rozwijają one często działalność
poza instytucjonalnym życiem Kościoła, lecz rzeczą bardzo sztuczną jest
ustawianie ich niekiedy w opozycji do Kościoła. Większość tych grup tworzą ludzie,
którzy uważają się za członków Kościoła; wiele też ożywczego ducha w naszych
Kościołach wywodzi się z gotowości przyjęcia ekumenicznego powołania.
Teolog niemiecki zwraca uwagę, że do niedawna konflikt między Wscho
dem a Zachodem usuwał w cień konflikt między bogatą Północą a biednym
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Południem. Obecnie, po upadku systemu socjalistycznego, Kościoły w środ
kowo-wschodniej części Europy mają ewidentne trudności w znalezieniu swego
miejsca w społeczeństwie.
Konrad Raiser, który w centrali genewskiej Światowej Rady Kościołów
przepracował 14 lat, wyróżnia w jej pracy na rzecz zbliżenia Kościołów
i chrześcijan trzy fazy. Na początku, stosując metodę porównawczą,
wypracowywano stanowiska różnych tradycji wyznaniowych, po czym bardzo
nieśmiało próbowano formułować to co wspólne. Potem nastąpił okres,
w którym ośrodkiem myśli był Jezus Chrystus jako wspólna podstawa jedno
ści i poniekąd w oparciu o chrystologiczną koncentrację opracowywano
tzw. dokumenty konsensu. Ostatnia faza, która zaczęła się gdzieś w połowie
lat siedemdziesiątych, próbuje we wzajemnym zbliżaniu się do siebie znaleźć
wspólny wyraz wiary chrześcijańskiej. Konsekwencją tej metody jest to,
że najbardziej znany tekst Komisji „Wiara i Ustrój” - „Chrzest, Eucha
rystia, Urząd duchowny” - nie jest nazywany dokumentem konsensu, lecz
konwergencji.
Nowy sekretarz generalny jest zdania, że najbardziej palącym zadaniem
Światowej Rady Kościołów jest nadanie profilowi jej pracy wartości merytorycz
nej. Komisje i ich współpracownicy muszą przystępować do pracy z wyraźnie
określonymi celami i zadaniami. Chodzi o stworzenie klimatu, który pozwoli
Radzie mniej zajmować się własną kondycją, bardziej natomiast skierować
uwagę w stronę przyszłości. Raiser pragnie, aby Rada odzyskała swoje miejsce
we współczesnym świecie, miejsce, które utraciła W ostatnich dziesięciu latach.
Nie będzie to jednak możliwe tak długo, jak długo Kościoły prawosławne nie
będą czuły się w Światowej Radzie Kościołów jak u siebie w domu i uznawały ją za
swoją wspólnotę w takiej samej mierze, jak czynią to Kościoły wywodzące się
z tradycji Reformacji. Nowy sekretarz generalny pragnie poprzeć wszelkie
wysiłki, które zapewnią obecność i aktywne uczestnictwo całego prawosławia
w pracach ŚRK.
Na zakończenie przytoczmy jeszcze słowa Raisera dotyczące dylematu
Niemca wyniesionego na odpowiedzialne stanowisko w strukturach między
narodowych: Spuścizna historyczna, jaką mamy za sobą, sprawia, że nie jest
bynajmniej oczywiste, iż Niemcy przejmują tak centralną odpowiedzialność
międzynarodową. Należę do pokolenia, które w sposób trwały naznaczone jest
piętnem wojny, czasu powojennego i konieczności uporania się z obciążeniem
dziejów niemieckich; cechą charakterystyczną tego pokolenia jest również podej
mowanie różnych prób zmierzających do dania konkretnych dowodów pojednania
z sąsiadami Niemiec. Są to doświadczenia, które w sposób szczególny uwrażliwiły
mnie na to, co nadal żyje we wspomnieniach mieszkańców krajów sąsiednich; są to
wspomnienia, które oczekują, że potraktujemy je poważnie.
Karol Karski

FRIEDRICH HEILER
TEOLOG EKUMENICZNEGO OTWARCIA
Hanfried Krüger, znany niemiecki teolog i ekumenista, wyraził jeszcze
w 1967 r. znamienne przeświadczenie: dążenia ekumeniczne potrzebują nie tylko
przewidujących strategów, zapobiegliwych administratorów, czy bystrych teolo
gów - tak samo potrzebują obdarzonych wielkim talentem charyzmatyków
i wizjonerów, którzy ponad krótkoterminowymi celami pośrednimi dostrzegają
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ostateczny wielki cel Boży. Do nich należał Friedrich Heiler. Przypadłe na 1992
rok symboliczne rocznice - stulecie urodzin i dwudziestopięciolecie śmierci
- czynią słowa te bardziej jeszcze aktualnymi. Warto więc z tej okazji, a także
szczególnie w aktualnej perspektywie pogłębiającego się otwarcia ekumenicz
nego oraz konfesyjnego zbliżenia w naszym wieku, przekazać trochę fundamen
talnych informacji, przybliżających polskiemu czyetlnikowi postać i dzieło tego
niezwykłego filozofa religii, ekumenisty i religioznawcy - wielkiego teologa
w pełnym tego słowa znaczeniu;autentycznego propagatora ekumenii chrześ
cijańskiej oraz interreligijnej.
1. Życie

Friedrich Heiler urodził się 30 stycznia 1892 r. w Monachium jako syn
katolickiego kierownika szkoły i wyrósł w zdecydowanie katolickiej rodzinie
bawarskiej (P. Misner). Nic więc dziwnego, że w pełni katolickie były jego
wychowanie oraz religijne horyzonty jego młodości (K. Goldammer). Od dwunas
tego roku życia był gorliwym ministrantem. Już jako dziecko grywał na organach
podczas nabożeństw katolickich; jego wielka muzykalność współdecydowała
- co podkreśla nie tylko Goldammer - o duchowym umiłowaniu chrześcijańs
kiego kultu w całej szerokości jego tradycji, a także o nadzwyczajnych zdolnoś
ciach lingwistycznych.
Młody Heiler uchodził za cudowne dziecko teologii (P. Vogelsanger); był nie
tylko bardzo zdolny, ale i pracowity - stąd też jako student monachijskiego
uniwersytetu obrał sobie niezwykle szeroki zakres swoich studiów. Studiował
orientalistykę, zwłaszcza indologię (F. Hommel, E. Lindi, E. Kuhn, L. Schermann, E. Kieckers), psychologię i filozofię (A. Fischer, C. Bäumcker, H. Meyer),
historię religii (J. Schnitzer) oraz naturalnie - teologię (J. Gottsberger, K.
Adam). W 1917 r. otrzymuje stopień doktora filozofii na podstawie fragmentów
monumentalnej monografii o modlitwie. Jej publikacja w całości - już następ
nego roku - zdobywa mu natychmiast sławę wybitnie zapowiadającego się
naukowca, zwraca wnikliwą uwagę na jego nazwisko i przyczynia się do dalszej
błyskotliwej kariery naukowej; dysertacja ta stanowi jeszcze do dziś dzieło
pierwszorzędnej rangi. Bardzo szybko, bo już w 1918 r., habilituje się młody
Heiler na wydziale filozoficznym w rodzinnym Monachium w oparciu o roz
prawę nt. kontemplacji buddyjskiej w dziedzinie powszechnej historii religii.
Jako młody katolicki uczony o wszechstronnych uzdolnieniach i wielo
stronnych zainteresowaniach Heiler szybko zwrócił na siebie uwagę wielu
znamienitych osobistości ówczesnego świata nauki - zwłaszcza szwedzkiego
prymasa i abpa Uppsali N. Söderbloma, wcześniejszego kierownika katedry
historii religii w Lipsku. To właśnie na jego osobiste zaproszenie wyjeżdża
jesienią 1919 r. z gościnnymi wykładami nt. katolicyzmu do Uppsali. Tegoż
samego również roku, przyjmując - za zgodą abpa Söderbloma - komunię św.
pod obu postaciami w czasie luterańskiej liturgii Wieczerzy Pańskiej w miejs
cowości Vadstena, przeszedł Friedrich Heiler nieformalnie na wyznanie protes
tanckie... nie występując oficjalnie z Kościoła rzymskokatolickiego.
Dzięki staraniom Söderbloma i R. Otto zostaje Heiler powołany w 1920 r.
do Marburga. Tam na wydziale teologii ewangelickiej utworzono specjalnie dla
niego katedrę historii religii; tym samym zostaje wówczas najmłodszym - mając
zaledwie 28 lat - profesorem w Niemczech. W 1934 r. za udział w proteście
przeciwko tzw. „paragrafom aryjskim” zostaje karnie przeniesiony najpierw na
wydział filozoficzny uniwersytetu w Greifswaldzie, a w rok później na takiż
wydział uniwersytecki w Marburgu; w okresie II wojny światowej zabroniono
Heilerowi wszelkiej działalności dydaktycznej. Po wojnie (1945/46) zostaje on
dziekanem tego wydziału i aktywnie uczestniczy w powojennej reorganizacji
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tamtejszego uniwersytetu. W 1947 r. powraca na wydział teologii i zostaje z kolei
(1948/49) jego dziekanem. W 1953 r. zostaje Heiler dyrektorem uniwersyteckiej
kolekcji z dziedziny religioznawstwa, którą założył R. Otto w tamtejszym zamku
książęcym. Na uniwersytecie w Marburgu pozostaje już odtąd aż do swej
emerytury w 1960 r. Po przejściu na zasłużoną emeryturę wraca do swego
rodzinnego Monachium, gdzie na uniwersyteckim wydziale filozoficznym
podejmuje jeszcze - jako emerytowany profesor - wykłady zlecone z historii
religii, prowadząc je niemalże do samej swojej śmierci.
2. Działalność

Friedrich Heiler umiejętnie łączył teorię z praktyką. Działalność naukową,
dydaktyczną i publicystyczną wiązał ściśle z działalnością konferencyjną,
kaznodziejską i duszpasterską. To charakterystyczne nastawienie wyrażało się
w jego faktycznych dążeniach do autentycznej odnowy eklezjalnej protestantyz
mu oraz pełnym zaangażowania uczestnictwie w rozwijającym się ruchu
ekumenicznym. Było istotnym motywem do aktywnego i twórczego włączenia
się w tzw. „Hochkirchliche Bewegung” . Głównymi twórcami tego protestanc
kiego ruchu reformistycznego byli pastorzy: H. Hansen, A. Löwentraut i H.
Mosel, zaś jego konkretną manifestacją stało się utworzenie 9 października 1918
r. w Berlinie związku religijnego o nazwie Hochkirchliche Vereinigung (później ze
specyfikującym jeszcze dodatkiem: Augsburgischen Bekenntnisses - a od 1947 r.
z nową nazwą: Evangelisch-Ökumenische Vereinigung). Jego przewodniczącym
był następnie przez długie lata (dokładnie: 1929-1962, z przerwą w okresie
nazistowskim, potem zas przewodniczącym honorowym) właśnie nasz profesor
z Marburga. Dzieje tego ruchu (głównie ugrupowań: Berneuchener Kreis
i Sammlung) były dość burzliwe i skomplikowane; istnieje on wszakże w różnych
formach do dnia dzisiejszego,
F. Heiler nadał tym protestanckim dążeniom specjalną teologiczno-ekumeniczną podbudowę teoretyczną i wywarł na nich praktyczne piętno, m.in.
poprzez podjęcie realizacji niektórych idei nurtów ekumenicznych takich, jak:
„Życie i Działanie” oraz „Wiara i Ustrój Kościoła” . Z tych właśnie pobudek
- zwłaszcza dla podkreślenia szczególnej roli sukcesji apostolskiej i życia
sakramentalnego w egzystencji chrześcijańskiej - przyjmuje on ordynację,
a następnie 28 sierpnia 1930 r. w szwajcarskiej miejscowości Riischlikon sakrę
biskupią z rąk Pierre-Gaston Vique (Bordeaux), biskupa małej wspólnoty
eklezjalnej (Eglise catholique franęaise bądź Eglise gallicane), wchodząc tym
samym w nurt sukcesji starożytnego chrześcijaństwa syryjskiego.
Teolog z Marburga - konsekwentnie działając w tymże duchu - założył
w 1927 r. bractwo o charakterze zakonnym i ekumenicznie otwartym pn.
„Ewangeliccy Tercjarze Franciszkańscy” (Evangelische Franziskanertertianer),
następnie wspólnotę eucharystyczną o charakterze bractwa pn. „Ewangelicko-Katolicka Wspólnota Eucharystyczna” (Evangelisch-Katholische Eucharistische Gemeinschaft) i,,Ewangelicko-Ekumeniczne Bractwo Janowe” (Evan
gelisch-Ökumenische Johannesbruderschaft) - a w jego ramach z kolei żeńskie
zgromadzenie zakonne pn. „Ekumeniczne Siostry Maryi” ( Ökumenische M a
rienschwesterschaft ).
Heiler uczestniczył również w początkach tzw. ruchu „Una Sancta” na rzecz
doktrynalnego zbliżenia protestancko-katolickiego, którego pierwsze spotkanie
odbyło się w 1934 r. w berlińskim seminarium duchownym w Hermsdorf pod
patronatem katolickiego bpa N. Baresa.
Celebrowanie nabożeństw i liturgii eucharystycznej w różnych kościołach
oraz kaplicach Marburga, zwłaszcza w kościele uniwersyteckim i swej kaplicy
domowej, stanowiły centrum jego życia (K. Goldammer).

118

SYLWETKI

Od 1922 r. odbywał uczony z Marburga wiele podróży, zwłaszcza dwie
naukowe: w 1926 r. do Anglii oraz w latach 1958/59 światową, którą sam chętnie
określał jako swoją pielgrzymkę dookoła Ziemi oraz prowadził dużo wykładów
gościnnych, m.in. w Holandii, Anglii, Szwecji, Szwajcarii, Grecji, Japonii,
Indiach, Wietnamie, USA, Włoszech. Aktywnie uczestniczył w Międzynarodo
wych Kongresach Historii Religii (1950 - Amsterdam; 1955 - Rzym; 1958
- Tokio; 1961 - Marburg) oraz sławnej Ogólnoprawosławnej Konferencji na
Wyspie Rodos (1961).
W czasie historycznej dla Kościoła rzymskokatolickiego uroczystości
ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny (1 listopad 1950
r.) przebywał w Rzymie w charakterze obserwatora; interesował się żywo
również obradami samego Soboru Watykańskiego II. Piastował też odpowie
dzialne funkcje kierownicze we wspomnianej już Evangelisch-Ökumenische
Vereinigung oraz niemieckich filiach International Association fo r the History o f
Religions i World Congress o f Faiths.
Szczególny wyraz praktycznego i trwałego uznania dla życia i działalności
Friedricha Heilera stanowią wreszcie następujące wyróżnienia: doktoraty hono
ris causa w Kilonii (1920 r.) i Glasgow (1937 r.) oraz niezwykle ekskluzywna
i rzadka nominacja na członka hinduskiego Sanscrit-College w Kalkucie
(1959 r.).
3. Główne dzieła i najważniejsze wątki myślowe

