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A R T Y K U Ł Y

ZACHARIASZ ŁYKO

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO

WSTĘP

Polska jest krajem wyznaniowo pluralistycznym. Oprócz Kościoła wy
znaniowej większości, Kościoła Katolickiego, działają w naszym kraju liczne 
inne, mniejsze lub większe Kościoły i związki wyznaniowe, chrześcijańskie 
i niechrześcijańskie. Wśród nich znajduje się także Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego, zwany w skrócie Kościołem Adwentystycznym, pełniący na naszej 
ziemi ojczystej swe ewangeliczne posłannictwo już od przeszło stu lat.

Jest to Kościół chrześcijański typu protestanckiego, stanowiący część 
składową ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a zarazem 
cząstkę powszechnego chrześcijaństwa w ogóle. Kościół ten coraz aktywniej 
uczestniczy w życiu publicznym i międzywyznaniowym, ekumenicznym. Jest on 
znany z szerokiej działalności nie tylko religijnej, ale także moralno-społecznej, 
współtworząc w jakimś stopniu -  wraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi 
i w łączności z całym narodem polskim -  dzieje ojczyste i narodową kulturę oraz 
rozwijając wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie1.

Artykuł posiada charakter informacyjny. Autor świadomie unika w nim 
elementu apologetycznego czy historiozoficznego, koncentrując uwagę 
wyłącznie na faktografii, stanowiącej istotny czynnik możliwie obiektywnego 
i autentycznego przekazu o danym wyznaniu. Faktografia wszak to podstawowy 
kanon naukowo uprawianej religiologii czy publicystyki religioznawczej. Stano
wi ona także ważną zasadę współczesnego ekumenizmu.

NAZWA KOŚCIOŁA
Nazwa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego uwypukla trzy istotne 

elementy religijno-ideowe adwentyzmu:
— po pierwsze -  słowo Kościół wskazuje na eklezjalną, czyli kościelną, 

organizację adwentystycznej wspólnoty religijnej;

1 Na temat adwentyzmu por. B. Hemdorn, The Seventh Day, New York, 1960; E. H. Cooper, 
The Great Advent Movement, Washington 1968; Adwentyści, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 
1973; Bp W. Miziołek, Wprowadzenie do zagadnień ekumenicznych, Warszawa 1986; Z. Łyko, Kościół 
Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 1988.
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po drugie -  słowo A d w e n t y ś c i  (od słowa łacińskiego adventus -  przyjście) 
oznacza ewangeliczną wiarę w powtórne i chwalebne przyjście Chrystusa przy 
końcu czasów oraz związaną z tym chrześcijańską nadzieję i oczekiwanie;

po trzecie -  słowa D n i a S i ó d m e g o  akcentują szacunek dla biblijnego 
Dekalogu, czyli Dziesięciorga Przykazań Bożych, wyrażający się m.in. w prze
strzeganiu przykazania, nakazującego święcenie siódmego dnia tygodnia, czyli 
chrześcijańskiej soboty.

DZIEJE

Kościół wywodzi się ideowo z apostolskiego oraz ogólnochrześcijańskiego 
i reformacyjnego dziedzictwa wiary i do tego dziedzictwa nawiązuje w swej nauce 
wiary, ustroju i posłannictwie2.

Historycznie Kościół wyłonił się z dziewiętnastowiecznego przebudzenia 
adwentowego, czyli reformatorskiego ruchu religijno-umysłowego o charakterze 
mesjanistyczno-eschatologicznym, który zapoczątkowany został w Europie 
przez ks. Manuela Lacunze (1721-1801) we Włoszech, ks. Edwarda Irvinga 
(1792-1834) w Anglii, Roberta Haldane (1764-1842) we Francji i przeszedł 
w pierwszej połowie XIX stulecia przez środowiska chrześcijańskie Starego 
i Nowego Świata3.

W szczególności, Kościół powstał w roku 1844 z radykalnego nurtu 
wspomnianego przebudzenia adwentowego, występującego w postaci tzw. ruchu 
baptystycznego kaznodziei Williama Millera (1782-1849) w USA.

Dzieje powszechnego Kościoła Adwentystycznego

Zaczynem Kościoła była niewielka grupa chrześcijan, byłych zwolenników 
Williama Millera, która po załamaniu się ruchu w dniu 22 października 1844 
wskutek nie ziszczenia się millerowskich oczekiwań, odrzuciła teologiczne 
niekonsekwencje i błędy religijne milleryzmu, dokonała jego weryfikacji i stanęła 
konsekwentnie na gruncie skrypturyzmu i biblijnego eschatologizmu. Tworzyli 
ją wywodzący się z różnych Kościołów pastorzy: Jakub White, Hiram Edson, 
Józef Bates, Jozua Himes, Owen Crosier, John Andrews i inni oraz m.in. Ellen G. 
Harmon, późniejsza żona pastora Jakuba White’a i wybitna pisarka adwentys- 
tyczna, b. członkini Kościoła Metodystycznego.

Od tego momentu, w ciągu 20 lat zbudowane zostały fundamenty doktrynal- 
no-organizacyjne Kościoła. W roku 1848 nastąpiło w rezultacie kilku konferen
cji teologicznych doktrynalne zjednoczenie ruchu. W następnym roku roz
poczęto działalność wydawniczą. W roku 1853 zorganizowano pierwsze zbory 
(parafie), a w roku 1860 Kościół przyjął nazwę Adwentyści Dnia Siódmego. 
W następnych latach powstały pierwsze diecezje, a w dniach 20-23 maja 1863 
utworzona została ogólnokrajowa struktura kościelna, zwana Generalną Kon
ferencją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, i jej Komitet Wykonawczy, 
zwany Radą Naczelną Kościoła. Jako siedzibę Kościoła obrano Battle Creek 
w stanie Michigan. Kościół miał wówczas 3500 wiernych ochrzczonych.

W latach sześćdziesiątych XIX stulecia Kościół rozszerzył swą działalność na 
stany zachodnie, a w latach siedemdziesiątych -  na stany południowe i północne

2
Por. Z. Łyko, Geneza współczesnego adwentyzmu, Warszawa 1979.

3 Pod wpływem tego prądu religijno-umysłowego znajdowali się w pewnym sensie polscy 
mesjaniści we Francji z Adamem Mickiewiczem na czele.
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USA. W roku 1866 powstało pierwsze adwentystyczne sanatorium, za
początkowujące misję medyczną Kościoła, w roku 1872 -  pierwsza adwentys- 
tyczna szkoła, dająca początek działalności oświatowo-wychowawczej Kościoła, 
a w roku 1889 -  Stowarzyszenie Wolności Religijnej, inicjujące działalność 
Kościoła na rzecz praw człowieka.

Rok 1864 zapoczątkował ogólnoświatową działalność Kościoła. Pierwszym 
kontynentem, na który zostały przeszczepione idee adwentystyczne, stała się 
Europa. Dokonał tego wybitny Polak, pastor Michał Belina-Czechowski 
(1818-1876), były ksiądz rzymskokatolicki, franciszkanin, mąż szlacheckiego 
rodu, uczestnik ruchów narodowo-wyzwoleńczych w kraju i na obczyźnie, który 
po wyjeździe do USA i przyjęciu tam adwentyzmu powrócił do Europy jako 
pierwszy jego zwiastun i krzewiciel. Dzięki tej działalności powstał w Szwajcarii 
europejski ośrodek adwentyzmu, skąd jego idee przeniknęły do Italii, Rumunii, 
Niemiec, na Węgry i do innych krajów Europy4. W roku 1877 idee te przedostały 
się do Afryki i Ameryki Środkowej, a w roku 1890 -  do Ameryki Południowej.

W związku z liczebnym i przestrzennym rozwojem Kościoła, dokonano na 
początku XX wieku jego reorganizacji, w rezultacie czego w roku 1901 powołano 
okręgi prowincjonalne zwane uniami, obejmujące diecezje, a w roku 1913 
utworzono światowe wydziały Generalnej Konferencji Kościoła, obejmujące 
unie. Siedzibę Kościoła przeniesiono w roku 1903 do Waszyngtonu, District 
Columbia. W roku 1911 utworzono sekretariat Kościoła do spraw informacji, 
który objął prasę, a potem radio (1926) i telewizję (1950). W drugiej połowie XX 
wieku Kościół znalazł się w stadium wszechstronnego rozwoju, docierając do 
wszystkich niemalże krajów świata. W roku 1989 siedzibę Kościoła przeniesiono 
do Śilver Springs w stanie Mayland koło Waszyngtonu, w USA.

Obecnie Kościół rozwija swą działalność w 200 krajach świata wszystkich 
kontynentów (na 230 krajów zarejestrowanych w ONZ) i posiada 10 min 
wyznawców, ok. 70 tys. zborów i grup kościelnych, 450 diecezji, 1000 Kościołów 
krajowych, 13 wydziałów, ok. 40 tys. duchownych oraz 75 tys. innych 
pracowników. Ponadto prowadzi ok. 5 tys. szkół podstawowych, 900 szkół 
średnich i 78 szkół wyższych, w tym 13 uniwersytetów, 160 szpitali i sanatoriów 
oraz 330 przychodni leczniczych, 75 domów opieki i sierocińców, 15 zakładów 
zdrowej żywności oraz 57 instytutów wydawniczych, jak również ok. 4300 stacji 
radiowych i 1400 stacji telewizyjnych. Zwierzchnikiem ogólnoświatowego 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest od roku 1990 pastor Robert S. 
Folkenberg.

Dzieje Kościoła Adwentystycznego w Polsce

Powstanie Kościoła Adwentystycznego w Polsce stanowiło pokłosie mis
jonarskiej działalności pastora Michała Beliny-Czechowskiego w Europie.

W roku 1886 idee adwentystyczne dotarły ze Szwajcarii do Rosji na Krym, 
gdzie w roku 1888 zapoznał się z nimi Polak, Herman Szkubowiec, który zaniósł 
je do swej rodzinnej wioski, Żamówka, na Wołyniu, w zaborze rosyjskim, i tam 
założył pierwszy ośrodek polskiego adwentyzmu. Stamtąd, w roku 1893, nauka 
adwentystyczna dostała się do Królestwa Polskiego, do Łodzi, gdzie powstał 
zbór, a w 1900 -  do Warszawy, gdzie również powstał zbór. W roku 1912 
założona została w Warszawie pierwsza polska Adwentystyczna Diecezja 
Misyjna. Drugi ośrodek adwentyzmu powstał w zaborze pruskim w roku 1895

4 Por. B. Koziróg, Ksiądz Michał Belina-Czechowski, Warszawa 1992.



12 ZACHARIASZ ŁYKO

w Poznaniu, a trzeci -  w roku 1903 w Bielsku Białej, w zaborze austriackim. 
Z tych ośrodków adwentyzm rozprzestrzenił się na cały kraj.