Twórczość pisarska Friedricha Heilera jest bardzo różnorodna i obszerna.
Obejmuje prawie 900 publikacji, w tym 20 kilkusetstronicowych książek, 340
rozpraw i artykułów z zakresu porównawczej historii i psychologii religii,
z dziejów i teologii Kościołów chrześcijańskich, kościelnych dążeń reformistycznych i ekumenicznych (zwłaszcza protestanckiej tendencji odnowy eklezjalnej,
tzw. „Hochkirchliche Bewegung”), bibliografii oraz nekrologów, recenzji (ok.
400, bez uwzględniania krótkich notek bibliograficznych), z wielu kazań
i korespondencji, pozycji i serii wydawniczych oraz wstępów czy słów wprowa
dzających, jak również wielu tłumaczeń z następujących języków: greckiego,
łacińskiego, włoskiego, francuskiego, angielskiego, szwedzkiego, norweskiego
i duńskiego.
Do najważniejszych prac religioznawczych Heilera należą następujące:
religijnohistoryczna i religijnopsychologiczna dysertacja nt. modlitwy Das
Gebet. Eine religionsgeschichtliche und religionspsychologische Untersuchung
(München 1918, przedruk 5.wyd. z 1923 z uzupełnioną i uaktualnioną biblio
grafia - 1969, tłum. na kilka jęz.), stanowiąca do dziś najbardziej fachową
monografię tego tematu i przyczyniająca się do wyklarowania centralnych pojęć
religioznawczych poprzez swą charakterystykę głównych pojęć pobożności
personalnej oraz mistyki i religijności profetycznej; rozprawa habilitacyjna Die
buddhistische Versenkung. Eine religionsgeschichtliche Untersuchung (München
1918, poszerzone i poprawione wyd. w 1922), łącząca badania religijno-historyczne i zrozumienie religijnopsychologiczne oraz akrybię filologiczną
przy egzegezie tzw. Pa//-tekstów i służąca wyeksponowaniu kolejnych stopni
buddyjskiego wtajemniczenia (jhana) i uczuć nieskończoności (appamahha);
Die Religionen der Menschheit in Vergangenheit und Gegenwart (Stuttgart 1959,
4.wyd. 1982) oraz ostatnia praca Erscheinungsformen und Wesen der Religion
(Stuttgart 1961, 2.wyd. 1979) stanowią jego wielką fenomenologię religii.
Religioznawca z Marburga poświęcił sporo swych prac religioznawczych
porównawczej problematyce mistyki, religiom Dalekiego Wschodu (zwł. bud
dyzmu) i samego Buddy oraz chrześcijaństwa: Die Bedeutung der M ystik für die
Weltreligionen (München 1919); Der Gottesbegriff der M ystik („Numen” 3:1953
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s. 161-183); Die M ystik in den Upanishaden. Untersuchungen zur Geschichte des
Buddhismus und verwandter Gebiete (München 1925); Christlicher Glaube und
indisches Geistesleben. Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Brahmabandhav
Upadhyaya, Sadhu Sundar Singh (München 1926); Die Mission des Christentums
in Indien (Gotha 1931). Tematem wielu samoistnych publikacji i monografii oraz
polemik była postać kontrowersyjnego hinduskiego konwertyty na chrześcijańs
two: Sadhu Sundar Singh, ein Apostel des Ostens und Westens (München 1924,
4.wyd. poprawione i poszerzone 1926); Apostel oder Betrüger? Dokumente zum
Sadhustreit (München 1925); Die Wahrheit Sundar Singhs. Neue Dokumente zum
Sadhustreit (München 1927). Sporo miejsca poświęcił ten marburski propagator
ekumenii interreligijnej także roli kobiety, w tym nawet oddzielną książkę Die
Frau in den Religionen der Menschheit (Berlin 1977), która ukazała się dopiero 10
lat po jego śmierci.
Charakterystycznym zwornikiem całej teologicznej myśli F. Heilera - nawet
w jakimś sensie tej, wydawało by się na pierwszy rzut oka, ściśle religioznawczej
- było pojęcie „ewangelijnej katolickości” (Evangelische Katholizität) Przeja
wiało się ono prawie we wszystkich jego pracach teologicznych, nadając im
charakter wybitnie ekumeniczny i tworząc zarazem specyficzny zarys jego
porównawczej eklezjologii ogólnochrześcijańskiej, która stanowiła swoistą
i niewątpliwie profetyczną wizję zjednoczonego chrześcijaństwa przyszłości.
Fundamentalne prace w tym względzie stanowią: Der Katholizimus, seine Idee
und seine Erscheinung. Völlige Neubearbeitung der schwedischen Vorträge über
,,Das Wesen des Katholizismus *(München 1923, przedruk 1970); Urkirche und
Ostkirche (München 1937), poświęcona najstarszym Kościołom Zachodu
i Wschodu, zwł. uzupełnione i rozszerzone wyd. pośmiertne drugiej części tej
pracy pod tytułem Die Ostkirchen. Völlige Neubearbeitung von Urkirche und
Ostkirche (München 1971), oraz Altkirchliche Autonomie und päpstlicher Z e
ntralismus (München 1941), stanowiące dwa pierwsze tomy jego niedokończonej
„eklezjologicznej trylogii” (jej tytuł brzmiał: Die katholische Kirche des Ostens
und Westens) - tom trzeci miał być poświęcony nie podlegającym Rzymowi
katolickim Kościołom Zachodu, katolickim - lecz nie w obiegowym znaczeniu:
rzymskokatolickim - dążeniom w łonie protestantyzmu, jako też zagadnieniu
katolickiego Kościoła uniwersalnego (teolog z Marburga sam pisał o tych planach
w przedmowie do Urkirche und Ostkirche); wreszcie, dwa tomy zebranych
artykułów i wykładów o charakterystycznych tytułach: Evangelische Katholizi
tät. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. Bd.I (München 1926) i Im Ringen um die
Kirche. Gesammelte Aufsätze und Vorträge. Bd.II (München 1931) oraz cały
szereg drobniejszych opracowań, odnoszących się do problematyki jedności
eklezjalnej i całego szeregu szczegółowych zagadnień, wiążących się z po
szczególnymi konfesjami chrześcijańskimi. Wśród nich specyficzne miejsce
zajmują publikacje poświęcone protestanckiemu ruchowi odnowy eklezjalnej
(„Hochkirchliche Bewegung”) oraz ogólnochrześcijańskiemu znaczeniu dzieła
Marcina Lutra i samej Reformacji.
G. Lanczkowski pisał parę lat temu: Życie i dzieło Friedricha Heilera
znajdowały się w tak ścisłym wzajemnym powiązaniu, iż nie można ich rozdzielać;
w tym kontekście musi się na nie patrzeć i przedstawiać. Znakomite świadectwo
tego trwałego powiązania życia oraz działalności naukowej i praktycznej
stanowią zachowane licznie medytacje (rozważania) oraz kazania marburskiego
ekumenisty. Pewien znaczny ich wybór zawierają: Mysterium Caritatis. Predig
ten für das Kirchenjahr (München 1949) i Ecclesia Caritatis. Oekumenische
Predigten für das Kirchenjahr (Marburg 1964).
Teolog ekumenicznego otwarcia z Marburga był niewątpliwie rodzajem
syntetyka. Dążył nie tylko do scalenia najlepszych wartości poszczególnych
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tradycji chrześcijańskich, lecz również do zdecydowanej eksplikacji cech wspól
nych wszystkim religiom. Znajduje to swe potwierdzenie i swój wyraz zwłaszcza
w końcowym okresie jego życia i charakterystycznym przeświadczeniu, że
dzisiejszy świat potrzebuje coraz bardziej przejścia od Una Sancta Christianorum
do Una Sancta Religionum. Jeszcze na trzy lata przed śmiercią pisał: Spotkanie
wielkich religii może prowadzić do różnorodnych form współżycia i współdziałania.
Kiedy staje się jednakże rzeczywistym spotkaniem, wówczas otrzymuje się
właściwą przestrzeń dla nowej, szerokiej i wolnej postawy. (...) Chrześcijaństwo
oraz inne wielkie religie będą zbliżać się w ten sposób do harmonii ijedności. Przede
wszystkim w realizacji tego przekonania widział swoje główne zadania pod
koniec życia; spotkało się to bardziej z krytyką niż zrozumieniem i akceptacją.
Niemniej nie przeszkodziło mu to bynajmniej w wytrwałym propagowaniu nie
tylko teologii w pełni ekumenicznie otwartej, co i ekumenii w pełni interreligijnej.
Mimo niepodważalnego dorobku naukowego i niewątpliwego wkładu
w rozwój współczesnego religioznawstwa oraz teologii i ekumenii pozostał
Friedrich Heiler postacią kontrowersyjną; z pewnością zapomnianą i przemil
czaną. Chociaż miał wielu - co jest faktem bezspornym - znakomitych przyjaciół
i uczniów, kroczył własną drogą w swym myśleniu i nauczaniu, wszakże - pomimo
tej autonomii - była to droga nie obok, lecz w Kościele i z Kościołem, jak
powiedział o nim luterański biskup Hermann D. Dietzfelbinger. Był obdarzonym
wielkim talentem charyzmatykiem i wizjonerem (H. Krüger), a przy tym
człowiekiem skromnym i autentycznym chrześcijaninem. Zasługuje nie tylko na
miano wielkiego interpretatora Kościołów chrześcijańskich - jak go nazwał C.H.
Ratschow - ale i pełnego zrozumienia miłośnika istoty religii. Jeszcze innymi
słowy, zasługuje w pełni na miano teologa ekumenicznego otwarcia.
4. Opracowania bibliograficzne

Pragniemy, aby uzupełnieniem tej prezentacji sylwetki Friedricha Heilera
był jeszcze poniższy swoisty drogowskaz bibliograficzny - w miarę pełny
i wyczerpujący wykaz opracowań (sporządzony w formie chronologicznej),
które odnoszą się do jego bogatego i owocnego życia oraz dzieła.
J. Bernhard. Friedrich Heilers ’Katholizismus’. „Österreichische Runds
chau” 1923 s. 1107-1117; E. Przywara. Gott in uns oder Gott über uns? Immanenz
und Transzendenz im heutigen Geistesleben. „Stimme der Zeit” 53:1923 s.
343-362; H. Frick. Friedrich Heiler. Die buddhistische Versenkung. „Theologis
che Blätter” 3:1924 s. 137-138; Friedrich Heiler - ein Sendbote Roms? Beantwortet
durch römisch-katholische Stimmen. „Eine Heilige Kirche” 14:1932 s. 249-255;
Ch. M. Schröder (Hg.). In Deo omnia unum. Eine Sammlung von Aufsätzen,
Friedrich Heiler zum 50. Geburtstag dargebracht. München 1942 (bibliogr. do
1942); G.K. Frank. Die Briefe Friedrich von Hü gels an Friedrich Heiler.
„Oekumenische Einheit” (= kontynuacja poprzed. tyt.: EHK) 3:1952 nr 2 s.
29-52; P. Schaefer. Friedrich Heiler und der Anglikanismus. Tamże s. 86-92; P.
Lestringant. Connaissanceprotestante du catholicisme romain. F. Heiler et W. von
Loewenich. „Etudes theologiques et religieuses” 37:1962 s. 155-169; L.J.
Filippidis. Friedrich Heiler o Diaprepis Theologos Thriskiologos. Athine 1962; K.
Kupiec. Poglądy mariologiczne Friedricha Heilera. (Mps: praca lic. KUL).
Lublin 1966; G. Lanczkowski. Erkenntnis und Wertung der Religionen. „Kairos”
8:1966 nr 3-4 s. 166-170; W. Philipp. Friedrich Heiler. W: H. J. Schultz (Hg.).
Tendenzen der Theologie im 20. Jahrhundert. Eine Geschichte in Porträts. Olten
1967 s. 387-391; A. Schimmel. Friedrich Heiler zum 75. Geburtstag. „Numen”
13:1966 s. 161-163; W. Averbeck. Der Opfercharakter des Abendmahls in der
neueren evangelischen Theologie. Paderborn 1967 s. 130-134; C. J. Bleeker. In
memoriam Friedrich Heiler. „Num en” 14:1967 nr 3 s. 161-162; A. Boncev,

FRIEDRICH HEILER

121

Professor episkop Fridrich Heiler, in piam memoriam. „Curkoven Vestuik. Organ
na Bulgarskata pravoslavna curkva za religioska i curkovnoobsestvena prosveta” (Sofia). 11 July 1967 s. 14-15; K. Goldammer. Die Frühem Wicklung der
Allgemeinen Religionswissenschaft und die Anfänge einer Theologie der Religio
nen. Friedrich Heilers Beitrag zur Methodik der Religionsgeschichte und zur
Religionstheologie. „Saeculum” 18:1967 nr 1-2 s. 181-198; tenże. Der Beitrag
Friedrich Heilers zur Methodologie der Religionswissenschaft. „Theologische
Literaturzeitung” (Halle-Berlin) 92:1967 nr 2 s. 87-94; H. Hamada. In Memory o f
Doctor Friedrich Heiler. „Journal of Religious Studies” (Tokyo). Dec. 1967 s.
93-99 (po japońsku); H. Krüger (Hg.). Vom Werden der Ökumene. Zwei
Vorlesungen von Friedrich Heiler. Stuttgart 1967; tenże. Vorwort. W: Tamże s.
3-4; F. Manthey. Friedrich Heiler. In Memoriam. „Rivista di Storia e Letteratura
Religiosa” 1967 nr 2 s. 361-367; G. Mensching. Friedrich Heiler. „Freies
Christentum” 1967 nr 6 s.. 86-87; A. de Mico. Federico Heiler. Una vita
ecumenica. „Ali. Rivista bimestrale dell’unione Christiana delle Giovani”
Agosto 1967 s. 15-16; H. Röhr. Friedrich Heiler zum 75. Geburtstag am 30.1.1967.
„Freies Christentum” . Januar 1967 s. 7-8; K. Karski. Fryderyk Heiler. „Jednota” 26:1968 nr 5 s. 16; K. Kupiec, S.C. Napiórkowski. O poglądach i działalności
ekumenicznej Friedricha Heilera (1892-1967). „Zeszyty Naukowe K U L”
12:1969 nr 4 (48) s. 31-43; K B. Ritter. In Memoriam. „Quatember. Evangelische
Jahresbriefe” 1966/67 nr 3 s. 140-141; G. Lanczkowski. Friedrich Heiler.
(30.1.1892 - 28.4.1967). „Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesel
lschaft” 119:1969 s. 343-362; P. Vogelsanger. Uber die Anfänge der Ökumenischen
Bewegung in der Schweiz. W: J.-L. Leuba, H. Stirnimann (Hg.). Freiheit in der
Begegnung. Zwischenbilanz des ökumenischen Dialogs. Frankfurt a.M. 1969 s.
147-161, zwl. 155-157; E. Jungclaussen (Hg.). Die grössere Ökumene. Gespräch
um Friedrich Heiler. Regensburg 1970 (bibliogr. s. 99-101); tenże. Werk im
Widerspruch. W: Tamże s. 25-91; H. Fries. Friedrich Heiler zum 75. Geburtstag
30.01.1967. W: Tamże s. 9-14; S. Ranganäthänada. Zauber der Persönlichkeit.
W: Tamże s. 20-24; C.H. Ratschow. Friedrich Heilers Bedeutung für die
ökumenische Bewegung. W: Tamże s. 15-19; A.M. Heiler (Hg.). Inter confes
siones. Beiträge zur Förderung des interkonfessionellen und interreligiösen Gesp
rächs. Friedrich Heiler zum Gedächtnis aus Anlass seines 80. Geburtstages am
30.1.1972. M arburg 1972; tenże (in Zusammenarbeit mit G. Muschinski).
Bibliographie Friedrich Heiler. W: tamże s. 154-196; K. Goldammer. Ein Leben
für die Erforschung der Religion. Friedrich Heiler und sein Beitrag zur Aufgabens
tellung und Methodik der Religionswissenschaft. W: A.M. Heiler (Hg.). Inter
Confessiones... s. 1-16; S.C. Napiórkowski. Historia ruchu ekumenicznego. Skrypt
dla studentów KUL. Lublin 1972 s. 69-78; H.-J. Mund. Friedrich Heiler als
Wegbereiter Evangelischer Katholizität. „Mitteilungsblatt der Evangelisch-Oekumenischen Vereinigung” Nr 82. Januar-März 1972 s. 2-4; Ch. Reif. Friedrich
Heiler, ein Wegbereiter der Una Sancta Religionum. Tamże s. 9-12; H. Röhr.
Friedrich Heiler als Prediger der Oekumene. Tamże s. 6-8; S.J. Koza. W po
szukiwaniu przyczyn Wielkiej Schizmy. Friedrich Heiler o absolutyzacji tradycji.
„Summarium” 8/28:1979 s. 21-30; tenże. Pojęcie ewangelijnej katolickości
Friedricha Heilera. Geneza, określenie i elementy konstytutywne jego centralnej
idei ekumenicznej. Tamże 9/29:1980 s. 135-148; tenże. Spór o sens i granice
prymatu rzymskiego. Pryncypialna przyczyna Wielkiej Schizmy według Friedricha
Heilera. „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” (KUL)28:1981 nr 2 s. 5-17; P.
Misner. Friedrich von Hügel - Nathan Söderblom - Friedrich Heiler. Briefwechsel
1909-1931. Paderborn 1981; S.-E. Brodd. Evangelisk Katolicitet. Ett studium av
innehall och funktion under 1800-och 1900-talen. Uppsala 1982, passim, zwl. s.
186-232/: „Evangelisk katolicitet som uttryck för ett syntetiskt kyrkoideal
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(Friedrich Heiler)” /; S.J. Koza. Teologiczny sens Wielkiej Schizmy. Analiza
poglądów Friedricha Heilera. W: J. Myśków (red.). Studia ekumeniczne. War
szawa 1984. T.II s. 215-334, 369-370; S.J. Koza. Ewangelijna katolickość. Zarys
porównawczej eklezjologii Friedricha Heilera. Lublin 1987; T. Böcker. Katholizis
mus und Konfessionalität. Der Frühkatholizismus und die Einheit der Kirche.
Paderborn 1989 s. 91-110/: „Die Complexio oppositorum” (Friedrich Heiler)/;
Hochkirchliche Vereinigung Augsburgischen Bekenntnisses (Hg.). 70 Jahre
Hochkirchliche Bewegung. Hochkirchliche Arbeit. Woher? - Wozu? - Wohin?.
Bochum 1989 s. 90-108; S.C. Napiórkowski. Maryja w teologii i pobożności
ewangelików. W: tenże (red.). Nauczycielka i Matka. Adhortacja Pawia VI
,,Marialis cultus” na temat rozwoju należycie pojętego kultu maryjnego. Tekst
i komentarze. Lublin 1991 s. 372-374; E. Jungclaussen. Ökumene - Ende oder
Anfang? - Zur Aktualität Friedrich Heilers. „KNA - Ökumenische Infor
mation” 1992 nr 32 (z dn. 5 sierpnia) s.5-15; tenże. Fünf grosse Themen der
Ökumene. Zur Aktualität Friedrich Heilers. „Christ in der Gegenwart” 44:1992
nr 45 s. 373-374.
Na uwagę zasługują również następujące (m. in.) informacje encyklopedycz
ne:
C.M. Schröder. Heiler, Friedrich. W: K. Galling u.a.(Hg.). Die Religion in
Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissens
chaft. Tübingen (3.Aufl. 1957-1965). Bd.III s. 145; H. Krüger. Heiler Friedrich.
W: F.H. Littell u.a.(Hg.). Weltkirchenlexikon. Handbuch der Ökumene. Stuttgart
1960 s. 534; Heiler Friedrich. W: F.L. Cross (ed.). The Oxford Dictionary o f the
Christian Church. London 1963 s. 629; F.W. Bautz. Heiler Friedrich. W: tenże.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Hamm 1978. B dJI s. 660-661;
G. Lanczkowski. Heiler., Friedrich (1982-1967). W: G. Müller u.a.(Hg.).
Theologische Realenzyklopädie. Berlin 1985. Bd.XIV s. 638-641; A. Schimmel.
Heiler, Friedrich (1892-1967). W: M. Eliade (ed.). The Encyclopedia o f Religion.
New York 1987. Vol.VI s. 249-250.
Ks. Stanisław Józef Koza
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KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH
LIPIEC - GRUDZIEŃ 1992
Z ZAGRANICY
- Z inicjatywy Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów
Europejskich odbyła się w dniach 1-5 lipca w Genewie konsultacja poświęcona
problemowi uniatyzmu. Chodzi tu o wspólnoty kościelne zachowujące zwyczaje
i tradycje chrześcijaństwa wschodniego, lecz uznające zwierzchnictwo papieża.
W okresie komunizmu unici byli zdelegalizowani w ZSRR i Rumunii. Dziś
organizują na nowo swe życie kościelne, z czym wiążą się konflikty i nieporozu
mienia z Kościołem Prawosławnym o obiekty kościelne. Uczestnicy konsultacji
doszli do konkluzji, że obie organizacje ekumeniczne winny zaangażować się
aktywniej w rozwiązywaniu napięć i konfliktów w Europie Środkowej i Wschod
niej spowodowanych problemem uniatyzmu. Stwierdzono też, że zachodzi
potrzeba dalszego studiowania tego problemu.
- Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu (Francja) zorganizował
w dniach 1-10 lipca XXVI Międzynarodowe Seminarium Ekumeniczne na
temat: „Sytuacja ekumeniczna - nowe problemy, nowe możliwości” . Uczestnicy
seminarium próbowali znaleźć odpowiedź na następujące pytania: czy istnieje
jedność ruchu ekumenicznego? jak układają się stosunki między nurtem wiary
i ustroju a nurtem praktycznego chrześcijaństwa? Jakie ogólne tendencje dały się
zauważyć podczas VII Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołow
w Canberrze w lutym 1991? Jaki jest wkład Kościołów Trzeciego Świata do
ruchu ekumenicznego? Ważnym elementem seminarium była dyskusja na temat
aktualnej sytuacji w Europie. Poruszono podczas niej program reewangelizacji
Europy Kościoła Rzymskokatolickiego i ostre reakcje nań ze strony Kościołów
innych tradycji, omówiono też stosunki katolicko-prawosławne w świetle
odradzającego się uniatyzmu. Seminarium zgromadziło 90 uczestników z 24
krajów.
- Synod Etiopskiego Kościoła Prawosławnego wybrał 5 lipca 56-letniego
abuna Paulos Gherbe-Johannesa na stanowisko nowego patriarchy. Jest on
następcą patriarchy Markoriosa, który został pozbawiony urzędu przez nowy
rząd etiopski za zbyt bliskie powiązanie z obalonym reżimem komunistycznym
prezydenta Mengistu. Nowy patriarcha ma bogate doświadczenie ekumeniczne.
M.in. był członkiem Komitetu Naczelnego, Komisji Wiara i Ustrój oraz Komisji
ds. Misji Światowej i Ewangelizacji Światowej Rady Kościołow. Za czasów
komunistycznych przesiedział siedem lat w więzieniu. Po wyjściu na wolność
w 1982 roku wyjechał do USA, gdzie opiekował się emigrantami z Etiopii.
W intronizacji patriarchy Paulosa, która odbyła się 12 lipca, uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich większych Kościołow Etiopii, ŚRK, Watykanu
i Ogólnoafrykańskiej Konferencji Kościołów.
- Konferencja Kościołów Europejskich i Światowa Rada Kościołów
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skrytykowały ostro decyzję państw zachodnich w sprawie uszczelnienia granic
przed uchodźcami z byłej Jugosławii. Zamknięcie granic nie jest żadnym
rozwiązaniem - powiedział sekretarz grupy roboczej ds. azylu i uchodźców Frans
Bouwen 7 łipca w Genewie. Ostrzegł on przed tym, że problem uchodźców może
przyczynić się do zbudowania nowego muru w Europie. Państwa europejskie
muszą wspólnie znaleźć „ludzkie” rozwiązanie tego problemu.
- Dnia 10 lipca minęła 20 rocznica powołania do życia w Zollikon k.
Zurychu Instytutu „Wiara w Drugim Świecie” vwyspecjalizowanego w dziedzi
nie sytuacji chrześcijan i Kościołów w Europie Środkowo-Wschodniej. Instytut
został powołany przez Kościoły ewangelickie i Kościół rzymskokatolicki
w Szwajcarii w kooperacji ze środowiskami chrześcijańskimi w RFN. Założycie
lem i wieloletnim kierownikiem Instytutu był duchowny reformowany Eugen
Voss. Pierwszym jego współpracownikiem, odpowiedzialnym za gromadzenie
dokumentacji, został teolog prawosławny z Polski, absolwent Chrześcijańskiej
Akademii Teologicznej - Sergiusz Bańkowski. Dzisiaj Instytut wydaje miesięcz
nik, zbiory dokumentów, zajmuje się również konkretnymi projektami społecz
nymi. Zatrudnia 10 osób. Sytuacja finansowa Instytutu jest aktualnie dosyć
trudna, gdyż wielu sponsorów przestało udzielać pomocy wychodząc z założe
nia, że po upadku komunizmu dalsze jego istnienie utraciło rację bytu.
- Od 13 do 16 lipca obradowała w Eisenach (Niemcy) Międzynarodowa
Rada Chrześcijan i Żydów. Temat posiedzenia dorocznego brzmiał następująco:
,poszukiwanie wspólnej postawy religijnej - komunikacja i kooperacja między
Żydami a chrześcijanami ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych stosunków
w Europie” . Przewodniczący MRChiŻ, ewangelicki teolog z Niemiec prof.
Martin Stöhr powiedział w swoim wystąpieniu, że potrzebne jest rozszerzone
pojęcie ekumenii, obejmujące także Żydów. Partnerami dialogu muszą być
również islam i inne religie światowe. W ogłoszonej rezolucji Rada odrzuciła
zdecydowanie pojęcie chrześcijańskiej Europy. Czytamy w niej: Europa jest
rezultatem współdziałania wielu czynników, w tym religii i kultury żydowskiej,
która mimo doznawanego ucisku wniosła istotny wkład do kultury europejskiej. Ale
także dla Żydów spotkanie z wyznawcami innych religii oznacza wzbogacenie
ich doświadczenia z Bogiem. Rada zaapelowała o energiczne przeciwstawienie
się nowej fali antysemityzmu, rasizmu, ksenofobii i szowinizmu.
- 18 lipca zmarł w St. Albans (Wielka Brytania) znany działacz ekumeniczny
David Paton. W latach 1939-44 i 1947-50 był misjonarzem w Chinach. Wchodził
w skład różnych gremiów Światowej Rady Kościołów. Podczas jej III Zgroma
dzenia Ogólnego (1961) był doradcą, podczas IV (1968) - delegatem, natomiast
z V Zgromadzenia Ogólnego (1975) wydał oficjalny raport w języku angielskim.
Ojciec Davida - William Paton - należał do picmierów ruchu ekumenicznego, był
pierwszym zastępcą sekretarza generalnego ŚRK.
- W Rocca di Papa koło Rzymu odbyło się w dniach 18-25 lipca kolejne
spotkanie teologów katolickich i zielonoświątkowych. Głównym tematem obrad
były zagadnienia związane z ewangelizacją i kulturą (sekularyzacją). Mówiono
o wyzwaniach, jakie niosą zwiastowaniu globalne przemiany kulturowe i o na
pięciach występujących w wielu dziedzinach między katolikami a zielonoświąt
kowcami. Ź publikowanego komunikatu wynika, że obie strony były zgodne co
do tego, że nie może być ewangelizacji bez bezpośredniego i jednoznacznego
wezwania do pokuty i pojednania z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Częścią
składową ewangelizacji jest osobiste nawrócenie i włączenie do wspólnoty
chrześcijańskiej. Dalej stwierdza się, że celem prowadzonego dialogu nie jest ani
organiczna, ani strukturalna unia, chociaż jedność Kościoła jest troską zarówno
zielonoświątkowców, jak i Kościoła katolickiego.