Po odzyskaniu w roku 1918 przez Polskę niepodległości, utworzona została
-  w rezultacie działań warszawskiego kierownictwa kościelnego -  w roku 1920 
Diecezja Południowa z siedzibą w Bielsku, a w roku 1921 Diecezja Zachodnia 
z siedzibą w Poznaniu, zaś w dniach 7-10 października 1921 powołana została do 
istnienia ogólnokrajowa struktura kościelna w postaci Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego w Polsce. Siedzibą Kościoła była początkowo Bydgoszcz, 
a następnie od roku 1931 -  Warszawa. W roku 1921 zorganizowane zostało 
wydawnictwo kościelne, a w roku 1926 -  seminarium duchowne. Majątek 
Kościoła zabezpieczało Towarzystwo Budowlane Konstrukcja, spółka z o.o., 
powstała w roku 1924 w Warszawie. W okresie międzywojennym Kościół nie 
posiadał prawnego uznania. Przed wojną Kościół liczył ok. 4000 wyznawców. 
Wybitną rolę w tym czasie odegrali pastorzy: Teodor Will, zwierzchnik 
Warszawskiej Diecezji Misyjnej (od roku 1912) i Wilhelm Czembor, zwierzchnik 
Kościoła (od roku 1936)5.

Wraz z wybuchem drugiej wojny światowej Kościół Adwentystyczny podzielił 
los narodu i narodowego cierpienia związane z czwartym rozbiorem Polski. 
Jurysdykcja dotychczasowego kierownictwa kościelnego ograniczona została do 
Generalnej Gubernii i to pod zwierzchnictwem niemieckiego Kościoła Adwen- 
tystycznego w Berlinie. Na zachodzie zbory znalazły się w obrębie Rzeszy, a na 
wschodzie -  pod władzą sowiecką, potem niemiecką. Wiele kaplic zostało 
zamkniętych, część wyznawców i duchownych deportowano do Niemiec lub 
zesłano w głąb Rosji. Wielu z nich znalazło się w obozach koncetracyjnych 
i łagrach. Już na początku okupacji zginął w Oświęcimiu pastor Florian 
Kosmowski, a w Katyniu poniosło śmierć trzech adwentystycznych oficerów 
Wojska Polskiego braci Ostapowiczów. Na karę śmierci skazana została Helena 
Gargasz za przechowywanie osób narodowości żydowskiej oraz Janina Boetzel 
za działalność konspiracyjną. Posłannictwo Kościoła zostało ograniczone, 
a siedziba Kościoła uległa częściowemu zniszczeniu.

Po zakończeniu wojny odradzało się życie narodu, a wraz z nim także
-  działalność Kościoła. Wyłonione w kwietniu 1945 roku na konferencji 
adwentystycznej w Radomiu, zorganizowanej przez pastora Mariana Kota, 
nowe kierownictwo kościelne z przewodniczącym pastorem Janem Kulakiem, 
a potem także pastorem Janem Skrzypaszkiem jako sekretarzem, nawiązało 
kontakty ze zborami, wyznawcami i duchownymi oraz odbudowało administ
rację Kościoła. Dużym osiągnięciem było uzyskanie w roku 1946 legalizacji 
Kościoła i odbycie w Krakowie pierwszego po 10 latach Zjazdu Kościoła. 
Rozwinięto działalność charytatywną, zaś w roku 1947 -  wznowiono działalność 
wydawniczą. W tym samym roku reaktywowane zostało, także w Krakowie, 
Seminarium Duchowne, przeniesione następnie w roku 1949 do Bielska-Białej, 
a w roku 1959 do Podkowy Leśnej, gdzie znajduje się do chwili obecnej. Po 
wojnie siedziba Kościoła mieściła się w Krakowie, a od roku 1949 ponownie
-  w Warszawie.

Lata 1949-1957 to okres reżimowej walki z religią i wewnątrzkościelnych 
trudności czasów stalinizmu, połączony ze zmianami w kierownictwie 
kościelnym, ograniczeniem działalności i aresztowaniami6. Aresztowani zostali

5 Por. Z. Łyko, Sytuacja prawna Kościoła Adwentystycznego w Polsce międzywojennej, 
1918-1939, Warszawa 1979.

6 Czasy te były trudne dla wielu Kościołów chrześcijańskich.
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np. pastor Andrzej Maszczak -  rektor Seminarium Duchownego, pastor Konrad 
Janyszka i inni. Kilku młodych duchownych, np. pastor Emil Pollok, pastor 
Włodzimierz Bojko i inni znalazło się w wojskowych batalionach kopalnianych. 
Kościół jednak istniał, choć większość duchownych i wyznawców działała 
w podziemiu7. Dzięki zmianom politycznym (zapoczątkowanym m.in. Wydarze
niami Poznańskimi w roku 1956), rozsądkowi i miłości braterskiej oraz 
aktywności grupy pastorów8, jak również pomocy zwierzchnich władz Kościoła 
z Anglii i USA okres ten zakończył się wewnątrzkościelną integracją, nor
malizacją i jednością w służbie Ewangelii. Zwierzchnikiem Kościoła wybrany 
został pastor Józef Zieliński, który wkrótce zmarł, a jego miejsce zajął pastor 
Gustaw Baron.