KRONIKA

125

- 22 lipca zmarł w wieku 66 lat znany teolog prawosławny John Meyendorff.
Urodzony we Francji jako syn emigrantów rosyjskich, ukończył Prawosławny
Instytut św. Sergiusza i Sorbonę w Paryżu, na której uzyskał doktorat. W 1959
roku przybył do USA, gdzie podjął pracę na Wydziale Teologii Prawosławnej im.
św. Włodzimierza. Był autorem siedmiu dzieł naukowych o prawosławiu. Jako
członek Kościoła Prawosławnego w Ameryce reprezentował go w Światowej
Radzie Kościołów - w Komitecie Naczelnym oraz w Komisji Wiara i Ustrój,
której był moderatorem (przewodniczącym) w latach 1967-75. Był także
pierwszym sekretarzem generalnym Syndesmosu - międzynarodowej federacji
prawosławnych ruchów młodzieżowych.
- Od 22 do 24 lipca odbywało się w Oxfordzie (Anglia) pierwsze spotkanie
teologów prawosławnych i metodystycznych. Przedmiotem dyskusji były dwa
teksty: Roberta Bondi (Atlanta, USA) pt. „Eklezjologia metodystyczna a życie
miłości” i protoprezbitera George’a Dragasa (Durham, Anglia) pt. „Tożsamość
prawosławna a Kościół” . Stwierdzono, że jest za wcześnie na podjęcie pertrak
tacji w sprawie ustanowienia wspólnoty sakramentalnej i eklezjalnej. Na
obecnym etapie winno chodzić o wzajemne poznanie się i podjęcie współpracy
w sprawach praktycznych. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się w lipcu
1993 roku.
- 25 lipca zmarł w wieku 82 lat znany teolog i etyk społeczny - prof. Arthur
Rich. Z pochodzenia był Szwajcarem. W 1954 r. został na Wydziale Teologii
Ewangelickiej Uniwersytetu w Zurychu następcą słynnego teologa Emila
Brunnera. Był profesorem teologii systematycznej z punktem ciężkości na etyce
społecznej. Szeroką opinię społeczną zdołał przekonać o tym, że wiara chrześ
cijańska i działalność społeczno-polityczna są ze sobą nierozerwalnie związane.
- 25 lipca minęła 25 rocznica historycznego spotkania w Stambule
(Konstantynopolu) między patriarchą Athenagorasem I a papieżem Pawłem VI.
Było to znaczące wydarzenie w historii Kościoła, a zwłaszcza dla procesu
pojednania między Kościołem Wschodu i Zachodu.
- 2 sierpnia odbyła się uroczysta intronizacja nowego zwierzchnika
Kościoła Prawosławnego Albanii - arcbpa Anastasiosa Yannulatosa. Już
w styczniu 1991 r. Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola mianował go
egzarchą Albanii, powierzając mu odbudowę całkowicie zniszczonego przez
komunistów życia kościelnego. W sierpniu tego samego roku abp Anastasios
przybył do Albanii i natychmiast przystąpił do odbudowy sieci parafialnej oraz
kształcenia kapłanów. Nowy zwierzchnik cieszy się w świecie chrześcijańkim
opinią wybitnego ^specjalisty w dziedzinie misji. Jest on przewodniczącym
Komisji ds. Misji Światowej i Ewangelizacji ŚRK.
- 3 sierpnia minęła 500 rocznica rozpoczęcia przez Krzysztofa Kolumba
podróży morskiej, która doprowadziła do odkrycia Ameryki. Dla wielu
Kościołów ewangelickich w UŚA data ta nie stała się powodem do świętowania.
Większość parafii, która obchodziła ten jubileusz, wspominała przede wszystkim
związane z tym „odkryciem” ludobójstwo na Indianach, uprowadzenie milio
nów Afrykańczyków jako niewolników do Ameryki oraz współwinę Kościołów
za te zjawiska. Krajowa Rada Kościołów w USA, zrzeszająca 32 Kościoły
protestanckie i prawosławne, wezwała swoich członków do nie upiększania
bolesnych aspektów amerykańskiej historii. W wydanej rezolucji Rada stwier
dziła, że dla pierwotnych mieszkańców kontynentu „odkrycie” go przez
Europejczyków, które w rzeczywistości było „inwazją” , nie kojarzyło się z czymś
dobrym. Kościół, z niewielkimi wyjątkami, brał udział i uprawomocniał podbój
kontynentu i eksploatację jego mieszkańców. Toteż rok 1992 winien być dla
chrześcijan rokiem pokuty i działania. Natomiast w Kościele rzymskokatolickim
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w USA uroczystości odbywały się pod hasłem „500-lecia ewangelizacji” .
Okolicznościowy dokument powiadał, że chrześcijaństwo w minionych pięciu
stuleciach może wykazać się nadzwyczaj pozytywną historią służenia, kształcenia
i życia duchowego. Obraz ten zaciemnia nietolerancja i brutalność uprawiana
przez niektórych chrześcijan. Kościół może się uczyć na tych błędach: ewan
gelizacji nie wolno nigdy więcej łączyć z podbojem.
- 4 sierpnia zmarł wieloletni katolicki arcybiskup Pragi kard. Frantiszek
Tomaszek. Przeżył 93 lata. Pogrzeb jego, który odbył się 12 sierpnia, zgromadził
licznych przedstawicieli nie tylko życia*kościelnego, ale i politycznego. Z Polski
w pogrzebie uczestniczyli: prezydent Lech Wałęsa, kard. Józef Glemp i kard.
Franciszek Macharski. Kard. Tomaszek był symbolem walki o wolność
Kościoła i przestrzeganie praw ludzkich w Czechosłowacji. Cztery miesiące po
obaleniu reżimu komunistycznego, w kwietniu 1990 r. kard. Tomaszek mógł
z satysfakcją gościć w swoim kraju papieża Jana Pawła II, który w swoim
wystąpieniu podkreślił wielkie zasługi praskiego arcybiskupa dla Kościoła.
- W dniach 4-10 sierpnia ks. kard. Jóżef Glemp przebywał w Rosji
i Kazachstanie na zaproszenie administratora apostolskiego dla katolików
europejskiej części Rosji, abpa Tadeusza Kondrusiewicza, i administratora
apostolskiego w Kazachstanie, bpa Jana Lengi. Spotkał się także z patriarchą
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Aleksym II, którego zaprosił do złożenia
wizyty w Polsce. Po powrocie Ksiądz Prymas powiedział: Po moich rozmowach
z duchownymi prawosławnymi w Rosji i Kazachstanie nie można jeszcze mówić
o przełomie w stosunkach między Kościołem Prawosławnym i Rzymskokatolickim.
Łagodziliśmy napięcia między nimi.
- Dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów,
dr Günther Gassmann, przemawiając 18 sierpnia z okazji 65 rocznicy I Światowej
Konferencji Kościołów ds. Wiary i Ustroju (Lozanna, 1927), wyraził zaniepokoje
nie z powodu regresu w ruchu ekumenicznym. Istotną przyczyną podziału jest
- jego zdaniem - sprawa ordynacji kobiet. Gassmann zaproponował zwołanie
konsultacji wszystkich Kościołów chrześcijańskich poświęconej tej kwestii, cho
ciaż jednocześnie wyraził wątpliwość, czy taka konsultacja mogłaby przyczynić się
do zmiany poglądów katolików i prawosławnych. Przynajmniej trzeba by
osiągnąć więcej wzajemnego respektu i zrozumienia. Innym ważnym problemem
dla jedności Kościoła jest Wieczerza Pańska. Gassmann wykluczył możliwość, że
w dającym się do przewidzenia czasie wszystkie Kościoły członkowskie ŚRK będą
w stanie celebrować wspólnie sakrament Eucharystii. Dyrektor „Wiary i Ustroju”
zaproponował też zwołanie w roku 2000 „przedsoborowego zgromadzenia”
wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Byłoby ono poświęcone wspólnej refleksji
nad przyszłością chrześcijan.
- W dniach 21-28 sierpnia obradował w Genewie Komitet Naczelny
Światowej Rady Kościołów (relację z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawo
zdania i dokumenty”).
- 26 sierpnia, podczas pobytu w Taize (Francja), prymas Wspólnoty
Kościołów Anglikańskich i arcybiskup Canterbury George Carey oświadczył, że
uważa za możliwe pojednanie między anglikanami a katolikami. Będzie ono
możliwe, gdy wspólnym spotkaniom towarzyszyć będzie postawa wzajemnego
otwarcia. Abp Carey wyraził życzenie, aby do pojednania tego doszło jeszcze
w okresie sprawowania przezeń urzędu arcybiskupa Canterbury.
- W dniach 27 sierpnia - 2 września odbyła się w Salamance (Hiszpania), na
zaproszenie tamtejszego Ośrodka Studiów Orientalnych i Ekumenicznych im.
Jana XXIII, Siódma Konsultacja Naukowa Societas Oecumenica. W gronie
przeszło 60 badaczy ekumenizmu z 17 krajów Europy obecni byli dwaj
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przedstawiciele z Polski: ks. dr Jan S. Gajek z Instytutu Ekumenicznego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dr Karol Karski z Katedry Ekumeniz
mu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uwaga uczestników
obrad skupiała się wokół próby zdefiniowania na nowo kwestii ekumenicznej
w związku z dokonującymi się przemianami w Europie i na świecie. Spośród
poruszonych zagadnień warto wymienić: nowe ruchy religijne w Europie,
Kościół i państwo w Europie Wschodniej i Zachodniej, zagadnienie uniatyzmu,
refleksja nad chrześcijańskimi korzeniami kultury europejskiej, problem inkulturacji wiary dzisiaj, tożsamość protestancka.
- Maria Jepsen, pierwsza luterańska kobieta-biskup została 30 sierpnia
uroczyście wprowadzona w swój urząd w Hamburgu. Tym samym przejęła ona
odpowiedzialność pasterską za 209 parafii, 340 pastorów (kobiet i mężczyzn)
oraz 940 tys. wiernych. W uroczystości wzięło udział wielu biskupów i reprezen
tantów kościelnych z całego świata, a także przedstawicieli życia politycznego
i społecznego. Sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, dr Gunnar
Staalsett, powiedział podczas uroczystości, że jest to epokowy moment w historii
Kościołów luterańskich całego świata. W Watykanie wybór Marii Jepsen
przyjęty został krytycznie. Rzecznik Watykanu Monsignor Piero Pennacchini
uznał ten fakt za poważną i prawie nieprzezwyciężalną przeszkodę w zbliżeniu
ekumenicznym. W odpowiedzi na to rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Dolnej Łaby ks. Hinrich Westphal oświadczył, że nie biskup
Maria Jepsen, lecz raczej obecny papież okazał się niestety przeszkodą dla
jedności Kościołów. Watykan musi w tej kwestii jeszcze się wiele nauczyć, zanim
osiągnie ekumeniczną dojrzałość.
- W dniach 2-10 września obradowało w Pradze X Zgromadzenie Ogólne
Konferencji Kościołów Europejskich (relację z obrad zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty”).
- W dniach 13-14 września obradowała w Louvain (Belgia) Między
narodowa Konferencja Międzyreligijna pod hasłem: „Europa - religie i pokój” .
Honorowym przewodniczącym konferencji był kard. Józef Glemp. Dyskutowa
no m.in. na temat odpowiedzialności religijnej za pokój, szukano sposobów
łagodzenia konfliktów - w byłej Jugosławii, Irlandii i na Bliskim Wschodzie.
Mówiono też o krajach postkomunistycznych, w których - jak powiedział kard.
Edward Cassidy - ludzie mają trudności z dobrym spożytkowaniem nowo nabytej
wolności i demokratycznego sposobu życia. 15 września 350 przedstawicieli 12
wielkich tradycji religijnych z 90 krajów świata zgromadziło się na rynku
w Brukseli, by przekazać sobie symboliczny znak pokoju i podpisać wspólny apel
o pokój. Przedtem modlono się w różnych punktach miasta (każda wspólnota
osobno) o pojednanie między ludźmi i narodami. Uchwalony apel powiada:
Domagamy się pokoju dla wszystkich narodów, które cierpią wskutek wojny.
Wzywamy polityków, aby czynili wszystko co możliwe dla powstrzymania eskalacji
przemocy. Jako ludzie religii zobowiązujemy się głosić pokój i nauczać wiernych
dialogu. Papież Jan Paweł II skierował specjalne przesłanie do uczestników
spotkania. - Celem corocznych spotkań przedstawicieli wielkich religii świata
jest modlitwa w intencji pokoju. Po raz pierwszy do takiego spotkania doszło
z inicjatywy Jana Pawła II ( i z jego udziałem) w 1986 r. w Asyżu. 1 września 1989
r. miejscem modlitwy o pokój była Warszawa. W 1993 r. przedstawiciele religii
spotkają się w Mediolanie.
-48-osobow a Rada Światowej Federacji Luterańskiej, obradująca w M ad
rasie (Indie) w dniach 13-23 września, wydała Oświadczenie z okazji 25 rocznicy
dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego (jego tekst zamieszczamy w dziale
„Sprawozdania i dokumenty” ).
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- 23 września minęła 100 rocznica urodzin kardynała Lorenza Jaegera,
wielkiego pioniera ruchu ekumenicznego w Kościele rzymskokatolickim.
W 1941 r. otrzymał sakrę biskupią, a już w roku następnym przedłożył
Niemieckiej Konferencji Biskupów szczegółowe stanowisko wobec ruchu eku
menicznego i zaproponował utworzenie Seminarium Ekumenicznego. W 1943 r.
Konferencja Biskupów postanowiła utworzyć Referat ds. Ponownego Zjed
noczenia we Wierze. Jego przewodniczącym został bp Jaeger. Po drugiej wojnie
światowej zorganizował spotkanie teologów katolickich w celu zastanowienia się
nad kontynuacją pracy ekumenicznej. W 1946 r. powstał Komitet Ewangelicko-Katolicki do Spraw Ekumenizmu, na którego czele stanęli: abp L. Jaeger
i biskup ewangelicki Wilhelm Staehlin. Odtąd Komitet odbywał doroczne
spotkania, na których dyskutowano ważne kontrowersyjne problemy teologicz
ne. Także z inicjatywy Jaegera powstał w 1957 r. Instytut im. J.A. Móhlera
w Paderborn, który zajął się studiami nad ekumenizmem i protestantyzmem.
W okresie przygotowań do Soboru Watykańskiego II przyczynił się w istotny
sposób do utworzenia Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan. Był od samego
początku członkiem tego nowego organu, uczestniczył aktywnie w przygotowa
niach soborowych, szerzył w Kurii Rzymskiej rzeczową informację na temat
protestantyzmu. Podczas sesji soborowych wielokrotnie zabierał głos w sytuac
jach, gdy wydawało mu się, że prowadzone prace za mało uwzględniają aspekt
ekumeniczny. W styczniu 1965 r. papież Paweł VI powołał go w skład kolegium
kardynalskiego. Zmarł 1 kwietnia 1975 r. w Paderbornie.
- W Bossey k. Genewy spotkali się w dniach 23-24 września po raz trzeci
patriarcha Serbskiego Kościoła Prawosławnego Paweł i kard. Franjo Kuharic
z Chorwacji. W ogłoszonej deklaracji obaj przywódcy kościelni potępili
jednomyślnie i jednogłośnie zbrodnie popełniane na ludziach i wezwali do
praktykowania tolerancji. Patriarcha i kardynał zażądali natychmiastowego
wstrzymania wszelkich walk oraz likwidację wszystkich obozów jenieckich.
Szczególnie ostro potępili oni niemoralne postępowanie wobec młodych kobiet,
ludzi starych i dzieci. Wezwali też do ruchłego uwolnienia jeńców wojennych
i zakładników oraz do powstrzymania nieludzkiej praktyki czystek etnicznych.
Spotkanie zorganizowane zostało przez Konferencję Kościołów Europejskich
i rzymskokatolicką Radę Konferencji Episkopatów Europy.
- W dniach 9-13 października odbyło się ostatnie spotkanie przedstawicieli
Kościołów anglikańskich i luterańskich z Europy Północnej. Dialog ten
rozpoczął się w 1989 r. z inicjatywy anglikańskiego arcybiskupa Canterbury
Roberta Ruńcie i luterańskiego arcybiskupa Uppsali Bertila Werkstróma.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Kościołów z Anglii, Danii, Estonii,
Finlandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Norwegii, Szkocji, Szwecji i Walii.
W wyniku czterech spotkań powstał dokument roboczy, który przewiduje
ściślejszą wspólnotę i praktyczną współpracę między Kościołami luterańskimi
krajów nordyckich i nadbałtyckich oraz Kościołami anglikańskimi Wielkiej
Brytanii i Irlandii. Dokument ten musi być jeszcze przyjęty przez organa
decyzyjne zaangażowanych w dialogu Kościołów. Jeśli to nastąpi, wówczas
będzie to oznaczać bardzo znaczący przełom ekumeniczny - stwierdził Günther
Gassmann, dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady
Kościołów, który uczestniczył w rozmowach w charakterze doradcy. Opracowa
ny dokument, któremu nadano nazwę „Wspólna deklaracja z Porvoo” (od
miejscowości w Finlandii, w której odbyło się ostatnie spotkanie), ma być
opublikowany we wrześniu 1993 roku.
- 15 października minęła 75 rocznica powołania do życia Papieskiego
Instytutu Wschodniego w Rzymie. Papież Benedykt XV utworzył w 1917 roku
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ośrodek badań i nauczania w dziedzinie Kościołów prawosławnych i katolickich
Kościołów wschodnich na Bliskim Wschodzie, Indiach i Europie Wschodniej.
Dzisiaj w Papieskim Instytucie Wschodnim studiuje 350 studentów z 46 krajów.
Są to wszystko absolwenci uczelni teologicznych, którzy w Instytucie zdobywają
licencjat lub doktorat z dziedziny wiedzy o Kościołach wschodnich. Działa też
tutaj jedyny na świecie fakultet prawa kanonicznego Kościołów wschodnich.
Instytut jest związany z Uniwersytetem Gregoriańskim, którym kierują jezuici.
Również duża część grona profesorskiego wywodzi się z tego zakonu.
- W Waszyngtonie, odbyła się w dniach 20-22 października doroczna
konferencja sekretarzy Światowych Wspólnot Chrześcijańskich. Obecni byli
przedstawiciele 13 organizacji. Konferencje te służą nieformalnej wymianie
informacji i dyskusji nad wspólnymi problemami. Tym razem szczególnie wiele
uwagi poświęcono sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Na najbliższe dwa
lata przewodniczącym wybrano ks. Gunnara Staalsetta, sekretarza generalnego
Światowej Federacji Luterańskiej. Sekretarzem pozostaje nadal przedstawiciel
adwentystów Bert Beach. Ustalono, że następne spotkanie odbędzie się jesienią
1993 roku w Genewie. Poza Europą Środkowo-Wschodnią przedmiotem
zainteresowania była sytuacja Kościołów w USA. Interesowano się również
stanem dialogów, dwustronnych prowadzonych na płaszczyźnie światowej.
Zaapelowano do ŚRK o zorganizowanie w 1994 roku kolejnego, szóstego forum
dialogów dwustronnych.
- W stolicy Zimbabwe, Harare, obradowało od 25 do 29 października VI
Zgromadzenie Ogólne Ogółnoafrykańskiej Konferencji Kościołów. 500 delega
tów reprezentowało 117 Kościołów protestanckich, anglikańskich i prawosław
nych. W dokumencie końcowym OKK wezwała Kościoły członkowskie, by
przyczyniały się do demokratyzacji i pokoju w swoich krajach. Zdecydowana
większość ludności jest w dalszym ciągu wykluczona z decyzji politycznych
i gospodarczych. Dokument ostrzega jednak, że chrześcijanie winni dokładnie
badać aktualne przemiany polityczne na kontynencie, gdyż system wielopartyjny
nie oznacza w każdym przypadku także demokracji. Państwa afrykańskie nie
mogą po prostu przejmować politycznych modeli z drugiej ręki, lecz muszą
znaleźć własne formy demokracji. Chrześcijanie muszą przyczyniać się również
do powstrzymywania wybuchu konfliktów zbrojnych. Śamokrytycznie Kościoły
afrykańskie wyraziły ubolewanie z powodu swej dotychczasowej bliskości
z władzą, niezdolności wysłuchiwania głosu ludu i niedostatku odpowiedzialno
ści. Również w dziedzinie ekologii Kościoły odgrywały nie zawsze pozytywną
rolę. Uznano też pilną potrzebę dialogu z wyznawcami innych religii. Na
stanowisko prezydenta wybrano ponownie znanego bojownika o zniesienie
apartheidu w Republice Południowej Afryki, arcybiskupa anglikańskiego
Desmonda Tutu.
- W dniach 25-30 października odbyło się w Wiedniu pierwsze spotkanie
szóstej fazy dialogu Wspólnej Komisji Kościoła Rzymskokatolickiego i Świato
wej Rady Metody stycznej. Uczestnicy obrad stwierdzili na zakończenie spot
kania, że najtrudniejszymi, jeszcze otwartymi problemami w dialogu katolicko-metodystycznymi są: problem rozumienia urzędu duchownego i papieskiego
oraz ordynacja kobiet. Zanim problemy te można będzie wyjaśnić, trzeba
najpierw usunąć inne różnice teologiczne między obu Kościołami. Wspólna
Komisja, która istnieje od 25 lat, pracuje w rytmie pięcioletnim. Każda faza
dialogu dotyczyła innego kompleksu zagadnień i kończyła się opublikowaniem
raportu końcowego. W 1986 r. ogłoszono deklarację konwergencji na temat
istoty Kościoła, w 1991 r. na temat tradycji apostolskiej. W obecnej fazie szuka
się zbliżenia w rozumieniu Słowa i Sakramentu. Metodystyczny przewodniczący
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Komisji, pastor Geffry Wainright (USA) oświadczył, że celem dialogu jest pełna
jedność we wierze, w misji i życiu sakramentalnym. Co się tyczy urzędu
papieskiego, to w obecnie istniejącej formie nie może on być uznany przez
Kościoły metodystyczne. Niektóre niejurysdykcyjne aspekty urzędu papieskiego
mogłyby znaleźć uznanie także metodystów. Dotychczasowa dyskusja w Komi
sji doprowadziła w tej kwestii do wyjaśnienia stanowisk. Zbyt wcześnie jest
jeszcze do osiągnięcia porozumienia.
- Biskup Alfons Nossol, ordynariusz opolski, przewodniczący Komisji
Episkopatu ds. Ekumenizmu, otrzymał 26 października honorowy doktorat
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Moguncji. W uzasadnieniu stwier
dzono, że wyróżnienie to zostało mu przyznane za zasługi w dziedzinie naukowej
wymiany między teologią niemiecką i polską oraz za wytrwałą aktywność na
polu pojednania i nowego partnerstwa między obu narodami. Przy okazji
wspomniano też wielkie zasługi bpa Nossola dla sprawy ekumenizmu (w
bieżącym numerze zamieszczamy jego sylwetkę w związku z ukończonym
przezeń 60 rokiem życia oraz omawiamy wydaną z tej okazji księgę pamiąt
kową).
- 30 października zmarł w wieku 84 lat pionier ruchu ekumenicznego, teolog
anglikański i były biskup Bristolu (1953-75) Oliver Tomkins. Przez wiele lat był
on związany z Komisją Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów, najpierw
jako jej sekretarz (1948-53), potem - przewodniczący (1953-67). Przez pierw
szych osiem lat powojennych był poza tym zastępcą sekretarza generalnego
ŚRK, w latach 1968-75 wchodził w skład Wspólnej Grupy Roboczej ŚRK
i Kościoła Rzymskokatolickiego (w nr. 2 z 1986 r. zamieściliśmy jego tekst
poświęcony siedemdziesięciopięcioleciu Ruchu „Wiara i Ustrój”).
- Przewodniczący (moderator) Komitetu Naczelnego Światowej Rady
Kościołów, abp Aram Keshishian, oświadczył na początku listopada w Wiedniu,
że z wysiłków na rzecz przywrócenia jedności Kościołów nie można wyłączyć
Kościoła Rzymskokatolickiego. Współpraca między ŚRK a Kościołem Rzyms
kokatolickim stanowi całkiem istotny moment pracy Rady, gdyż w rzeczywistości
znajdowanie się u’ tej samej sytuacji społeczno - politycznej, konfrontacja z tymi
samymi wyzwaniami i problemami oraz wspólne dziedzictwo są tymi czynnikami,
które skłaniają Kościół Rzymskokatolicki i inne Kościoły do zacieśnienia wspólno
ty i wspólnego działania. Abp Keshishian wymienił dwa wielkie problemy, które
aktualnie utrudniają zbliżenie między Radą a Kościołem Rzymskokatolickim.
Są to: list Kongregacji Doktryny Wiary do biskupów katolickich w sprawie
niektórych aspektów communio (wspólnoty) oraz problem unitów w Europie
Wschodniej. List Kongregacji sprawił, że pewnemu zamąceniu uległy dotych
czasowe optymistyczne wizje i perspektywy jedności jako wzrastającej wspólnoty
Kościołów lokalnych. W sporze na temat unitów ŚRK wychodzi z założenia, że
problem ten trzeba rozwiązywać w ekumenicznym kontekście. Keshishian
podkreślił jednak, że Watykan i Genewa nie są dwoma ośrodkami ekumenizmu,
lecz dwoma partnerami jednego i tego samego ruchu ekumenicznego.
- W stolicy Łotwy, Rydze, odbyła się w dniach 4-9 listopada XIV
Konferencja Kościołów Luterańskich w Europie. Wzięło w niej udział 85
przedstawicieli z 38 europejskich Kościołów członkowskich ŚFL. Obrady
toczyły się pod hasłem: „Przekształcenie Europy - wkład luterański” . Za
stanawiano się nad możliwością wniesienia aspektów luterańskich w dialog
europejski. Była to pierwsza tego typu konferencja w kraju, który dopiero co
odzyskał niepodległość. Z Polski w obradach uczestniczył bp Jan Szarek
- zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
- W Louvain i Brukseli w dniach 6-8 listopada odbyło się posiedzenie
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wspólnej grupy roboczej Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferen
cji Episkopatów Europy. Grupa ta kontynuuje pracę Europejskiego Zgromadze
nia Ekumenicznego „Pokój przez sprawiedliwość’', które odbyło się w Bazylei
w 1989 roku. Podjęto uchwałę w sprawie opracowania dokumentu nt. „Środowi
sko i rozwój” . Poza tym poinformowano się wzajemnie na temat oddziaływania
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego na Kościoły i nieformalne grupy
chrześcijan w dziedzinie pokoju, sprawiedliwości i zachowania stworzenia.
Dokonano też oceny X Zgromadzenia Ogólnego KKE, które we wrześniu
obradowało w Pradze. Było to trzecie posiedzenie wspólnej grupy roboczej
(sprawozdanie uczestniczki z dwóch pierwszych posiedzeń zamieściliśmy w nr
2 z 1992 roku).
- W dniach 10-14 listopada odbyło się w Eisenach (Niemcy) siódme
posiedzenie trzeciej rundy dialogu Wspólnej Komisji Luterańsko-Rzymskokatolickiej połączone z obchodami 25-lecia oficjalnego dialogu luterańsko-katolickiego na płaszczyźnie światowej. Z okazji jubileuszu odbyło się nabożeństwo
ekumeniczne. Podczas okolicznościowego przyjęcia przemawiali: przewodniczą
cy Papieskiej Rady^ ds. Jedności Chrześcijan kard. Edward Cassidy oraz
sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej ks. dr Gunnar Staalsett.
Ten ostatni skupił szczególną uwagę na przyszłości dialogu luterańsko-katolickiego. Trzecia runda dialogu, która rozpoczęła się w 1986 roku, skupia uwagę na
temacie: usprawiedliwienie a Kościół. W 1993 roku oczekiwane jest jej zakoń
czenie związane z opublikowaniem raportu końcowego. W komunikacie praso
wym na zakończenie obrad stwierdzono: Wspólnie z deklaracjami konsensu na
temat Eucharystii i urzędu duchownego, studium to winno umożliwić Kościołom
podjęcie decydujących kroków we wzajemnych stosunkach i zbliżenie się do celu
widzialnej jedności. Z Polski w obradach uczestniczył bp Alfons Nossol,
przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Ostatnie posiedzenie
trzeciej fazy dialogu przewidziane jest na wrzesień 1993 roku.
- 11 listopada Synod Generalny Kościoła Anglikańskiego Anglii opowie
dział się za dopuszczeniem kobiet do urzędu duchownego. Podjęcie tej decyzji
wymagało większości dwóch trzecich głosów w każdej z trzech izb Synodu
(biskupiej, kleru i laikatu). Decyzja Synodu zostanie jeszcze poddana pod
głosowanie w obu izbach parlamentu, a następnie przedstawiona królowej do
podpisu. Potem nastąpi roczny okres promulgacji. Przewiduje się, że w Anglii
pierwsze kobiety będą mogły otrzymać święcenia kapłańskie w 1994 roku. Na ten
moment oczekuje ok. 1400 kobiet, sprawujących posługę diakonis. Do tej pory
14 Kościołów należących do Wspólnoty Kościołów Anglikańskich zdecydowało
się na udzielenie święceń kapłańskich kobietom. Ogółem, w 1992 roku, we
wszystkich (27) Kościołach anglikańskich 3 kobiety były biskupami, 1342
- kapłanami, a 1942 - diakonami. W 1992 r. za ordynacją kobiet opowiedział się
Kościół w Republice Południowej Afryki. W ciągu najbliższych dwóch lat debata
na ten temat odbędzie się w Szkocji, Walii i Japonii.
- 22 listopada zginął w wypadku samochodowym arcybiskup Kościoła
Ewangelicko-Luterańskiego Łotwy Karlis Gailitis. Wypadek wydarzył się
w okolicach Rygi w drodze na nabożeństwo niedzielne. 56-letni Gailitis był
jednym z sześciu wiceprezydentów Światowej Federacji Luterańskiej. Na czele
Kościoła stał od kwietnia 1989 roku po usunięciu arcbpa Eriksa Mestersa,
którego oskarżano o zbyt ścisłe powiązania z reżimem komunistycznym. Kościół
łotewski ma 350 tys. wiernych.
- W Ermatingen, w Szwajcarii, doszło w dniach 24-25 listopada po raz
pierwszy do spotkania trzech przywódców religijnych byłej Jugosławii: zwierzch
nika muzułmanów Reis Ul Ulema Selimoskiego z Sarajewa, patriarchy Serbs-
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kiego Kościoła Prawosławnego Pawła i rzymskokatolickiego arcybiskupa
Sarajewa Vinko Puljica. Wszyscy trzej zaapelowali wspólnie o położenie kresu
przemocy i nienawiści. Apel ich zawiera postulat natychmiastowego zakończenia
wszelkich walk, respektowania praw ludzkich, likwidacji obozów dla inter
nowanych oraz zaniechania nieludzkich praktyk oczyszczania etnicznego.
Jednocześnie przywódcy religijni zwrócili się do wszystkich wspólnot religijnych
na świecie, by 23 grudnia modliły sie o pokój w Bośni i Hercegowinie oraz
w intencji wszystkich mieszkańców byłej Jugosławii.
- Z inicjatywy Światowej Rady Kościołów w dniach 24 listopada do
2 grudnia odbyła się w Hongkongu pierwsza azjatycka konferencja chrześcijan
i Żydów. Głównym przedmiotem obrad było zagadnienie mądrości w tradycji
żydowskiej, chrześcijańskiej i religii Wschodu (buddyzm, konfucjanizm, taoizm).
- W dniach 27 listopada - 9 grudnia przebywała na Zakaukaziu wspólna
delegacja Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich.
W Azerbejdżanie spotkała się ona ze zwierzchnikiem duchownym muzułmanów,
a także z reprezentantami wspólnoty żydowskiej i prawosławnej. Doszło także
do rozmów z przedstawicielami życia politycznego. W Armenii członkowie
delegacji rozmawiali z przywódcami Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego
i reprezentantami życia politycznego. Głównym przedmiotem prowadzonych
rozmów była sprawa pokojowego rozstrzygnięcia konfliktu w Górskim Karabachu, który terytorialnie przynależy do Azerbejdżanu, lecz w większości jest
zamieszkały przez Ormian. Przedstawiciele obu organizacji ekumenicznych
zdołali skłonić zwierzchnika muzułmanów azerskich i zwierzchnika chrześcijan
ormiańskich do odbycia spotkania poświęconego pokojowemu rozwiązaniu
konfliktu.
- 28 listopada ukończył 70 lat znany żydowski filozof religii i pisarz Pinchas
Lapide. Lapide, który urodził się w Wiedniu, w swoich książkach, studiach
i wykładach jest gorącym rzecznikiem dialogu żydowsko-chrześcijańskiego.
Twierdzi, że nie wolno zapominać o ludobójstwie, jakiego dopuścili się naziści
wobec Żydów, ale niezależnie od tego konieczne jest pojednanie między
chrześcijanami a Żydami. W jednej ze swoich książek powiada: Chrześcijanin nie
musi przejść przez judaizm, a Ż yd przez chrześcijaństwo, aby dojść do wspólnego
Ojca w niebie.
- 30 listopada, w święto apostoła Andrzeja, tradycyjną wizytę w siedzibie
patriarchy Konstantynopola Fanarze złożył wysłannik Watykanu, który prze
kazał patriarsze Bartłomiejowi orędzie papieża Jana Pawła II. Papież prosił
w swoim orędziu o ponowne podjęcie dialogu. Odpowiadając wysłannikowi,
którym był przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard.
Edward Cassidy, patriarcha Bartłomiej stwierdził, że słowa papieża ukazują
zamiar i wolę Kościoła rzymskiego do wyeliminowania tych przeszkód, które
rzuciły cień na stosunki między obu Kościołami, zwłaszcza na proces dialogu
teologicznego. Dialog zainicjowany przez papieża Pawła VI i patriarchę
Atenagorasa I jest zasuspendowany w swej teologicznej części i zacieśniony do
nierozwiązanego problemu unitów. Unici naruszyli pokój między Kościołem
Prawosławnym a Kościołem Rzymskokatolickim, przerywając tym samym
dialog teologiczny między obu Kościołami siostrzanymi. Przeto czekamy
niecierpliwie na konkretną akcję ze strony W atykanu w kwestii unitów w Europie
Wschodniej - stwierdził w konkluzji patriarcha.
- Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej udekorował 1 gru
dnia w Fanarze krzyżem patriarszym ustępującego sekretarza generalnego
Światowej Rady Kościołów, dr. Emilio Castro. W uzasadnieniu patriarcha
stwierdził, że Castro otrzymał to odznaczenie w uznaniu zasług w służbie dla
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ŚRK i całego ruchu ekumenicznego, jak i za szacunek i sympatię okazywaną
Patriarchatowi ekumenicznemu oraz całemu prawosławiu. Bartłomiej podkreślił
w sposób szczególny zaangażowanie dr. Castro na rzecz związania Kościołów
prawosławnych z wszystkimi aspektami pracy ŚRK oraz jego wysiłki zmierzają
ce do umożliwienia prawosławnym odgrywania kluczowej roli w Radzie.
- 1 grudnia podczas przemówienia do przewodniczących krajowych
konferencji episkopatów w Europie papież Jan Paweł II podkreślił znaczenie
jedności Kościoła w jednej Europie, do której zmierzamy. Ta jedność w różnorod
ności stanowi wielką moc. Jan Paweł II wezwał także do nowej ewangelizacji
naszego kontynentu. Ważha dla nowej budowy Europy jest współpraca
wszystkich chrześcijan żyjących na tym kontynencie. Papież stwierdził dosłow
nie: Z naszej strony pragniemy czynić wszystko co w naszej mocy dla współpracy
ekumenicznej. Jeśli nawet stawia się nam nieuzasadnione zarzuty, nasza odpowiedź
musi być zawsze braterska i inspirowana miłością Chrystusa, który łączy nas ponad
wszelkimi podziałami.
- Delegacja przedstawicieli Konferencji Kościołów Europejskich i Świato
wej Rady Kościołów odwiedziła w dniach 8-10 grudnia Serbię w celu wzięcia
udziału w zgromadzeniu biskupów Kościoła Prawosławnego, jak i autonomicz
ną republikę Wojwodinę, gdzie spotkała się z przedstawicielami niewielkich
Kościołów ewangelickich (luterańskiego, reformowanego i metodystycznego).
Podczas spotkania z biskupami prawosławnymi członkowie delegacji dali wyraz
zatroskaniu Kościołów europejskich i organizacji ekumenicznych z powodu
wojny w byłej Jugosławii. Przedstawiciele prawosławia wyrazili zaniepokojenie
z powodu uproszczonego widzenia przez międzynarodową opinię publiczną
narodu serbskiego, nie dostrzegania istniejących w jego łonie różnych poglądów
i kierunków politycznych oraz faktu, że wielu Serbów angażuje się na rzecz
pokoju i położenia kresu przemocy. Przedstawiciele Kościołów ewangelickich
wyrażali obawę przed wybuchem ultranacjonalizmu, który mógłby zagrozić
poważnie mniejszościom religijnym i etnicznym.
- Przewodniczący Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów, abp
Aram Keshishian, dwaj jego zastępcy - Soritua Nababan i Nelida Ritchie - oraz
sekretarz generalny Emilio Castro, wydali 9 grudnia wspólne oświadczenie na
temat umotywowanych religijnie konfliktów na świecie. Szczególne zaniepokoje
nie wyrazili oni z powodu krwawych starć między chrześcijanami i muzuł
manami w byłej Jugosławii oraz między hinduistami a muzułmanami w Indiach.
- Światowa Rada Kościołów zorganizowała w Genewie w dniach 9-13
grudnia kolokwium chrześcijańsko-muzułmańskie na temat: „Religia, prawo
i społeczeństwo” . Uczestniczyli w nim przedstawiciele obu religii z Azji, Afryki,
Europy i Ameryki Płn. Przedmiotem dyskusji był sekularyzm, religijny pluralizm
i konkretne sytuacje w różnych częściach świata, w których chrześcijanie
i muzułmanie stają wobec wspólnego zadania rozwiązania kwestii prawnych.
- Światowa Rada Kościołów i Konferencja Kościołów Europejskich
wydały 14 grudnia wspólne oświadczenie, w którym zaapelowały do ONZ, EWG
i KBWE o wzmożenie wysiłków na rzecz pokoju w byłej Jugosławii. Również
bardzo skomplikowana sytuacja nie może usprawiedliwiać bezczynności i rezyg
nacji - czytamy w oświadczeniur Jednocześnie zwrńca się ono do wszystkich
rządów o bezzwłoczne przyjmowanie uchodźców i innych ofiar wojny. Oświad
czenie przestrzega przed traktowaniem wojny na Bałkanach jako konfliktu
religijnego między chrześcijanami a muzułmanami. Odrzuca projekt podziału
Bośni na regiony etniczne. SRK i KKE wezwały swoje Kościoły członkowskie do
zorganizowania w dniu 23 grudnia dnia modlitw w intencji ofiar w Bośni
i Hercegowinie.