Dalsze lata cechowały się -  w miarę przemian społeczno-politycznych oraz 
rozwijających się sfer wolności i swobód obywatelskich (wielką rolę odegrała tutaj 
„Solidarność”) -  wielokierunkowym, choć nie bez trudności administracyjnych, 
rozwojem działalności Kościoła w dziedzinie życia wewnętrznego, ewangelizacji, 
spraw wydawniczych, wychowania i kształcenia, działań charytatywnych, kon
taktów z naczelnymi władzami Kościoła w USA i Anglii oraz międzynarodowym 
adwentyzmem (udział przedstawicieli w konferencjach i światowych Zjazdach 
Kościoła), aktywności moralno-społecznej, zwłaszcza zwalczania socjopatologii, 
łączności z polskimi Kościołami chrześcijańskimi i organizacjami społecznymi 
oraz wkładem Kościoła w sprawy kultury, pokoju i praw człowieka. W roku 1966 
zatwierdzony został Statut Kościoła jako częściowa i możliwa wówczas forma 
regulacji statusu prawnego Kościoła. W tym czasie miały miejsce cztery wizyty 
w Polsce najwyższego zwierzchnika Kościoła z USA (w latach 1959, 1971, 1981 
i 1988)9. W roku 1980 rozpoczęła się działalność radiowa Kościoła, a dzięki 
Solidarności również nadawanie (od roku 1982) nabożeństw radiowych w Polskim 
Radiu. W tym czasie czołową rolę odegrał pastor Stanisław Dąbrowski, wieloletni 
(w latach 1965-1988) zwierzchnik Kościoła.

Wydarzeniem był XV Zjazd Kościoła, który odbył się w dniu 5 maja 1988 
i dokonał wyboru nowego kierownictwa kościelnego z pastorem Władysławem 
Polokiem jako przewodniczącym i pastorem Romanem Chałupką jako sek
retarzem generalnym na czele. Zjazd połączony był z centralną uroczystością 
100-lecia adwentyzmu w Polsce, obchodzoną okazale w dniu 7 maja 1988 w Sali 
Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z udziałem najwyższego 
zwierzchnika Kościoła, pastora N. C. Wilsona, i szerokiej reprezentacji środo
wisk kościelnych z kraju i zagranicy, w tym także Polskiej Rady Ekumenicznej 
i Kościoła Rzymskokatolickiego, przestawicieli władz, świata nauki i kultury.

Wydarzenia te rozpoczęły nowy etap dziejów Kościoła w progach III 
i niepodległej Rzeczypospolitej, w atmosferze rozwijającej się demokracji i pełnej 
wolności religijnej.

Od tego momentu nastąpiła ogólna intensyfikacja wszechstronnej 
działalności Kościoła, integracja z międzynarodowymi władzami Kościoła 
i autonomia wewnętrzna. Podniesiono Wydawnictwo do rangi Instytutu Wyda
wniczego, zbudowano kilka nowych domów modlitwy (w Wiśle, Szczytnie, 
Skoczowie, Zakopanem), podjęto współpracę z Rządem Rzeczypospolitej 
w sprawie odrębnej ustawy kościelnej, rozpoczęto starania o zwrot mienia

7 W tym czasie przebywał także w więzieniu Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski.
8 W skład której wchodzili m.in. Stanisław Dąbrowski, Jan Borody i Jerzy Lipski.
9 W roku 1959 odwiedził Polskę pastor R. R. Figuhr, w 1971 -  pastor R. Pierson, w 1981 i 1988 

-  pastor N. C. Wilson.
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kościelnego, pogłębiono współdziałania międzywyznaniowe, rozwinięto szeroką 
działalność moralno-społeczną, zainicjonowano sklepy ze zdrową żywnością, 
zorganizowano kilkanaście nowych zborów. W roku 1990 Seminarium zostało 
przekształcone w Wyższe Adwentystyczne Seminarium Duchowne. W roku 1991 
obchodzono w Bydgoszczy rocznicę 70-lecia zorganizowania Kościoła w Polsce, 
a w roku 1992 utworzono Polskie Towarzystwo Wolności Religijnej.

W tym roku odbyła się także piąta wizyta duszpasterska w Polsce naj
wyższego zwierzchnika ogólnoświatowego Kościoła Adwentystycznego, pastora 
Roberta S. Folkenberga, który przyjęty został po raz pierwszy w dziejach 
adwentyzmu przez Prezydenta RP, Prymasa Polski i Marszałka Sejmu RP, 
a także w Polskiej Radzie Ekumenicznej, gdzie podejmował go Metropolita 
Kościoła Prawosławnego i przedstawiciele innych Kościołów.

Rok 1993 obfitował w różne wydarzenia z życia religijnego, liczne ewangeliza
cje, chrzty oraz kilka ordynacji pastorskich. W tym roku odbył się w dniach 24-26 
czerwca, w Wyższym Adwentystycznym Seminarium Duchownym w Podkowie 
Leśnej XVI Zjazd Synodalny Kościoła, który m.in. uchwalił nowy Statut 
Kościoła i ponownie wybrał na stanowiska kościelne dotychczasowe kierownict
wo Kościoła10.

W Polsce Kościół Adwentystyczny posiada ponad 10 tys. wyznawców, 125 
zborów, 80 duchownych, 3 diecezje z siedzibami w Warszawie, Krakowie 
i Poznaniu, Wyższe Seminarium Duchowne im. Michała Beliny-Czechowskiego, 
przy którym istnieje Niższe Seminarium Duchowne i Szkoła Języka Angiels
kiego. Nadto Kościół prowadzi w Warszawie Chrześcijański Instytut Wydaw
niczy „Znaki Czasu” , Dom Opieki „Samarytanin” w Bielsku Białej, Ośrodek 
Rekreacyjny w Kołobrzegu i Ośrodek Katechetyczny w Wiśle, Audycje Radiowe 
„Głos Nadziei” w Podkowie Leśnej, Korespondencyjny Kurs Biblijny w Biels
ku-Białej, Instytut Zdrowego Życia i inne. Kształci również swych duchownych 
w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz adwentystycznych uniwer
sytetach i kolegiach za granicą. Wydaje miesięcznik „Znaki Czasu” , miesięcznik 
„Głos Adwentu” , kwartalnik „Lekcje Biblijne” i rocznik teologiczny „Signa 
Temporis” . Organizuje kursy odwykowe palenia tytoniu, zdrowego życia, 
szczęśliwej rodziny, zwalczania stresów itp.

Od roku 1970 Kościół posiada stałego przedstawiciela we władzach Transeu
ropejskiego Wydziału Kościoła Adwentystycznego w Anglii. Początkowo był 
nim pastor Paweł Cieślar, a od roku 1985 jest nim pastor Rajmund Dąbrowski.

Kierownictwo kościelne utrzymuje szerokie kontakty z Polonią Adwentys- 
tyczną w Australii, Niemczecn, USA, Wspólnocie Niepodległych Państw, 
Skandynawii. Największe skupiska polskich adwentystów znajdują się w Austra
lii, gdzie istnieje kilkanaście zborów i grup wyznaniowych oraz polska adwentys- 
tyczna szkoła im. Mikołaja Reja i wydawnictwo. Polonia Adwentystyczna 
pielęgnuje język i tradycje narodowe, a w chwilach trudnych nie omieszkuje 
służyć słowem zachęty i materialnego wsparcia. Wybitnymi działaczami polonij
nymi są: Eugeniusz Majchrowski, Paweł Cieślar, Jan Jankiewicz i Marek 
Ignasiak w Australii, Marian Bereta, Kazimierz Tomczyk i Jan Kędzior 
w Niemczech, Leon Maszczak, Michał Duras i Jerzy Michalski w USA oraz 
Henryk Jaworski w Skandynawii i inni. Dwukrotnie w roku 1990 i 1992 polski 
zwierzchnik kościelny odwiedził Polonię australijską. Wielokrotnie wizytowano 
też Polonię amerykańską. Dużą popularnością cieszą się coroczne zjazdy 
polskich adwentystów w Niemczech.

10 Por. Głos Adwentu nr 6 oraz nr 7-8/1993 i Znaki Czasu, nr 7-8/1993.
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NAUKA WIARY

Adwentystyczna doktryna wiary opiera się na Piśmie Świętym, które jest 
czynnikiem konstytutywnym wiary (norma normans). Nie cechuje jej dog- 
matyzm, ma jednak formę zdefiniowaną i ustaloną, ale nie zamkniętą (norma 
normata). Olbrzymia większość prawd wiary jest ^wspólna z większością 
Kościołów chrześcijańskich (np. wiara w Trójcę Świętą, autorytet Biblii, 
usprawiedliwienie z wiary itp.), pewne prawdy są wspólne tylko z niektórymi 
Kościołami chrześcijańskimi (np. święcenie soboty), inne stanowią specyfikę 
adwentystyczną (np. nauka o świątyni).

Cechami charakterystycznymi adwentyzmu jest skrypturyzm, trynitaryzm, 
chrystocentryzm, moralizm i eschatologicyzm. Kościół wierzy również w Maryję 
jako matkę Chrystusa i wielki wzór chrześcijańskiego życia. Wybitnym znamie
niem adwentyzmu jest olbrzymie przywiązanie do apostolskiej tradycji". A oto 
podstawowe zasady wiary.

Nauka o Piśmie Świętym jako źródle wiary

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest natchnionym Słowem 
Bożym, jedynym źródłem objawienia Bożego, nieomylną i najwyższą regułą 
wiary, zawiera pełnię prawdy potrzebnej do zbawienia (sola scriptura) bez 
potrzeby uciekania się do obrzędów, nauki i przepisów religijnych, po
chodzących z czasów poapostolskich, odbiegających od nauki biblijnych.

Nauka o Bogu

Bóg w Trójcy Świętej Jedyny -  to BÓG OJCIEC, istota duchowa i osobowa, 
samoistna i święta, wieczna, wszechmogąca, wszechobecna, nieograniczona 
w mądrości i miłości, będąca stwórcą, prawodawcą i suwerenem wszechświata; 
to SYN BOŻY, Jezus Chrystus, współistotowy i odwiecznie istniejący z Ojcem, 
wykonawca woli Bożej w dziele stworzenia i zbawienia, który dla odkupienia 
ludzkości zstąpił z nieba, narodził się z Maryi Panny i, zachowując naturę Boską, 
przyjął naturę ludzką, umarł za grzechy świata, zmartwychwstał, wniebowstąpił 
i usiadł po prawicy Bożej, gdzie oręduje jako jeayny pośrednik między 
człowiekiem i Bogiem, i skąd przyjdzie jeszcze raz; to DUCH ŚWIĘTY, trzecia 
Osoba Bóstwa, kontynuator dzieła Chrystusa na ziemi, Pan i Ożywiciel, istota 
współdziałająca z człowiekiem w akcie nawrócenia i odrodzenia.

Nauka o stworzeniu

Bóg jest stwórcą wszechświata, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, zastępów 
anielskich i doskonałych cywilizacji kosmicznych. On to powołał do istnienia 
nasz świat, formując go w ciągu sześciu dni tygodnia, po czym w dniu siódmym 
odpoczął. On też opatrznościowo i według swych praw natury, moralnych 
i fizycznych, kieruje losami całego stworzenia, które jest zarazem świadectwem 
Jego istnienia i źródłem naturalnego objawienia Bożego. 11

11 Znajduje to wyraz w dążeniu do kultywowania w możliwie najszerszym zakresie wiary 
apostolskiej ujętej w.Biblii.
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Nauka o człowieku

Człowiek został stworzony przez Boga na obraz i podobieństwo Boże jako 
jednia psychosomatyczna, istota osobowa, rozumna i wolna, powołana do 
dobrych uczynków, której egzystencja uwarunkowana jest posłuszeństwem 
względem woli Bożej12. Dusza człowieka, czyli jego psychika, nie jest 
nieśmiertelna, w związku z czym umarli śpią w prochu ziemi w nieświadomości, 
oczekując na zmartwychwstanie ciał i nastanie wiekuistego królestwa Bożego, 
nagrody lub kary13.