134

KRONIKA

- Ustępujący sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Emilio
Castro, udzielił 14 grudnia ostatniej wypowiedzi prasowej. Stwierdził, że
współpraca Kościołów jest zakłócona aktualnie przez głębokie kryzysy. Napię
cia między Kościołami i ich problemy wewnętrzne nie mogą prowadzić jednak do
rezygnacji i wycofania się z dążeń ekumenicznych. Castro mówił z troską
o napięciach między katolicyzmem rzymskim a prawosławiem, zwłaszcza na
terenie byłego ZSRR, oraz o konflikcie w kwestii ordynacji kobiet. Wyraził
nadzieję, że decyzja Kościoła Anglikańskiego na rzecz kapłaństwa kobiet
stanowi krok prowadzący w przyszłość. - 65-letni Emilio Castro powrócił do
swojej ojczyzny Urugwaju, gdzie spełniać będzie obowiązki duszpasterza
parafialnego w Montevideo. Z SRK był związany przez dwadzieścia lat: w latach
1973-1983 pełnił funkcję dyrektora Wydziału ds. Misji Światowej i Ewan
gelizacji, natomiast stanowisko sekretarza generalnego sprawował od 1 stycznia
1985 roku.
- W Wiedniu odbyło się na przełomie roku (28 grudnia 1992 - 1 stycznia
1993) kolejne Europejskie Spotkanie Młodzieży zwołane przez Wspólnotę
Ekumeniczną z Taize. Wzięło w nim udział ponad 100 tys. młodych ludzi z całej
Europy, w tym po kilka tysięcy Rumunów, Chorwatów i mieszkańców krajów
nadbałtyckich. Najliczniej reprezentowani byli młodzi Polacy. Przeor Taize o.
Roger Schutz, wezwał wszystkich chrześcijan do aktywnych działań na rzecz
jedności. Ekumenia potrzebna jest bezzwłocznie - powiedział br. Schutz w prze
mówieniu końcowym. Program spotkania obejmował studia biblijne, nabożeńs
twa i dyskusje.
Z KRAJU

- Polska Rada Ekumeniczna zaprotestowała 2 lipca przeciw przepisom
podatkowym, przewidującym opłacanie granicznego podatku obrotowego
również za dary przekazywane w ramach pomocy charytatywnej, w tym również
dla kościelnych domów opieki.
- Na zaproszenie kard. Józefa Glempa w dniach 21-25 lipca przebywała
w naszym kraju 27-osobowa delegacja Centrum Dialogu Chrześcijańsko-Żydowskiego w USA. W rozmowach z przedstawicielami Komisji Epi
skopatu ds. Dialogu z Judaizmem omówiono projekty wspólnych programów
edukacyjnych, które mają pomóc w przezwyciężeniu stereotypu Żydów w oczach
polskich katolików i stereotypu polskich katolików w oczach Żydów. Delegacja
odwiedziła były obóz zagłady w Oświęcimiu-Brzezince, odmawiając tam modlit
wy za pomordowanych Polaków i Żydów, oraz klasztor OO. Paulinów na Jasnej
Górze w Częstochowie.
- Red. Grzegorz Polak z „Gazety Wyborczej” został uhonorowany 15
sierpnia za działalność ekumeniczną przez lubelską parafię polskokatolicką
medalem ,,Serce dla serc” . W latach 1983-89 był on związany z naszym
czasopismem, publikując na jego łamach wiele cennych materiałów. Za sprawę
ekumenii wyróżnieni zostali również: burmistrz Jerozolimy Teddy Kolek - za
jednanie chrześcijan, muzułmanów i Żydów, Paul Christiani - za ekumenizm
polsko-niemiecki, Sara Erlichman-Bank, rzeczniczka przyjaźni młodzieży żydo
wskiej i polskiej, oraz bp Wiktor Wysoczański z Kościoła Polskokatolickiego,
rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
- Superintendent naczelny Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego powo
łał 20 sierpnia komisję do rozmów z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim,
w skład której weszli: ks. sup. Zbigniew Kamiński (zastępca superintendenta
naczelnego), ks. sup. Adam Hercuń (zwierzchnik okręgu Śląska i Małopolski)
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i ks. Andrzej Komraus (sekretarz Konferencji Dorocznej). Powołanie Komisji
oznacza dalszy krok na drodze zbliżenia między bratnimi Kościołami ewangelic
kimi w Polsce.
- W niedzielę 30 sierpnia w Brennej k.Skoczowa odbyło się ekumeniczne
nabożeństwo dożynkowe. Tę tradycyjną uroczystość dziękczynną za żniwa, tak
jak i w latach poprzednich zorganizowali proboszczowie obydwu parafii
w Brennej: ks. Jan Budniak z parafii rzymskokatolickiej i ks. Erwin Mikler
z parafii ewangelicko-augsburskiej. Tym razem w nabożeństwie wzięli udział
także biskupi: z Kościoła Rzymskokatolickiego bp Janusz Zimniak i z Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego - bp Paweł Anweiler. Obecny był również ks.
Sergiusz Dziewiatowski z Kościoła Prawosławnego.
- Dnia 14 września zmarł w wieku 67 lat ks. prof. Jerzy Gryniakow,
długoletni proboszcz Parafii ewangelicko-augsburskiej w Piotrkowie Trybunals
kim, od 1970 roku również pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie w katedrze teologii praktycznej. W 1971 r. uzyskał
tytuł doktora teologii za pracę „Dążenia ekumeniczne protestantyzmu polskiego
od Traktatu Warszawskiego 1767-68 do II wojny światowej” . Od 1984 do 1987
był prorektorem, a w latach 1987-1990 rektorem ChAT.
- 16 września obradowało Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Oma
wiano sprawy związane z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej na
temat religii w szkole. W tym punkcie obrad uczestniczył przedstawiciel Urzędu
Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Andrzej Malanowski, który przedstawił
członkom Prezydium motywy, jakimi kierował się rzecznik zaskarżając roz
porządzenie ministra do Trybunału Konstytucyjnego. Dyskusja wykazała,że
pomimo podpisania tego rozporządzenia przez wszystkie Kościoły członkowskie
zarysowują się wśród nich dwa przeciwstawne stanowiska: utrzymania lekcji
religii w szkole i nauczania dzieci w punktach katechetycznych. Prezydium
zapoznało się też z przebiegiem rozmów z przedstawicielami rządu na temat
istniejących nadal utrudnień podatkowych w otrzymywaniu przez Kościoły
pomocy charytatywnej; w tej sprawie nie osiągnięto żadnego porozumienia.
Omówiono też planowane wydarzenia ekumeniczne, w tym przygotowania do
Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Termin Walnego Zgromadzenia
PRE ustalono na 12 stycznia 1993.
- W dniach 21-23 września obradowała w Warszawie Komisja Kontaktów
Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech
(EKD). Prezes PRE, bp Zdzisław Tranda, zwrócił uwagę w swoim przemówieniu
na to, że po raz pierwszy strona polska ma do czynienia nie z dwoma, lecz
z jednym partnerem niemieckim. Jest to powód do wdzięczności. Do 1990 r.
istniała osobna komisja do kontaktów z Kościołami ewangelickimi w RFN
i osobna dla Kościołów ewangelickich w NRD. Podczas obecnego spotkania
wiele uwagi poświęcono sytuacji kościelnej i politycznej w Polsce i Niemczech.
Przy okazji wypowiadano się z troską o rosnących przejawach nacjonalizmu
w działalności różnych Kościołów na naszym kontynencie. Omawiano też
działalność ewangelickiej Fundacji „Znaki nadziei” , która pomaga byłym
więźniom obozów koncentracyjnych w Polsce. Miała też miejsce pierwsza
wymiana poglądów na temat Akademii Europejskiej, która ma powstać
w ramach Fundacji Kreisau na rzecz europejskiego porozumienia. Komisja
Kontaktów wypowiedziała się za kontynuowaniem badań prowadzonych
w ramach niemiecko-polskiej Komisji Historii Kościoła. Komisja ta próbuje
opracować historię Kościołów ewangelickich w Polsce w XX stuleciu. W dniach
23-25 października zorganizowała ona kolejne sympozjum w Akademii Ewan
gelickiej w Mülheim. Posiedzeniu Komisji Kontaktów PRE-EKD w Warszawie
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przewodniczył ze strony polskiej bp Jan Szarek, zwierzchnik Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego, natomiast ze strony niemieckiej - ks. Helmut Spengler,
prezydent Kościoła Ewangelickiego w Hesji-Nassau. Ustalono, że następne
posiedzenie Komisji Kontaktów odbędzie się w czerwcu 1993 roku w Niemczech.
- W dniach 28-30 września w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym Filii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Opolu obradowało polsko-szwajcars
kie sympozjum Kościołów chrześcijańskich obu krajów. Tematem obrad były
problemy związane z wzajemną relacją między religią a narodem. W referatach
i dyskusjach omówiono historyczne, polityczne, teologiczne, etyczne, wy
znaniowe i socjologiczno-pastoralne aspekty tematu obrad. Dyskutowano też
nad obecną i przyszłą sytuacją ekumeniczną w Szwajcarii i Polsce. W obradach
uczestniczyli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego, Ewangelickiego,
Starokatolickiego i Prawosławnego z obu krajów. Polsko-szwajcarskie sympozja
mają już wieloletnią tradycję, odbywają się na przemian w Polsce i Szwajcarii.
- Od 28 września do 2 października na zaproszenie ks. prymasa Józefa
Glempa po raz pierwszy gościła w Polsce delegacja Kościołów Anglikańskiego
i Rzymskokatolickiego z Wielkiej Brytanii (obszerną relację zamieszczamy
w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
- Od 4 do 11 października trwała w Konstancinie k. Warszawy Między
narodowa Konferencja Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej, której
przewodniczył arcybiskup Utrechtu, Antoni Jan Glazemaker. W Polsce istnieją
dwa Kościoły tej tradycji: Kościół Polskokatolicki oraz Starokatolicki Kościół
Mariawitów (pierwszy z nich do Unii należy, a prace nad przyjęciem drugiego
trwają). Przedostatniego dnia obrad odbyła się w siedzibie Polskiej Rady
Ekumenicznej w Warszawie konferencja prasowa, w czasie której biskupi
przedstawili historię starokatolicyzmu i stan stosunków ekumenicznych: zbliże
nie doktrynalne w dialogu z prawosławiem i Kościołem Anglikańskim, postęp
w stosunkach z Watykanem. O rozwoju dialogu między Polskim Narodowym
Kościołem Katolickim i Kościołem Rzymskokatolickim w USA mówił pierwszy
biskup PNKK, Jan Swantek.
- W dniach 6-11 października przebywała w Polsce delegacja Kościoła
Ewangelickiego Westfalii (trzeciego pod względem liczebności w Niemczech)
pod przewodnictwem ks. dr. Wolfganga Martensa. W Warszawie goście spotkali
się z ks. bp. Zdzisławem Trandą, prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. bp.
Janem Szarkiem, zwierzchnikiem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, złożyli
też wizytę w Towarzystwie Biblijnym. Następnie odwiedzili parafie luterańskie
na Mazurach i prawosławne na Białostocczyźnie, gdzie zostali przyjęci przez
prawosławnego arcybiskupa Sawę.
- W Kurii Metropolitalnej w Warszawie obradowała 8 października
Podkomisja ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds.
Ekumenizmu (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy w dziale „Sprawozdania
i dokumenty”).
- Dnia 10 listopada obradowała w Warszawie Komisja Mieszana Polskiej
Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Przyjęto m.in.
-opracow ane przez o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego (rzym.kat.)
i ks. Adama Kleszczyńskiego (met.) - propozycje dotyczące efektywniejszego
działania tej struktury ekumenicznej, a mianowicie: podniesienia kościelnej rangi
komisji w związku z trudnościami, jakie napotyka idea powołania do życia Rady
Kościołów Chrześcijańskich, zwiększenie liczby członków Komisji, podejmowa
nie wspólnych działań tam, gdzie dotąd czyniono to oddzielnie, wykorzystanie
głównego nabożeństwa ekumenicznego w Warszawie podczas Tygodnia Modlit
wy o Jedność jako płaszczyzny spotkania najwyższych zwierzchników Koś-
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dołów. Przy okazji omówiono wstępne przygotowania do Tygodnia Modlitwy.
Zalecono gromadzenie sprawozdań z obchodów Tygodnia w Warszawie i w tere
nie oraz informowanie o nich opinii publicznej. Członkowie Komisji zapoznali
się z przygotowanym przez ks. abpa Sawę stanowiskiem prawosławia wobec
współczesnego ruchu ekumenicznego. Wyrażono potrzebę zwiększenia inten
sywności prac Komisji i częstotliwości jej spotkań oraz wysoko oceniono
sprawny przebieg posiedzenia.
- Bp Zdzisław Tranda, zwierzchnik duchowny Kościoła Ewangelic
ko-Reformowanego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, zaangażowany od
wielu lat ekumenista na arenie krajowej i międzynarodowej, obchodził 16
listopada 40 rocznicę swojej ordynacji (jego sylwetkę zamieściliśmy w nr. 3
z 1986 r.).
- N a Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
habilitował się 16 listopada dr Karol Karski, teolog z Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego, wykładowca ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii
Teologicznej w Warszawie. Było to pierwsze w historii Polski kolokwium
habilitacyjne niekatolika na katolickiej uczelni oraz pierwsza w Polsce habilita
cja w dziedzinie ekumenizmu.
- Dnia 24 listopada ukonstytuowało się w Warszawie Towarzystwo Biblijne
w Polsce, które jest kontynuacją i następcą prawnym Brytyjskiego i Zagranicz
nego Towarzystwa Biblijnego, działającego od 1816 roku w naszym kraju.
W pierwszym konstytucyjnym posiedzeniu Towarzystwa wzięli udział przed
stawiciele siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej,
Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
i Chrześcijańskiej Społeczności. Uczestnicy obrad uchwalili statut Towarzystwa
i dokonali wyboru Komitetu Krajowego, jego Prezydium oraz Komisji Rewizyj
nej. Przewodniczącym Komitetu Krajowego i Prezydium został ks. prof, dr hab.
Witold Benedyktowicz z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, zastępcą
wybrano ks. Jerzego Banaka z Kościoła Rzymskokatolickiego, skarbnikiem ks.
Mikołaja Lenczewskiego (jun.) z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo
sławnego. Komitet Krajowy zatwierdził Barbarę Enholc-Narzyńską na stanowi
sko dyrektora generalnego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
- Dnia 25 listopada obradowała w Warszawie Podkomisja ds. Dialogu
Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu ( sprawo
zdanie uczestniczki zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
- Polska Rada Ekumeniczna i Chrześcijańska Akademia Teologiczna
zorganizowały 8 grudnia w Warszawie Sympozjum Ekumeniczne poświęcone
relacjom ze Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich
w Pradze (2-10 września). Wysłuchano dwóch referatów, które wygłosili: dr
Dorota Niewieczerzał (Kościół Ewangelicko-Reformowany): „Zgromadzenie
Konferencji Kościołów Europejskich - jego przebieg i ważne problemy” oraz ks.
sup. Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny): „Rezultaty Zgro
madzenia w świetle końcowych dokumentów” . Poza tym ks. Henryk Reske
(Kościół Ewangelicko-Augsburski) mówił o udziale młodych delegatów i ich
wpływie na wyniki obrad,' a ks. Roman Lipiński (Kościół Ewangelic
ko-Reformowany) o wkładzie delegatów z Polski w prace Zgromadzenia. Po
wysłuchaniu powyższych tekstów wywiązała się długa i częściowo kontrowersyj
na dyskusja, którą podsumowali: bp Zdzisław Tranda - prezes PRE i dr hab.
Karol Karski - adiunkt w Katedrze Ekumenizmu ChAT (teksty referatów ukażą
się w Roczniku Teologicznym ChAT).
- Dnia 10 grudnia skończył 80 lat Jerzy Turowicz - redaktor naczelny
poczytnego „Tygodnika Powszechnego” . Urodził się w Krakowie, studiował na
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Politechnice Lwowskiej i na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońs
kiego. ,,Tygodnikiem Powszechnym” kieruje od 1945 roku (z przerwą w latach
1953-56, kiedy to pismo zostało odebrane redakcji i przekazane PAX-owi). Jest
członkiem Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, wiceprezesem Towa
rzystwa Polsko-Izraelskiego, honorowym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan
1 Żydów. Red. Turowicz jest człowiekiem otwartym zarówno na dialog
międzywyznaniowy jak i międzyreligijny.
W gmachu Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyło się 10 grudnia
posiedzenie diecezjalnych referentów do spraw ekumenicznych. Przewodniczył
bp Jan Bernard Szlaga, ordynariusz pelpliński, przewodniczący Sekcji Liturgicz
nej w Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu. Ks. Biskup zapoznał także
obecnych z tematyką styczniowego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Wygłoszono dwa referaty. Wiceprzewodniczący Komisji Episkopatu ds. Eku
menizmu, bp Władysław Miziołek, dokonał rekapitulacji i oceny współpracy
między Polską Radą Ekumeniczną i Kościołem Rzymskokatolickim. Bp Jan
Chrapek CSMA omówił przebieg wizyty, jaką w dniach od 28 września do
2 października złożyła w Polsce delegacja Kościołów anglikańskiego i rzyms
kokatolickiego z Wielkiej Brytanii. Grzegorz Polak tradycyjnie omówił niektóre
ważniejsze wydarzenia ekumeniczne na świecie i w Polsce. W dyskusji mówiono
m.in. o planach wydawania książek niezbędnych do formowania świadomości
ekumenicznej. Informowano się wzajemnie o różnych inicjatywach podejmowa
nych w diecezjach. M.in. ks. Józef Budniak z Brennej na Śląsku Cieszyńskim
podzielił się wiadomością o powołaniu 30 maja oddziału Międzynarodowej
Wspólnoty Ekumenicznej.
- Ks. Władysław Paschalis, duchowny Kościoła Ewangelicko-Reformowa
nego, człowiek szczerze i wiernie oddany sprawie ekumenizmu, ukończył 16
grudnia sto lat (jego sylwetkę zamieściliśmy w nr 1 z 1988 r.).
- Dnia 17 grudnia rozdano po raz siedemnasty Nagrody im. Św. Brata
Alberta - Adama Chmielowskiego, sponsorowane przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną i Ars Christiana. Nagrodę w dziedzinie ekumenizmu otrzymał ks.
prof, dr hab. Michał Czajkowski, prodziekan Wydziału Teologicznego i kierow
nik Katedry Introdukcji do Nowego Testamentu Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie. Nagrodę w dziedzinie fotografii artystycznej przyznano ks.
Kazimierzowi Suchankowi ze Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Czechach.
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RYBAK STANISŁAW: Mariawityzm. Studium historyczne,
Warszawa: Wydawnictwo „Lege” 1992, 195 s.
Książka Stanisława Rybaka została wydana w związku ze zbliżającą się
setną rocznicą objawień matki Franciszki Kozłowskiej. Mogłaby ona pozyskać
wielu czytelników, gdyż w Polsce zainteresowanie mariawityzmem jest duże.
Losy tego wyznania osnute są jakąś tajemnicą. Wielu ludzi poznało duchownych
mariawickich, ich kościoły, któż jednak zna historię i zasady religijne tego
wyznania? Książka jednak nie dotrze do szerszego grona czytelników, bowiem
ma być rozprowadzana głównie wśród samych wyznawców mariawityzmu.
Lektura tej pracy budzi bogate refleksje i zapytania. Przede wszystkim czy
jest ona rzeczywiście studium historycznym. Autor przedstawia źródła, do
których sięgnął. Są one uszeregowane według dwóch grup: tych, które powstały
w kręgu mariawityzmu, i tych, które zrodziły się poza nim, lecz się do niego
odnoszą. A zatem zgromadzona literatura ma wyraźnie zawężony profil,
oscyluje wyłącznie w kręgu problemów tego właśnie wyznania. Tymczasem losy
ludzkie i losy instytucji wyznaniowych są zawsze osadzone w kontekście
rzeczywistej, lecz jakże wielowątkowej historii dziejów ludzkich. Ruch mariawi
cki zrodził się w latach 80-tych ubiegłego stulecia i wyrósł z wielkiego dzieła o.
Honorata Koźmińskiego, twórcy 26 stowarzyszeń bezhabitowych, opartych na
regule trzeciego zakonu św. Franciszka. Były to czasy ciężkich prześladowań
zwróconych przeciw Kościołowi katolickiemu. Wprowadzona po powstaniu
styczniowym kasata zakonów mogła doprowadzić do całkowitego zaniku życia
kontemplacyjnego i pracy charytatywnej prowadzonej przez zgromadzenia
zakonne. Jak pisał jeden ze świadków tej epoki - Aleksander Kozieradzki: Teraz