Nauka o grzechu pierworodnym i odkupieniu

Grzech jest przestępstwem Bożego prawa naturalnego, fizycznego i moral
nego, oraz prawa Bożego pozytywnego (spisanego), czynem bezprawnym, 
przedmiotowo i duchowo niebezpiecznym, a podmiotowo zawinionym. Grzech 
taki popełniony został wskutek podszeptu upadłego anioła (szatana) przez 
pierwszych rodziców, powodując zranienie i osłabienie natury ludzkiej oraz 
poddanie jej śmierci, jak również ogólny stan grzechowy ludzkości. Wraz 
z ogłoszeniem przez Boga w rajskim Edenie odwiecznej zapowiedzi zbawienia 
i nadejścia odkupiciela, czyli tzw. Protoewangelii, rozpoczęła się realizacja 
historiozbawczych działań Boga, mających na celu odkupienie ludzkości, 
zniweczenie wszelkiego zła i odnowę wszystkiego.

Nauka o prawie i lasce

Prawo. Odwieczna wola Boża w zakresie moralności, tj. stosunku człowieka 
do Boga, człowieka do człowieka i człowieka do siebie samego, wyrażona została 
w prawie Bożym, czyli Dekalogu lub Dziesięciorgu Przykazań Bożych, zawar
tych w Biblii. Prawo to, zwane również prawem moralnym, obowiązuje 
wszystkich ludzi, zawsze i wszędzie, jest święte, wieczne i niezmienne, stanowi 
elementarną powinność względem Boga, jest wykładnikiem biblijnych zasad 
miłości Boga i bliźniego, jak również ważnym czynnikiem uświęcenia życia, 
w przeciwieństwie do starotestamentalnego prawa obrzędowego, wskazującego 
figuratywnie na zbawczą misję Chrystusa, które zostało przez Chrystusa 
wypełnione i zniesione, w związku z czym nie obowiązuje chrześcijan.

Sobota. Dniem świętym z ustanowienia Bożego jest -  zgodnie z czwartym 
przykazaniem niezmiennego Dekalogu -  siódmy dzień tygodnia, czyli sobota, 
stanowiąca pamiątkę stworzenia i odkupienia, wyraz posłuszeństwa, znak 
wierności Bożej oraz źródło błogosławieństw Bożych, jak również zapowiedź 
wiekuistego odpoczynku w królestwie Niebios. Sobotę święcił Chrystus, Maryja 
i apostołowie. Należy ją święcić od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca 
w sobotę jako tygodniowy dzień odpoczynku.

Łaska. Bóg usprawiedliwia człowieka z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa 
{sola gratia i sola fide), a nie z uczynków prawa, których człowiek nie spełnia 
doskonale, w związku z czym nie mogą one stanowić podstawy usprawied
liwienia, w przeciwieństwie do zadośćuczynnych zasług Chrystusa, przyjmowa
nych w wierze. Fakt ten nie zwalnia jednak ludzi wierzących z obowiązku

12 Adwentyzm stoi na stanowisku biblijnej antropogenezy oraz staro- i nowotestamentalnej, 
monistycznej koncepcji człowieka, w przeciwieństwie do koncepcji dualistycznych greckiego antyku.

13 Jest to konsekwencja monistycznej koncepcji człowieka.
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poważania i przestrzegania prawa Bożego (Dekalogu) jako wyrazu miłości, 
wdzięczności i nawrócenia do Boga oraz ważnego czynnika uświęcenia życia.

Nauka o świątyni14

Symbol i rzeczywistość. Starotestamentowa świątynia, łącznie z jej ceremo
niałem kapłańskim i ofiarniczym, stanowiąca centrum kultowe narodu izraels
kiego, była symbolem nowotestamentalnych rzeczywistości zbawczych, a więc 
zbawczego dzieła Chrystusa jako ofiary, pośrednika i sędziego, oraz świątyni 
niebieskiej jako prawdziwego ośrodka pojednawczej służby Bożej czasów 
nowotestamentalnych.

Przygotowanie na wieczność. W roku 1844 rozpoczęła się w niebie -  zgodnie 
z prorocką rachubą 2300 wieczorów i poranków (Dan. 8,14) -  liturgia oczysz
czenia niebieskiej świątyni, zwana nowotestamentalną godziną sądu Bożego, 
i związane z tym dzieło głoszenia na ziemi trójanielskiego poselstwa (Obj. 
14,6-11), stanowiącego przygotowanie ludzi na czasy eschatologiczne i powrót 
Chrystusa.

Nauka o Kościele

Kościół. Kościół jest społecznością wierzących w Boga, oczekujących 
powtórnego przyjścia Chrystusa, zachowujących przykazania Boże, mających 
świadectwo Jezusa i wiarę Jezusową, jego głową jest Chrystus, a celem -  jedność 
wiary i modlitwy, doskonalenie życia, głoszenie Ewangelii zbawienia i służba 
miłości. Kościół jest widzialny i niewidzialny, obejmujący wszystkie dzieci Boże.

Sakramenty. Chrystus ustanowił następujące święte obrzędy (sakramenty), 
obowiązujące Kościół: Chrzest Święty osób dojrzałych duchowo udzielany 
w imię Trójcy przez zanurzenie, poprzedzony nauką Słowa Bożego i odnową 
życia, jako symbol wiary w śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie Chrystusa; 
Wieczerzę Pańską (Eucharystię, Komunię) pod postacią chleba i wina, sym
bolizujących ciało i krew Pańską, jako pamiątkę Ofiary Krzyża i zapowiedź 
powtórnego przyjścia Chrystusa, oraz Umywanie Nóg -  obrzęd pokory, 
poprzedzający Wieczerzę Pańską. Praktykowane są również inne obrzędy: 
błogosławienia dzieci, chrześcijańskiego ślubu i pogrzebu, namaszczenia cho
rych, modlitwy spowiedniej, ordynacji prezbiterialnej i pastorskiej, poświęcenia 
domu modlitwy itp..

Charyzmaty. Wśród darów Ducha Świętego, udzielonych Kościołowi ku 
spojeniu świętych, pracy usługiwania i budowania ciała Chrystusowego (Efez. 4,12), 
szczególne miejsce zajmuje dar proroctwa, jako szczególne znamię Kościoła 
czasów eschatologicznych. Adwentyzm wierzy, że dar ten objawił się w Kościele 
Adwentystów Dnia Siódmego w życiu i działalności E. G. White. Pisma E. G. 
White nie posiadają jednak charakteru kanonicznego (tzn. nie są traktowane na 
równi z Biblią). Są uważane jedynie za cenny komentarz do Biblii15.

Dary i ofiary. Biblijny system dziesięcin i ofiar jest Boskim postanowieniem, 
mającym na celu utrzymanie dzieła Ewangelii, jego zaś praktykowanie stanowi 
dowód uznania Boga za właściciela wszystkich dóbr, człowieka zaś za szafarza, 
który z szafarstwa swego zda w wieczności rachunek przed Bogiem.

14 Ten dział nazywa się sanktuariologią.
15 Stanowisko pism E. G. White jest podobne do pism Ojców Kościoła powszechnego 

chrześcijaństwa oraz ksiąg symbolicznych protestantyzmu.
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Nauka o powinnościach chrześcijańskich16

Odrodzenie (metanoia). Każdy człowiek, który pragnie być zbawiony, powi
nien doznać odrodzenia przez moc Ducha Świętego i przyjęcie Słowa Bożego, 
czyli całkowitej zmiany charakteru i odnowy życia, a następnie powinien 
wzrastać w wierze i innych cnotach chrześcijańskich, prowadzić życie zgodne 
z wolą Bożą oraz uczestniczyć w życiu i działalności Kościoła.

Moralność na co dzień. Chrześcijanin powinien godnie reprezentować wy
znawaną wiarę zarówno w osobistym życiu, jak w stosunku do otoczenia, 
a w szczególności prowadzić etyczny i zdrowy tryb życia, wstrzymywać się od 
niezdrowych pokarmów, napojów alkoholowych, palenia tytoniu i używania 
narkotyków, stosować w ubiorze zasadę umiaru, prostoty i czystości, prze
strzegać dobrych obyczajów i godziwych rozrywek, dbać o godność osoby 
ludzkiej, miłość i poszanowanie bliźniego, etos pracy oraz dostojeństwo 
chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny.

Prawa człowieka i sprawy publiczne. Wszyscy ludzie -  bez względu na rasę, 
narodowość i przekonania -  są równi i osobiście odpowiedzialni przed Bogiem. 
Bóg obdarzył każdego człowieka wolną wolą, w związku z czym wolność 
sumienia i wyznania stanowi z ustanowienia Bożego elementarne prawo osobiste 
człowieka. Władza świecka jest ustanowiona przez Boga dla ochrony obywateli 
i utrzymania porządku w społeczeństwie, z czego wypływa religijny obowiązek 
poszanowania tej władzy w myśl nauki Słowa Bożego, zwłaszcza zasady: 
Oddajcie tedy co jest cesarskiego -  cesarzowi, a co jest Bożego -  Bogu.

Nauka o rzeczach ostatecznych

Powtórne przyjście Chrystusa. Jezus Chrystus przyjdzie jeszcze raz osobiście, 
widzialnie i majestatycznie z mocą i chwałą wielką w otoczeniu zastępów 
anielskich jako Król królów i Pan panów, co znajdzie swój wyraz w zmartwych
wstaniu i przemienieniu wszystkich sprawiedliwych od początków świata oraz 
zabraniu ich do Królestwa Niebios, jak również w zakończeniu doczesnej historii 
grzechu i zła.

Znaki czasu. Czas powtórnego przyjścia Chrystusa określają przepowiedzia
ne przez Pismo Święte znamiona czasu i chociaż dnia i godziny przyjścia Pańskiego 
nikt nie zna, to jednak wypełniające się znaki wskazują na powagę czasu, 
potrzebę uświęcenia serc i przygotowania się na spotkanie Pana.

Tysiąclecie. Tysiącletnie królestwo Chrystusa jest okresem między pierwszym 
zmartwychwstaniem (sprawiedliwych) a zmartwychwstaniem drugim (niesprawie
dliwych), podczas którego sprawiedliwi wszystkich czasów będą wraz z Chrys
tusem przebywać w niebie, natomiast ziemia pozostanie w chaosie, a szatan będzie 
uwięziony. Po upływie tysiąca lat nastąpią wydarzenia, które doprowadzą do 
ostatecznego urzeczywistnienia odwiecznych planów Bożych wobec ziemi 
i człowieka oraz założenia na ziemi wiekuistego Królestwa Bożego17.