ani języka, ani praw, ani narodowości - religia prześladowana - przenarodowienia
dzieło postępuje1.
Gdy nastąpiła kasata dobrze rozwijającego się na ziemiach zaboru rosyjskiego
zgromadzenia ss. felicjanek, o. Honorat powziął myśl tworzenia wspólnot
zakonnych bez obowiązku wspólnego życia klasztornego i zarazem bezhabito
wych. W latach 1874-1895 spośród powstałych z jego inicjatywy różnych
stowarzyszeń ukształtowało się 16 zakonów, w tym 14 żeńskich i 2 męskie.
Wśród nich 7 zakonów żeńskich przyjęło wezwanie związane z imieniem Matki
Bożej, a dwa męskie miały nazwy: Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej
i Zgromadzenia Braci Synów Matki Boskiej Bolesnej. Świadczy to o tym, jak
dominujący był wówczas na ziemiach polskich kult Matki Bożej.
W tym nurcie maryjno-kontemplacyjno-społecznym kształtowała się oso
bowość Feliksy Kozłowskiej (imię zakonne - Franciszka), późniejszej założycie
lki Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów. Siostra Franciszka, skierowana przez
0 . Honorata w 1886 r. do Płocka, początkowo, o czym nie wspomina S. Rybak,
kierowała pracą tzw. sióstr fabrycznych, które stawiały sobie za cel ochronę
1. Ks. W. Schenk, Służba Boża, w: Historia Kościoła ir Połscc pod red. ks. B.Kumora i ks. Z.
Oberlyńskiego, t. II, cz. I. Poznań 1979, s. 687.
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młodych pracownic przed wyzyskiem pracodawców. Doświadczenie to było
ważne i mogło być jedną z przesłanek umiejętności, z jakimi późniejsi powołani
przez matkę Kozłowską księża mariawiccy dla nowego wyznania pozyskiwali
środowiska robotnicze.
W 1887 r. F. Kozłowska pod własnym zwierzchnictwem tworzy wspólnotę
zakonną pn. Sióstr Ubogich św. Klary, jak podaje S. Rybak2, natomiast znany
historyk XIX wieku R. Bender wspólnotę tę nazywa Zgromadzeniem Sióstr
Ubogich św. Klary od Nieustającej Adoracji Ubłagania3. Przyjęcie tej drugiej,
rozszerzonej nazwy Zgromadzenia wskazywałoby, że już u początków pracy
zakonnej duchowość matki Kozłowskiej przepojona była głębokim kultem dla
Najświętszego Sakramentu. I znów jest to odpowiedź na wyzwanie czasów
ówczesnych. Adoracja i przebłaganie Najświętszego Sakramentu musiały być
odruchem tak silnym, skoro już w 1867 r. władze rosyjskie specjalnym
rozporządzeniem zabroniły księżom z Najświętszym Sakramentem udawać się
publicznie do chorych.
Restrykcje co do sprawowania kultu złączone były naturalnie z prze
śladowaniami samego duchowieństwa. Szacuje się, że po powstaniu styczniowym
na ziemiach samego tylko Królestwa Polskiego więzionych było 739 księży,
wywiezionych w głąb Rosji 225, zaś z Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX
wieku zesłano na Sybir 600 księży4. Inny autor podaje, że w latach 1863-1870
wywieziono 227 duchownych, 37 skazano na śmierć, 44 zdołało zbiec za granicę5.
D o 1883 r. brakowało 12 biskupów dla obsadzenia diecezji zaboru rosyjskiego.
Wymowa tych cyfr wskazuje, że wówczas przyjęcie stanu kapłańskiego było aktem
cywilnej odwagi i musiało się wiązać z postawą głęboko ideową. Świadomość
natomiast zależności od ordynariusza mogła być zachwiana. Gdy jednak z końcem
wieku XIX hierarchia rzymsko-katolicka została odtworzona, rzecz naturalna, że
biskupi musieli zabiegać o przywrócenie dyscypliny wśród duchowieństwa. Jego
przygotowanie nie mogło być najlepsze, skoro jedyna wyższa uczelnia - Akademia
Duchowna, mieściła się aż w Petersburgu.
Splot tych uwarunkowań polityczno-eklezjalnych tworzył atmosferę, w któ
rej matka Kozłowska wezwana swymi prywatnymi objawieniami powoływała
Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów. S. Rybak podaje, że w 1897 r. liczyło ono
20 księży. Było to pokolenie nowe, kolejna generacja popowstaniowa. Do
Zgromadzenia przystępowali nie tylko nowo wyświęceni księża, ale i profesoro
wie seminariów diecezjalnych. Szukali oni dróg dla odnowy systemu kształcenia,
a także i innych, służących pogłębieniu życia religijnego form pracy duszpasters
kiej. W seminariach duchownych panowała jeszcze XVIII-wieczna opozycja
przeciwko częstemu przyjmowaniu przez wiernych Komunii św. oraz wprowa
dzeniu innych form nabożeństw od tych, które były objęte rytem mszy św.
Opozycja ta zrodziła się w czasach walki z jansenizmem. Tradycje te dopiero
przełamywał pontyfikat Leona XIII, który wiele uwagi poświęcał problematyce
eucharystycznej, a także szerzył kult Serca Jezusowego i Matki Bożej jako Matki
Kościoła. Był on też pierwszym papieżem wielkim społecznikiem. Stał się twórcą
katolickiej nauki społecznej. Przewodnie myśli jego pontyfikatu przenikały do
Polski, gdzie z końcem XIX wieku zaostrzyła się kwestia społeczna. Wieś była
nadal uboga, a odchodzący z niej do pracy w powstającym przemyśle cierpieli nie
mniejszą nędzę. Rozrastały się miasta, a wskutek polityki władz rosyjskich, nie
można było uzyskać zezwoleń na budowę kościołów w dzielnicach robotniczych,
2. S. Rybak s. 12.
3. R. Bender, Społeczne inicjatywy chrześcijańskie ir Królestwie Polskim 1905-19IS, Lublin 1978, s.45.
4 Zob. bp W.Urban, Dzieje Kościoła zaborze rosyjskim, w: Historia Kościoła w Polsce, dz. cyl. s. 462.
5. R. Bender, dz. cyl. s.38.
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do którychjjraca duszpasterska kapłanów katolickich w bardzo nikłym stopniu
docierała. Świat robotniczy ulegał dechrystianizacji.
Sądzić więc można, że właśnie ta grupa kapłanów, których zawezwała
i skupiła wokół siebie matka Franciszka, stanowiła ów nurt duchownych, którzy
najżywiej reagowali na ówczesne znaki czasu. Szerzony przez nich kult
Przenajświętszego Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, wiara
w przychylność łask Miłosierdzia Bożego okazywanych światu, przyjęcie
kapłańskiego trybu życia w ubóstwie, czystości, wstrzemięźliwości i postach,
zwrócenie kierunku pracy duszpasterskiej ku najbiedniejszym w miastach i na
wsi, wszystko to zdawało się wskazywać na ten duch odnowy, który nieustannie
reformującemu się wewnętrznie Kościołowi jest potrzebny.
A jednak - najistotniejsze wydarzenia związane z odejściem nurtu mariawic
kiego od Kościoła rzymskokatolickiego przypadają na lata 1904-1906. Jest to
właściwie okres przełomu, w którym dokonuje się tyle ważnych rzeczy. 17 X 1905
r. zostaje przez cara Mikołaja II wydany ukaz tolerancyjny. Otwiera on możność
powrotu do Kościoła katolickiego unitów, siłą zmuszanych do przejścia na
prawosławie. Biskup lubelski Franciszej Jaczewski na terenie swej diecezji teraz
niemal codziennie przyjmował od 2 do 3 tys. wiernych, którzy przechodzili
z prawosławia na katolicyzm. Łącznie owej konwersji w tym czasie dokonało 200
tys. wyznawców. Wydany przez cara 30 X 1905 r. manifest konstytucyjny
przywracał częściową wolność zrzeszeń. 12 XII 1905 r. pod auspicjami Ligi
Narodowej w Warszawie odbył się zjazd duchowieństwa katolickiego, na który
ze wszystkich diecezji Królestwa Polskiego przybyło 417 księży i zakonników.
Przewodniczył mu nie biskup, nie członek hierarchii, lecz kanonik ks. Marian
Fulman, a metropolita warszawski abp Wincenty Chościak-Popiel został
0 zjeździe tym jedynie powiadomiony. Ponieważ zjazd był inicjatywą patriotycz
ną, proszono go, aby udzielił mu swego pasterskiego błogosławieństwa, czego
jednak nie uczynił, kierując się zapewne powściągliwością wymaganą przy
piastowanym przez niego urzędzie. Zgromadzenie jednak tak liczne duchowieńs
twa świadczyło, że księża są chłonni na nowe inicjatywy polityczne, społeczne,
a może i kościelne, względnie, jak byśmy to dziś powiedzieli, podatni na
kontestacje. Był to czas wrzenia, robotniczych walk rewolucyjnych, budziły się
nadzieje i oczekiwania, które wkrótce, począwszy od 1907 r. odparła nowa fala
represji carskich władz zaborczych.
Ale wszystko to stanowiło kontekst czasu historii, w którym rodził się
Kościół Mariawitów. St. Rybak jednakże przedmiotem swojej pracy nie czyni
analizy postaw ideowych duchowieństwa w Królestwie Polskim tego czasu, nie
śledzi jego związków z Narodowa Demokracją, które jednak istniały czy też
ewentualnych wpływów ideologii socjalistycznej, nie ocenia formacji duchowej
ludzi, tworzących wtedy hierarchię kościelną. Dla autora ważne są tylko
zjawiska na polu religijnym - w 1906 r. wyodrębnienie się z Kościoła
rzymskokatolickiego 16 parafii, z których każda mogła mieć do 5 tys. wiernych
1późniejszy szalenie szybki do 1910 r. wzrost wyznawców sięgający ok. 160 tys.
wiernych. Ukazuje on rozwijającą się, rzec by można zawrotnie, strukturę
nowego Kościoła - 44 świątynie, 166 kaplic domowych, wiele przytułków, szkół,
zakładów rękodzielniczych, budowa 10 nowych kościołów. Ale jaki jest udział
tego całego wysiłku w całości życia Kościoła katolickiego na ziemiach Królestwa
po ukazie tolerancyjnym. Jak dalece następowała wówczas w ogóle zmienność
konfesji, jak szeroki był rozwój budownictwa sakralnego, którego dorobek jest
stale widoczny np. na Lubelszczyźnie wieżami wysokich kościołów neogotyc
kich, budowanych pospiesznie w latach 1905-1907, jak rozwijał się ruch
stowarzyszeń, działalność oświatowo-charytatywna. Uchwycenie owej skali
wydarzenia, jakim stawał się Kościół mariawicki w całym kontekście wyzna

RECENZJE

155

niowym jest w gruncie rzeczy postulatem świeckim, pytaniem o charakterze
niekonfesyjnym, ale właśnie z punktu widzenia zawodowych historyków waż
nym, choć udzielenie na nie odpowiedzi wymaga lat pracy.
S.
Rybak w sposób udokumentowany i interesujący przedstawia pode
jmowane w latach 1903-1906 starania księży polskich związanych z ruchem
mariawickim u papieża Piusa X, obliczone na uzyskanie uznania tego ruchu za
użyteczny czynnik reformatorski wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego.
Czytelnik śledzący relację autora może być jednak zaskoczony tym, że ów papież,
znany zresztą ze swej świątobliwości, przyjmował delegację mariawitów, udzielał
im nawet błogosławieństwa, a później do stolic biskupich w Królestwie
przychodziły dekrety Św. Oficjum potępiające cały ruch. Ta niespójność obrazu
wynika z braku wgłębienia się w strukturę duchową papieża Piusa X. Był on
sternikiem Nawy Piotrowej pilnie i konsekwentnie strzegącym niezmienności
doktryny wiary. Znaczną część swoich wysiłków poświęcił walce z moderniz
mem, odczytywanym jako prąd dążący do uzyskania swobody w interpretacji
Biblii. Pius X 3 VII 1907 r. ogłosił dekret „Lamentabili” , którego 65 tez
piętnowało błędy modernizmu, narzucającego nowe formy odczytywania Pisma
św., kwestionując zawarty w nim obraz zjawisk przyrodniczych, wydarzeń
historycznych, czy w ogóle pozareligijnych6. Dekret ten w znacznym stopniu był
skierowany przeciw profesorom i wykładowcom seminariów duchownych.
W encyklice „Pascendi Dominici Gregis” papież ten domagał się od biskupów,
aby wykładowców nie podporządkowujących się jego wskazaniom usuwali
z uczelni lub nawet ekskomunikowali. Nie dopuszczał on swobodnego interp
retowania prawd teologicznych czy też kwestionowania autorytetu nauczyciels
kiego Kościoła. Wprowadzał zasady, iż wykładowcy katoliccy corocznie winni
składać wyznanie wiary oraz przysięgę antymodernistyczną.
Jakże więc delegaci ruchu mariawickiego mogli znaleźć u papieża Piusa
X zrozumienie, skoro część ich właśnie była profesorami seminariów, chcącymi
reformować system nauczania, a całość ich grona odwoływała się do nowych
objawień prostej zakonnicy i składała krytyczne memoriały o swych zwierzch
nikach kościelnych i innych braciach w duszpasterstwie.
Przy okazji może warto by się zastanowić, skąd się brały owe ostre oskarżenia
o karciarstwo, pijaństwo i rozpustę, jakie kapłani mariawiccy kierowali przeciwko
swoim konfratrom. S. Rybak tego wątku w swej książce nie podejmuje. Natomiast
historycy tych czasów podają, że poziom życia moralnego duchowieństwa był dość
dobry, niewątpliwie wyższy niż w XVIII wieku. I tu znów należałoby wyjaśnić, czy
tej tak ujemnej wizji współtwórczynią nie była sama matka Kozłowska, może
jakoś przykro doświadczona przez na pewno bardzo różnych księży odwiedzają
cych prowadzoną przez nią w Płocku pracownię robót kościelnych. A może była
ona w jakiś szczególny sposób uwrażliwiona, na co mogłoby wskazywać to, o czym
sama pisze w swej „Księdze objawień”, i£ każde pojęcie, a nawet słowo
„namiętność” wzbudzało w niej bardzo silną odrazę.
W każdym razie nie sądzę, aby piętnowanie wad moralnych duchowieństwa
polskiego w Królestwie zyskiwało delegatom mariawickim szczególną przychyl
ność w Watykanie. Największym jednak kamieniem obrazy zapewne stawało się
samo naruszenie struktury hierarchii kościelnej, powoływanie się na zwierzch
nictwo duchowe kobiety-zakonnicy, samodzielne utworzenie Zgromadzenia
Kapłanów Mariawitów i wybór jego ministra generalnego jako przełożonego. Ta
autonomiczność nie mogła być dobrze widziana, szczególnie przez biskupów
polskich - ordynariuszy, którzy także składali swe opinie o ruchu mariawickim
w Watykanie. Pamiętajmy o tym, że abp Chościak-Popiel nie udzielił błogo
6 zob. Z. Zieliński, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań 1986, t.II, s.38.
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sławieństwa 417 księżom, którzy przybyli do Warszawy nie na jego, lecz Ligi
Narodowej wezwanie.
Istniał więc cały splot przesłanek, który ostatecznie doprowadził do ogłosze
nia 5 IV 1906 r. encykliki papieskiej skierowanej przeciwko mariawitom. S. Rybak
wyklucza to, aby wyodrębnienie się Kościoła Mariawitów mogło być w jakikol
wiek sposób wspierane przez władze zaborcze rosyjskie. Sądzi on, że uznanie
prawne już 28 XI 1906 r. związku religijnego mariawitów było zgodne z ówczesną

polityką wyznaniową rządu rosyjskiego przejawiającego generalnie tolerancję
religijną uł zakresie wolności wyznań1. Teza ta nie wydaje się prawdopodobna.
Rosjanie tolerancję stosują jedynie wówczas, gdy są do tego zmuszeni. A po
wstający ruch mariawicki egzekutywy wobec rządu rosyjskiego nie miał żadnej.
Znacznie łatwiej daje się przyjąć supozycja podnoszona przez innych autorów, że
gen. Aleksy Kiriejew, odpowiedzialny za politykę wyznaniową rządu rosyjskiego
wobec Kościoła katolickiego w Królestwie, był zainteresowany w poparciu
zarysowującego się rozłamu wywołanego przez młodych na ogół księży, który
mógłby osłabić zwarte struktury Kościoła. On też przyczynił się do szybkiej
legalizacji związku religijnego mariawitów78. A przecież ekskomunika ks. Jana
Kowalskiego i Franciszki Kozłowskiej, ogłoszona 5 XII 1906 r., nastąpiła po akcie
legalizacji, a zatem gen. Kirijew osiągnął swój cel, którym było usankcjonowanie
rozłamu w Kościele. Naturalnie, że konstatacje te nie rzucają żadnego ujemnego
światła na postawę patriotyczną samych kapłanów mariawickich. Nie ma bowiem
żadnych podstaw ku temu, aby zakładać, że ci młodzi księża, dotąd katoliccy,
wychowani w ucisku zaborczym, mogli żywić przychylność dla rządu rosyjskiego.
Powstały Kościół zresztą wkrótce będzie prześladowany przez innego zaborcę.
Gdy w 1915 r. Austriacy zajmą część ziem Królestwa Polskiego, na podległym
sobie terytorium nakażą oni zamknąć wszystkie kościoły mariawickie. Przed
stawiciele Kościoła, księża Franciszek Rostworowski i Filip Feldman, przeciwko
nowemu zaborcy pomocy będą szukać u zalążka polskiej władzy rządzącej, jaką
w 1917 r. stała się Tymczasowa Rada Stanu.
Autor „Mariawityzmu” dzieje Kościoła w czasie I wojny światowej
przedstawia w formie raczej zawężonej. A szkoda, bo jest to okres ważny.
Stanowi on jakąś cezurę dynamicznego rozwoju Kościoła i dlatego ukazanie
poniesionych w czasie I wojny strat mogłoby być ważną informacją historyczną.
S. Rybak jednakże ów kontekst polityczno-historyczny w pracy swej
traktuje raczej jako element uboczny. Książka jego nie jest „studium historycz
nym’'. I nie stawiał on sobie celu napisania „nudnej” rozprawy. Jego książka jest
studium eklezjalnym, poświęconym stuletnim dziejom wyznania i tu osiąga on
rezultat jak najbardziej pomyślny. Praca jego ma dobrą kompozycję, zawiera
podstawowe informacje o mariawityzmie w Polsce, począwszy od danych
życiorysowych założycielki Feliksy Kozłowskiej, poprzez okres starań o uznanie
roli reformatorskiej Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów u władz kościelnych
w kraju i w Watykanie i dalej kolejne etapy utworzenia w 1903 r. Związku
Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania, pod nazwą „kapłanów mis
tyków” prześladowanego i ostatecznie potępionego. Odpowiednie teksty
i oświadczenia są tu skrupulatnie cytowane i dają obraz zaangażowanych
w konflikcie stron. Kolejno autor omawia czas kształtowania się struktur
odrębnego już Kościoła, charakteryzuje duchowość matki Kozłowskiej, za
trzymuje się nad okolicznościami tej śmierci w 1921 r., ukazuje okres rządów
abp. Kowalskiego i konieczność złożenia go z urzędu przez Kapitułę Generalną
7 S. Rybak s.61.
HZob. O. Pietrzykowski, Starokatolicki Kościół Mariawitów, „Dziennik Polski” 1972, nr 39/228/
- Londyn.
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Kościoła w 1935 r., utworzenie się dwóch odrębnych Kościołów: Starokatolic
kiego Kościoła Mariawitów i Katolickiego Kościoła Mariawitów (odłam
felicjanowski) i wreszcie ich dalsze dzieje po okres współczesny. Dzieje te,
zaczynające się w książce Rybaka tragicznym starciem się nowej idei z twardą,
zamkniętą strukturą Kościoła rzymskokatolickiego początków naszego wieku,
kończą się przytoczeniem listu bp. Władysława Miziołka, przewodniczącego
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu, w którym to m.in. czytamy:

Toteż szczerym sercem obecnie Kościół u' Polsce chce odnieść się do
Mariawitów jako w wielkiej i istotnej mierze ludzi swoich, odwracając się od metod
i sposobów Ich traktowania w czasie przeszłym i przepraszając, jak powiedzieliśmy
wyżej, za to wszystko, co było nieodpowiednie tub krzywdzące ze strony Kościoła
w stosunku do ruchu mariawickiego ijego ludzi, w początkach i później. Gotów też
jest Kościół poddać obiektywnej rewizji swoje odniesienie się do ruchu wjego fazie
pierwotnej i podjęte wówczas dyscyplinarne decyzje9.
Wypowiedź ta poświadczona podpisem członka Episkopatu Polskiego
zdaje się wskazywać, że dojrzał czas ku temu, co już wcześniej sugerował polski
znany filozof i moralista Andrzej Grzegorczyk101, by Polacy wystąpili o zdjęcie
klątwy rzuconej na twórców ruchu mariawickiego w 1906 r. Zaczyna się więc już
jawić plon z ekumenicznego zasiewu. Trzeba też powiedzieć, że praca S. Rybaka
utrzymana jest w duchu jak najbardziej ekumenicznym. Nie ma w niej żadnych
ostrych sformułowań skierowanych przeciw biskupom polskim, którzy w po
czątkach naszego wieku podejmowali tak rygorystyczne decyzje wobec kap
łanów mariawickich. Autor jednym zdaniem tylko wspomina o walkach
bratobójczych, jakie toczyły się w latach 1904-1906 przy przejmowaniu obiektów
sakralnych przez mariawitów. A przecież wiadomo, że podczas walk o kościół
w Grębkowie zginęło dwóch mariawitów, a około 40 zostało rannych. A podob
nie było i w innych miejscowościach, np. w Lesznie pod Warszawą ciężkie
obrażenia ciała odniosło 80 osób. Praca Rybaka także wyjaśnia pewne skrajne
opinie, czy infortnacje, jakie rodziły się w publikacjach autorów rzymskokatolic
kich. Np. jeden11 z nich podaje, że po powrocie z pierwszej audiencji u Piusa
X księża zaczęli szerzyć zabobonne praktyki, czego dowodem miało być
połykanie małych papierowych obrazków Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Jakkolwiek zdarzenia takie nie mogły być w tym czasie wykluczone, skoro
wiadomo, że przed 1830 r. niektórzy chłopi dawali krowom poświęconą Hostię,
z wiarą, że je ustrzeże od choroby. Niemniej jednak zdarzenia z obrazkami Matki
Boskiej miały inną genezę. Otóż abp Chościak-Popiel skierował do parafii
prowadzonych przez kapłanów mariawickich swych wysłanników, którzy
ludziom odbierali obrazki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i zakopywali je
w ziemi pod krzyżami12. W tych okolicznościach mogło się zdarzyć, że ludzie
woleli taki obrazek połknąć, niż oddać go obcym wysłannikom.
Praca o „Mariawityzmie” jest w ogóle cenna w swej płaszczyźnie infor
macyjnej. Autor podaje tekst „Pierwszej Księgi Objawień’' matki F. Kozłows
kiej, wymienia obecne parafie mariawickie, zamieszcza spis biskupów obu
Kościołów mariawickich. Warto jednak zwrócić uwagę, że niektórzy autorzy
podają większą ilość biskupów, szczególnie powołanych przez abp Kowalskiego,
niż to uczynił S. Rybak. Chodzi tu o nominacje Tytusa Siedleckiego, Litwina
9 S. Rybak s. 130.
^
10 A. Grzegorczyk, Nasi bracia mariawici, „Więź” 1965, nr 12, s.40-44.
11 zob. W. Sawicki, Kościoły i wspólnoty protestanckie na ziemiach polskich w okresie niewoli
narodowej, w: Historia Kościoła w Polsce, dz. cyt.t.II, cz.I, s.668.
12 S. Rybak, s.36
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- Feliksa Tulaby, Francuza Marc-Marie Fatome’a, który z kolei wyświęcił
Helmuta Massa oraz Mauro Fusi jako biskupa Mediolanu i Rzymu, a dalej Alfio
Sgroi, który miał nawrócić na mariawityzm Sycylię, czy innych, jacy mieli
prowadzić działalność misyjną na Węgrzech, w Belgii i Maroku, a także
proboszcza parafii Gniazdów - Stefana Adamca, wyświęconego już później
w 1972 r.13. Być może zostali oni pominięci w wspomnianym spisie, gdyż nie
wykonywali swych funkcji pasterskich.
Niemniej wydaje się, że w ogóle okres 13-letnich rządów abp Kowalskiego
w książce został potraktowany nadmiernie zwięźle. Cenne by było wiedzieć o tym,
że głosił on myśl o potrzebie przeniesienia Stolicy Apostolskiej z Rzymu do Płocka.
S. Rybak wspomina o tym, że w 1926 r. arcybiskup wraz z trzema biskupami
pomocniczymi odbył dłuższą podróż do patriarchów Kościołów wschodnich
i Ziemi Świętej. Podaje, iż celem jej było nawiązanie stosunków ekumenicznych14.
Wydaje się to jednak interpretacją zbyt powierzchowną, gdyż podróż ta musiała
mieć bardziej dalekosiężne cele, skoro wiadomo, że abp Kowalski chciał stworzyć
wielki słowiański Kościół pod swoim zwierzchnictwem.
Przeszkodą dla nawiązania ściślejszych więzów z Kościołami wschodnimi, czy też
Unią Utrechcką Kościołów Starokatolickich, a nawet z Polsko-Narodowym Koś
ciołem Katolickim, jak wiadomo, stała się sprawa zarówno konsekrowania kobiet do
funkcji kapłańskich i biskupich, jak i uznawanie tzw. „małżeństw mistycznych”,
których praktyka została wprowadzona listem pasterskim abp. Kowalskiego z dnia 18
IV 1924 r. Autor „Mariawityzmu” wspomina o tej sprawie, wskazując przede
wszystkim na opór, jaki decyzja ta wywołała wśród samych duchownych mariawic
kich. Nie przytacza on jednak argumentacji, jaka towarzyszyła tej decyzji. A przesłan
ką było to, aby duchowny miał w kobiecie oparcie, łagodzące jego samotność i pomoc
w wypełnianiu funkcji duszpasterskich. By ów związek mistyczny w wieku dojrzałym
chronił kapłana przed poszukiwaniem doraźnych przygód uczuciowych, a wprowa
dzał go we wspólnotę osobową, która miała służyć chwale Bożej przez wydanie na
świat dzieci i ich wychowanie. W interpretacji tej przez zawarcie małżeństwa
mistycznego nie następowało zerwanie celibatu, gdyż to nie mężczyzna dobierał sobie
partnerką - kobietę, lecz łączył się z siostrą zakonną, która była mu przypisana z woli
Bożej. Owa myśl o zachowaniu niejako stanu wolnego przez kapłana czy biskupa była
potwierdzona i tym, że dzieci kapłanów poczęte i zrodzone w związku mistycznym nie
były przez te małżeństwa wychowywane, lecz kierowane do Płocka, gdzie wy
chowywały je siostry mariawickie.
Ukazanie tej próby rozwiązania problemu celibatu duchownych jest rzeczą
ważną, bowiem nadal pozostaje on trudną kwestią dla współczesnych księży. Nie
znaczy to, by praktyka wprowadzona listem pasterskim abp Kowalskiego
zasługiwała na akceptację, gdyż groziła ona nadmierną dowolnością w trak
towaniu nakazów woli Bożej, a ponadto pozarodzinny system wychowania
dzieci nie zdawał egzaminu i wkrótce też został zaniechany.
S. Rybak z dużym umiarem ocenia decyzje duszpasterskie abp. Kowals
kiego, wskazując, że był to człowiek wielkiej energii, sporych uzdolnień i dużej
pracowitości. Ciekawym fragmentem działalności tego zwierzchnika Kościoła
była podjęta w latach 1929-1930 próba pojednania się z Kościołem rzyms
kokatolickim, czego wyrazem była m.in. korespondencja prowadzona z bis
kupami katolickimi Edwardem Roppem i Zygmuntem Łozińskim. W liście
swym z dnia 21 X 1929 r. abp Kowalski pisał: Niczego od Was nie żądamy, o nic
innego Was nie prosimy Jeno o przebaczenie, miłość ijedność z Wami w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym. Owe bardzo piękne słowa, podyktowane być może
13. O. Pietrzykowski, dz. cyt.
14. S. Rybak, s.86
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napięciem emocjonalnym, nie zmieniały jednak stanowiska arcybiskupa co do
sprawy podporządkowania się Watykanowi. Uważał on, że z papieżem możemy
być w jedności, ale nigdy nie w zależności. I w innym liście z dnia 15 XI 1929 r.
pisał: Różnice w pojmowaniu dogmatów już zanikają i zaniknąć muszą zupełnie, bo
miłość wszystko wyrówna, wszystko zapomni i wszystko za nic mieć będzie15.
Intencją jego był powrót do jedności z Kościołem rzymskokatolickim, ale
w takiej formie, by mariawici, wyznając te same prawdy wiary co katolicy i żyjąc
we wspólnocie eklezjalnej mogli zachować odrębność w traktowaniu niektórych
dogmatów, np. tego, który określa nieomyślność papieża w sprawach wiary.
Jego koncepcja była nieco zbliżona do treści słów, jakie wypowiedział papież Jan
XXIII, jeszcze wówczas, gdy był nuncjuszem apostolskim w Paryżu, gdy
zwracając się do znanego radykała i agnostyka premiera francuskiego Edouarda
Herriota powiedział: Otóż nic nas nie różni poza poglądami. Próby unifikacyjne,
podjęte przez abp. Kowalskiego, nie przyniosły jednak rezultatu.
Pozostając przy jego osobie, może warto uzupełnić informacje S.Rybaka,
piszącego o okolicznościach aresztowania w czasie II wojny światowej i stracenia
w obozie koncentracyjnym b.zwierzchnika Kościoła, tym - że abp Kowalski
został przez gestapo uwięziony w wyniku ważnego wydarzenia. Otóż wystosował
on list do Adolfa Hitlera, wzywając go, by nawrócił się na mariawityzm16.
Kościół Mariawitów ponosił więc swoje ofiary w I i II wojnie. Wśród
Polaków jego rola będzie budzić zawsze szczególne zainteresowanie, gdyż jest to
jedyny, poza działającymi jeszcze w XVI wieku braćmi polskimi - arianami, odłam
religijny wyrosły z gleby polskiej. Jego rozłąka z Kościołem rzymskokatolickim
jest zjawiskiem tym bardziej tragicznym lub choćby zastanawiającym, iż ruch
mariawicki w początkach swego działania nie kwestionował żadnej z prawd
teologicznych. Jego inicjatywy dotyczyły zagadnień kultu i praktykowania cnót
moralnych wśród duchowieństwa. Matka Kozłowska mówiła: Bóg jest miłością
istotną, wieczną i nieskończoną. Postulowała kult Przenajświętszego Sakramentu
i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. To, co wyrastało z jej objawień współgrało
ze świadomością uciemiężonego przez zaborców narodu. Dane jej było przewidy
wanie nadchodzących klęsk, których unaocznieniem stały się wkrótce tragiczne
doświadczenia z czasów I wojny światowej. Wierzyła w moc Miłosierdzia Bożego,
którą przeciwstawiała wszystkiemu temu, co może przynieść każąca sprawied
liwość Boża. Jej mistycyzm - jak słusznie wskazuje wspomniany już A. Grzegor
czyk - był bliski temu, co głosiła wynoszona teraz w Kościele katolickim na ołtarze
siostra Faustyna Kowalska. A jednak losy tego przepowiadania mariawickiego
poszły inną drogą. Myśl religijna matki Kozłowskiej była uwikłana w kompleks
„złych kapłanów” . Rygoryzm jej poglądów nadmiernie przyspieszał dzieło
ewangelicznego żniwiarza, na które trzeba czekać, patrząc się na to, może
z szarpiącym bólem serca, jak wśród najpiękniejszego zboża pleni się skaza kąkolu.
Feliksa Kozłowska umarła w 1921 roku. Własnymi oczyma widziała to, co
przepowiadała. Czas wojny i czas każącej sprawiedliwości. Stworzony przez nią
Kościoł, tak dynamicznie rozwijający się do 1914 roku, ilościowo już zaczynał
maleć. Może jego profetyczna i zarazem odnawiająca funkcja była związana
z określonym tylko czasem historii.
Stanisław Jan Rostworowski

15. Ks. E. Warchoł, Problem zjednoczenia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów z Kościołem
Rzymskokatolickim w Polsce w latach 1929-1930 w świetle korespondencji między biskupami
mariawickimi a rzymskokatolickimi, „Ateneum Kapłańskie” 1984, 1.103, z. 3, s.415-427.
16. zob. W. Sawicki, Protestantyzm i sekty religijne, w: Historia Kościoła w Polsce, dz. cyt., t.II, cz.II,
s.98.
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Veritati et caritati. W służbie teologii i pojednania. Prace dedykowane
Księdzu Biskupowi Alfonsowi Nossolowi z okazji sześćdziesiątej rocznicy urodzin
i piętnastolecia święceń biskupich. Redakcja: ks. Piotr Jaskóła. Opole: Wydawnic
two Św. Krzyża 1992, 516 s.

Wydawałoby się, że wobec bogactwa literatury ekumenicznej trudno już
napisać coś oryginalnego i ciekawego z tego zakresu. Że tak Jednak nie jest
świadczy zbiór prac wydanych z okazji podwójnego jubileuszu księdza biskupa
Alfonsa Nossola, jednego z najbardziej zasłużonych dla ekumenii w Polsce ludzi.
Bardzo często w księgach pamiątkowych pomieszcza się na zasadzie cicer
cum caule prace różnej wartości, gdzie obok cennych rozpraw są też artykuły
w rodzaju historia dzwonnicy przy kościele parafialnym w Pikutkowie. Nie
twierdzę, że w księdze zredagowanej przez ks. Piotra Jaskółę wszystkie prace są
wybitne, ale większość z nich zasługuje na uwagę. W dziele poświęconym
wybitnemu ekumeniście nie mogło zabraknąć autorów, tak z Kościoła rzyms
kokatolickiego jak z innych Kościołów, od lat zajmujących się teologią
pojednania. Są tu m.in. prace księży: Manfreda Uglorza, Witolda Benedyktowicza, Stanisława Nagy’ego, Piotra Jaskóły, Jana Sergiusza Gajka, Wacława
Hryniewicza, Leonarda Górki, Zdzisława Trandy, Stanisława Celestyna Napió
rkowskiego. Część artykułów napisali znani teologowie i ekumeniści niemieccy
oraz austriaccy: Klaus Hemmerle, Josef Ziegler, Paul Werner Scheele, Aloys
Klein, Franz Kamphaus i, przede wszystkim, słynny Walter Kasper.
Artykuły pogrupowane są w pięciu rozdziałach. Ograniczmy się do
najbardziej interesującej ekumenistów części czwartej pt. „Teologia pojed
nania” . W interesującym, szczerym artykule bp Zdzisław Tranda, ówczesny
prezes Polskiej Rady Ekumenicznej pisze o uwarunkowaniach, które krępowały
otwarcie ekumeniczne Kościołów mniejszościowych w okresie władzy komunis
tycznej. Z jednej strony była to kontrola, inwigilacja i naciski Urzędu ds.
Wyznań, oraz próby pozyskiwania małych Kościołów w walce z Kościołem
większości. Z drugiej zaś inicjatywę ekumeniczną w kierunku katolików
utrudniały Radzie sprawy konfliktowe pomiędzy Kościołami członkowskimi
PRE i Kościołem rzymskokatolickim oraz brak gotowości tego Kościoła, nawet
w okresie Soboru Watykańskiego II, do uznania w Polsce istnienia problemu
ekumenicznego w ogóle. Bp Tranda pisze też o pokusach, na jakie narażone są
obecnie Kościoły mnieszościowe - może to być z jednej strony zamykanie się we
własnych kręgach, z drugiej zaś uleganie wpływom Kościoła rzymskokatolic
kiego. Bp Tranda wspomniał tutaj o ludziach, którzy wykazują duże tendencje
ulegania wpływowi i potędze Kościoła rzymskokatolickiego. Ksiądz Biskup
wskazuje na konkretne możliwości współpracy pomiędzy Kościołami zrzeszony
mi w PRE i Kościołem rzymskokatolickim (opracowanie systemu katechetycz
nego, kształcenie katechetów we wspólnej uczelni, ewangelizacja, wydawnictwa
religijne itd.).
Niejako uzupełnieniem tekstu biskupa Trandy jest artykuł o. prof. Stanis
ława Celestyna Napiórkowskiego pt. „Ekumenia z perspektywy Kościoła
większościowego” . Jest tam m.in. próba bilansu dorobku ekumenicznego
w Polsce, który powinien być powodem naszej dumy, choć w gronie ekumenis
tów wypominamy sobie częściej nasze braki i zaniedbania. Ojciec Celestyn
apeluje o otwartą eklezjologię, dawanie przez Kościoły wspólnego świadectwa,
powołanie do życia Rady Kościołów Chrześcijańskich w Polsce. Zgłasza także
pod adresem Kościołów mniejszościowych postulat obiektywnego informowa
nia Zachodu o Kościele rzymskokatolickim.
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Z artykułów stricte teologicznych na szczególną uwagę zasługuje tekst
biskupa Waltera Kaspera pt. „Sukcesja apostolska w kontekście ekumenicz
nym” . Autor zwraca uwagę, że podczas gdy katolicy kładą nacisk na sukcesję
w urzędzie, protestanci podkreślają sukcesję w Ewangelii. Sukcesja apostolska
wynika jednak i jest na usługach sukcesji Słowa. Artykuł jest próbą poszukiwania
konsensu w tej trudnej sprawie, jaką jest sukcesja apostolska.
Bardzo ciekawy jest artykuł ks. Helmuta Sobeczki pt. „Ku liturgicznej
jedności” , pokazujący m.in. wzajemne oddziaływanie reformy liturgicznej
Kościoła katolickiego i ewangelickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Eucha
rystii.
Pewien niedosyt wzbudza natomiast artykuł biskupa Gerarda Kusza pt.
„Ekumeniczna orientacja duszpasterstwa” . Strona doktrynalna została opraco
wana bardzo solidnie, jednak autor chyba za mało uwagi poświęcił problemowi,
jak aplikować ekumeniczną wykładnię nauki katolickiej w duszpasterstwie
i jakie można by podejmować konkretne inicjatywy ekumeniczne w parafiach.
Szkoda też, że w księdze pamiątkowej nie znalazł się artykuł podsumowują
cy zasługi Jubilata dla ekumenizmu, choć z drugiej strony chyba wszyscy
ekumeniści mają nadzieję, że bp Alfons Nossol przez długie lata będzie działał na
tej niwie i na podsumowanie przyjdzie jeszcze czas.
Grzegorz Polak

CZAJKOWSKI MICHAŁ ks.: Lud Przymierza.
Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1992, 127 s.
Biblioteka „Więzi” obdarzyła nas książką ważną i nader pożyteczną,
zbierając w jednym tomie rozproszone artykuły ks. Michała Czajkowskiego,
które wszystkie dotyczą dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Sam Autor mówi
0 nich, że należą do różnych gatunków literackich, gdyż pisane były i dla prasy
codziennej, i dla czasopism społeczno-kulturalnych czy religijnych, i dla
naukowych, teologicznych. A znajdą się wśród nich również homilie mszalne
1nawet audycja radiowa. Teksty te łączy w jedno nie tylko wielki wspólny temat,
wyrażony znakomicie w tytule książki: Lud Przymierza, leczy także - w sposób
bardzo istotny - osoba ich Autora. Biblista i teolog, naukowiec i pedagog,
a przede wszystkim kapłan o gorącym sercu, pełen pasji i zaangażowania,
serdeczności i ciepła, choć nic nie mówi o sobie, wychodzi nam jednak naprzeciw
na każdym kroku. A rzadko się zdarza, by - tak, jak tutaj - tekst drukowany
zachował całą moc żywego słowa. Jest Ksiądz Profesor członkiem Komisji
Episkopatu do Spraw Dialogu z Judaizmem, fakt ten jest jednak nie przyczyną,
lecz prostą konsekwencją jego głębokiego zaangażowania zarówno w ten dialog
jak i we wszelkie działania ekumeniczne.
Tytuł: Lud Przymierza, wskazuje na właściwy temat zebranych tutaj
artykułów, jak też - przynajmniej pośrednio - również na cel ich zebrania.
Wszyscy bowiem, jak mówi Autor, chrześcijanie razem z Żydami, jesteśmy ludem
Księgi. Jesteśmy też wraz z nimi ludem Przymierza (s.9). I cała książka stara się na
różny sposób prawdę tę przybliżyć i wyjaśnić.
Doskonale została pomyślana konstrukcja książki. Otwiera ją krótki, lecz
ważny Wstęp napisany przez arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, przewod
niczącego Komisji Episkopatu do Spraw Dialogu z Judaizmem, zamyka zaś List
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Pasterski Episkopatu z okazji rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji Nostra
aetate, do którego dobre wprowadzenie stanowi wywiad ks. Czajkowskiego dla
„Życia Warszawy” (z dn. 18.01.1991).
Lud Przymierza - ale co to właściwie znaczy przymierze? Obawiam się, że
gdybyśmy spróbowali zadawać to pytanie w sondzie ulicznej, okazałoby się, że
bardzo niewielu z nas wie, o co chodzi. Tym cenniejsza jest krótka i piękna
definicja, jaka pojawia się już w pierwszych słowach Wstępu arcybiskupa
Muszyńskiego. Czytamy tam, że w języku dla nas zrozumiałym przymierze to
tyle co wspólnota życia i miłości. Tym samym już tytuł książki wskazuje na istotę
zarówno chrześcijaństwa jak i judaizmu, dwóch religii, które są obie religiami
Przymierza (s.5).
Ks. Czajkowski dzieli się z czytelnikami swoją troską o jakość naszego
chrześcijaństwa, o brak zrozumienia jego sensu i korzeni, nie czyni tego jednak
bynajmniej w oderwaniu od naszej codzienności. Zastanawia się nad dniem
dzisiejszym, nad stosunkiem nas Polaków do Żydów, nad problemem i historią
polskiego (i nie tylko polskiego) antysemityzmu. Pyta, czy można się antysemity
zmu oduczyć? W odpowiedzi stwierdza wyraźnie: Od apeli ważniejsza jest
rzetelna informacja i długotrwała formacja, zwłaszcza duszpasterska, kaznodziejs
ka i katechetyczna... Jako wierzący wiemy: formacja to najpierw nie tyle wiedza, ile
nawrócenie. Albowiem antysemityzm to nie tylko ignorancja, głupota, to także
moralne zboczenie. Rzetelna wiedza ma prowadzić do wyzbywania się resentymentów, awersji, uprzedzeń, czyli do konwersji nie tylko umysłu, lecz przede wszystkim
serca (s.116).
Otóż wszystkie zebrane w tej książce artykuły zmierzają właśnie do
udzielenia pełniejszej informacji o judaizmie i o jego żywotnych zwiążkach
z chrześcijaństwem. I to zarówno w dniu dzisiejszym jak i w przeszłości. Ks.
Czajkowski wspomina tutaj o niezwykłym 7-tygodniowym seminarium na temat
judaizmu, jakie odbyło się w 1989 r. w Chicago dla wykładowców polskich
uczelni teologicznych. A było to, jak pisze Autor, sam będący jednym z jego
uczestników, nie tylko studium przeszłości, lecz również spotkanie z żywym
judaizmem także podczas wspólnego słuchania Słowa Bożego i wychwalania Boga
w różnych synagogach współczesnego żydowstwa amerykańskiego (s.49). Ze
spotkania tego wyrósł też artykuł o judaizmie amerykańskim, przedstawiający
nam świat całkiem nie znany, choć w znacznej mierze mający swe korzenie
również w Polsce (s.49-58).
Poznanie, choćby pobieżne, tego świata pomaga nam pozbyć się fałszywego
przekonania, że judaizm należy właściwie jedynie do przeszłości. A przecież Jan
Pawel II parokrotnie już mówił o Izraelu jako o ludzie Bożym Przymierza, które
nigdy nie zostało odwołane. Dokumenty naszego Kościoła przypominają, że
judaizm nie skończył się wraz z przyjściem na świat Chrystusa -judaizm nadal żyje,
użyźniany krwią swych męczenników, wsłuchany w to Słowo Pana, którym i nas
obdarzył i obdarza. Żyje - i czeka. (s.59).
Starając się zwalczyć zastarzałe uprzedzenia, analizuje ks. Czajkowski
osławione jako antysemickie teksty Nowego Testamentu, ukazując między
innymi ich uwarunkowania historyczne, a także całkowitą niedorzeczność
przypisywania antysemityzmu św. Pawłowi, tak dumnemu ze swego pochodze
nia i formacji («obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina,
Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz... Flp 3,5). Na
marginesie książki Emanuela Levinasa daje też krótki przegląd dokumentów
Kościoła dotyczących stosunków chrześcijańsko-żydowskich, począwszy od
soborowej deklaracji Nostra aetate z 1965 r. Przegląd bardzo pożyteczny, bo
choć wszystkie te dokumenty dostępne są w języku polskim, bardzo wielu ludzi
u nas nawet o nich nie słyszało.

RECENZJE

163

Ks. Czajkowski, jak już wspominałam, poświęca wiele uwagi teraźniejszo
ści, naszym dzisiejszym nieporozumieniom i kłopotom, czy zgoła błędom
i moralnym przekłamaniom. Ale niemniej ważne są jego artykuły teologiczne,
przynoszące niejako teologiczne uzasadnienie formułowanych aktualnie sądów.
Na szczególną uwagę zasługuje moim zdaniem artykuł Judaizm. Ukazuje on na
paru stronach (s. 11-17) w sposób nadzwyczaj zwięzły i przejrzysty samą istotę
judaizmu, o której większość z nas nie ma w ogóle pojęcia.
A przecież - jak powiada Autor - nie ma religii bliższej chrześcijaństwu. Jest
to religia szczególna, gdyż ukonstytuowana przez dwie podstawowe zasady:
zasadę szczepu i zasadę Przymierza. To dopiero Przymierze czyni z naturalnego
szczepu lud Boży. Izrael jest ludem Przymierza - albo w ogóle nie jest ludem.
Specyfikę judaizmu stanowi przy tym fakt, że do Boga dochodzi on nie przez
abstrakcyjne dogmaty, lecz poprzez historię. A każdy syn Izraela spoglądając
w przeszłość widzi w niej nie tylko swoją historię, ale także historię Boga z nim.
Historię zakochanych, w której z każdego wzlotu i upadku, z każdej katastrofy,
wyrasta coś nowego, nowe doświadczenie, nowe poznanie Boga. Stworzenie
dopełnia się w historii, bo w niej dopiero realizuje się stopniowo wspólnota
człowieka z Bogiem, a do tej właśnie wieczystej komunii ze sobą Bóg stworzył
człowieka (s.l 1,12,14).
Nieco dalej porusza też Ksiądz Profesor trudny, bo delikatny problem
Starego (czy Pierwszego?) Przymierza. Przywykliśmy od wieków mówić o Sta
rym Testamencie i Starym Przymierzu. Przymiotnik „stary” bywa jednak
rozumiany jako „przestarzały” , przynajmniej w polskim języku (po francusku na
przykład są dwa przymiotniki, jest zatem nie „Vieux” , lecz „Ancien Tes
tament”).
Odczuwają to w ten sposób Żydzi, a wielu chrześcijan sądzi również, iż Nowe
Przymierze znosi lub unieważnia Stare, i podtrzymuje ten pogląd wbrew słowom
Jezusa i św. Pawła (Mt 5,17; Rz 11,2 i 29), jak również Jana Pawła II, który
w 1989 r. w Moguncji mówił na spotkaniu z Żydami o ,,ludzie Bożym Starego
Przymierza, które nigdy nie zostało odwołane”. Czas najwyższy - pisze ks.
Czajkowski - wyjść z naszego chrześcijańskiego tryumfalizmu i ekskluzywizmu.
Czas uświadomić sobie, że żydowskie Przymierze trwa i owocuje nadal cwe
współczesnym nam judaizmie, w niczym nie pomniejszając chrześcijaństwa...
Wiara chrześcijańska, która zamyka się na wyzwania i wartości izraelskiej tradycji
Przymierza, sama skazuje się na niedopełnienie i zubożenie... Nie osiągnie ona
nigdy duchowej pełni (szalom), póki nie odnowi stałej więzi z żydowską tradycją
Przymierza nieodwolanego i nieodwołalnego (s.29-31).
Nie oznacza to jednak, że istnieją dwie drogi, jedna dla Żydów, druga dla
pogan, które byłyby paralelne prawie aż do paruzji. Jezus nie może być drogą
zbawienia tylko dla pogan. A mimo to jest także prawdą, iż Izrael zachowuje
ąwoją specyfikę i misję. Jeśli ten naród nieustannie jest prześladowany i na naszych
oczach doświadczył grozy Szoah... to dlatego, że pośród narodów nosi imię Boga,
jest ,,teoforyczny Izrael i Kościół wzajemnie się ubogacają, istnieje bowiem
tylko jeden lud poświęcony Bogu, choć podzielony dramatycznie od czasu
i z powodu Chrystusa (s.34-37).
Pojęcie „Nowego Przymierza” nie zostało stworzone przez chrześcijan.
Pojawiło się ono już w Księdze Jeremiasza (31,31-34). Nie ma tam jednak mowy
0 Starym Przymierzu. Prorok przeciwstawia zapisane na tablicach kamiennych
Przymierze synajskie, które naród wybrany złamał, Przymierzu, jakie Bóg
obiecuje wypisać teraz na sercach swego ludu. Ale jest to również Tora,
Przymierze to samo, jedynie odnowione, przemienione w Bożym miłosierdziu
1 przebaczeniu. Tutaj jednak niemiecki teolog, Norbert Lohfink, a za nim ks.
Czajkowski, stawiają narzucające się nam wszystkim pytanie: Czy udało się Bogu
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kiedykolwiek dotychczas zapisać w ten sposób serca człowiecze? W odpowiedzi
- z całym szacunkiem dla wiary i niewiary Żydów - wskazuje Lohfink na Serce
Jezusa. I dodaje, że ci, którzy się z Nim łączą, mimo swych słabości i zdrad,
otrzymają udział w Jego mocy wierności Torze. Ale to spełnianie się słowa
Jeremiaszowego zaczęło się już na długo przed Jezusem, w historii Izraela,
w sercach żydowskich (s.43).
Kapitalny jest rozdział zatytułowany: Co to znaczy, że Jezus jest Żydem.
Myślę, że wielu z nas mógłby on posłużyć za materiał do rachunku sumienia.
Zadziwiająca jest bowiem reakcja niektórych chrześcijan na tę elementarną,
jakby się zdawało, prawdę (por. fragmenty dwóch listów do ks. Czajkowskiego
cytowanych na s.66). W świadomości wierzących Chrystus jest Bogiem, ale
najczęściej przestaje być człowiekiem. Niedostrzegalnie dla siebie popadamy
w prastarą herezję doketyzmu. Słusznie Autor stwierdza, że Chrystusowi grozi
nieustannie z naszej strony daleko idąca spirytualizacja, pozbawienie historycznych
konturów, nie bez pomocy dogmatu, liturgii i sztuki. A tymczasem nasz związek
z Chrystusem to zawszę związek z żywa osobą, a nie z jakąś ideą, prawdą, miłością.
A ta żywa osoba jest Żydem. I to właśnie ów Jezus-Żyd, którego osoba dzieliła
chrześcijan i Żydów przez tyle wieków, dzisiaj zaczyna nas łączyć, jeśli obie strony
się na Niego otwierają (s.69). A wszelkie chrześcijańskie próby odcięcia się od
Pierwszego Testamentu i judaizmu zawsze kończyły się i kończą w ślepej uliczce.
Co to jednak dla nas znaczy, pyta ks. Czajkowski, że Jezus jest Żydem,
pełnym Żydem, nie mniej niż Judasz czy faryzeusz: To znaczy także i przede
wszystkim, że wszelki antysemityzm jest antychrześcijaństwem. Zgodnie ze
słowami Apostoła Narodów, św. Pawła, my, chrześcijanie Jesteśmy dziką gałęzią
wszczepioną w szlachetne drzewo oliwne Izraela (Rz 11,16-24). Co stanie się
z nami, jeśli odetniemy się od pnia i korzeni? Uschniemy. Chrześcijaństwo bez
Izraela to chrześcijaństwo bez korzeni, skazane na śmierć... (s.71,73).
Mała ta książeczka jest nam dzisiaj, jak sądzę, bardzo potrzebna, a że nie
wszyscy mają ją pod ręką, dlatego właśnie tak często oddawałam głos jej
Autorowi. Mówi on tu o stosunkach chrześcijańsko-żydowskich, lecz to, co
mówi, ma zasięg i znaczenie nieporównanie szersze. Na każdej stronie zachęca
nas bowiem do otwarcia na drugiego człowieka, wzywa do dialogu. I może dzięki
niemu uda się nam łatwiej pojąć, że koniecznym warunkiem każdego dialogu jest
próba spojrzenia na przedmiot sporu oczami naszego rozmówcy, nawet jeśli
myśli on całkiem od nas inaczej. Nie znaczy to wcale, że mamy przyjąć jego punkt
widzenia i przyznać mu rację, lecz że powinniśmy uczciwie postarać się ten obcy
punkt widzenia zrozumieć. Dialog według ks. Czajkowskiego to nie synkretyzm
ani prozelityzm; podstawą dialogu jest uszanowanie wzajemne odrębności i toż
samości (s.90).
Anna Świderkówna
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E K U M E N IC Z N E
W tym numerze między innymi
Biskup Jeremiasz
Referat na Zgromadzeniu Ogólnym KKE w Pradze
Heinz-Albert Raem
Siedem kroków na drodze ku jedności chrześcijan
Michał Czajkowski
Związki między liturgią chrześcijańską a żydowską
Dokument Światowego Zgromadzenia na rzecz Sprawied
liwości, Pokoju i Integralności Stworzenia
Nowa struktura Światowej Rady Kościołów
Polska Rada Chrześcijan i Żydów
Biskup Alfons Nossol - w 60 rocznicę urodzin
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