Sąd Ostateczny. Sąd Ostateczny nad szatanem, jego zastępami oraz niepoku- 
tującymi grzesznikami wszystkich czasów odbędzie się po tysiącleciu na ziemi, 
w rezultacie czego przestaną oni istnieć na wieki, ziemia natomiast zostanie 
oczyszczona i odnowiona.

16 Ten dział nazywa się także deontologią chrześcijańską.
17 Milenaryzm adwentystyczny, czyli wiara w tysiącletnie królestwo Chrystusa i sprawiedliwych, 

różni się od dawnych i współczesnych poglądów chiliastyczno-milenarystycznych tym, że umiejs
cawia to królestwo w niebie a nie na ziemi i nie nadaje mu charakteru politycznego.
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Nowa Ziemia. Oczyszczona przez Boga i odnowiona Ziemia stanie się wieczną 
i szczęśliwą ojczyzną zbawionych wszystkich czasów, ras i narodów oraz miejscem 
stolicy Bożej, a przestępstwo Prawa Bożego, czyli grzech, już nigdy nie zakłóci 
harmonii Królestwa Bożego. Bóg wówczas będzie wszystkim we wszystkich.

USTRÓJ

Kościół Adwentystyczny posiada ustrój demokratyczny, przedstawicielski, 
wypływający z apostolskiej idei powszechnego kapłaństwa wierzących. Naj
wyższa władza w Kościele należy do ogółu wyznawców, duchownych i świec
kich, którzy wykonują ją za pośrednictwem swych przedstawicieli i po
chodzących z wyborów reprezentatywnych jednoosobowych i kolegialnych 
organów zarządu kościelnego wszystkich szczebli.

Zasady ogólne

Wewnętrzna struktura Kościoła posiada układ hierarchiczny i składa się 
z kilkuszczeblowej instancyjności władz, obejmujących coraz szersze jednostki 
kanoniczno-organizacyjne Kościoła -  zbór (parafię), diecezję, Kościół krajowy 
(unię), wydział i Generalną Konferencję Kościoła. Kościół rządzi się własnym 
prawem kanonicznym (kościelnym) -  konstytucyjnym, statutowym i zborowym 
-  regulującym stosunki wewnętrzno-organizacyjne wspólnoty różnych szczebli 
i jej stosunki publiczno-prawne na zewnątrz. Kościół posiada charakter 
autonomiczny i niezależny (stoi na stanowisku rozdziału Kościoła i państwa) 
oraz właściwych ich form współdziałań w dobrym.

Zbór (parafia)

Podstawową jednostką kanoniczno-organizacyjną jest zbór (parafia), czyli 
Kościół lokalny, zrzeszający wiernych danego terenu. Najwyższą władzą zboru 
jest zebranie zborowe, zaś jego organem wykonawczym i zarządzającym -  rada 
zboru, a między jej sesjami -  zarząd zboru i starszy zboru. Życie religijne zboru 
jest realizowane za pośrednictwem urzędów zborowych.

Do głównych, kierowniczych, urzędów zborowych należą urzędy: starszego 
zboru, zastępcy starszego zboru (którym jest pierwszy diakon), sekretarza 
i skarbnika. Do urzędów pomocniczych, kultycznych, zwanych oddziałami 
zboru, należą: oddział diakonatu (ze starszym diakonem, diakonami i diakonisa
mi), oddział szkoły sobotniej (z kierownikiem, sekretarzem, nauczycielami 
i uczniami), oddział ewangelizacji (z kierownikiem i sekretarzem), oddział 
młodzieży (z kierownikiem i skarbnikiem), oddział spraw publicznych i wolności 
religijnej (z kierownikiem) i oddział informacyjny (z korespondentami zborowy
mi). Osobną grupę urzędów tworzą organista i kierownik chóru. Zarząd zboru 
oraz kierownicy oddziałów tworzą radę zboru.

Religijnym przywódcą zboru jest duchowny (pastor). Urzędy zborowe 
piastują w zasadzie wyznawcy świeccy (laikat). Zebrania zborowe wyborcze 
odbywają się co 2 lata. Śtruktura zboru znajduje odbicie w wyższych strukturach 
organizacyjnych Kościoła.

Wyższe struktury kościelne

Zbory kilku okręgów tworzą diecezje. Najwyższą władzą diecezji jest zjazd 
diecezjalny (synod diecezjalny) obradujący co 3 lata, wybierający przewód-
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niczącego, zarząd i radę diecezji. Diecezja jest Kościołem partykularnym. 
Diecezje tworzą unię, czyli Kościół krajowy, jako jednostkę prowincjonalną 
(metropolitalną). Najwyższą władzą Kościoła krajowego jest zjazd Kościoła 
(synod krajowy), obradujący co 5 lat, wybierający przewodniczącego, zarząd 
i radę Kościoła.

Kościoły krajowe (unie) podlegają Wydziałowi Generalnej Konferencji 
Kościoła jako jednostce regionalnej (patriarchalnej) z przewodniczącym, 
zarządem i radą wydziału. Unie, czyli Kościoły krajowe, tworzą ogólnoświatowy 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, zwany także powszechnym lub uniwer
salnym Kościołem Adwentystycznym, a kanonicznie -  Generalną Konferencją 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Najwyższą władzą Kościoła jest 
Światowy Zjazd Kościoła (sobór), obradujący co 5 lat w różnych częściach 
świata, wybierający przewodniczącego Kościoła, sekretarza i skarbnika oraz ich 
zastępców i Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji, czyli Radę Naczelną 
Kościoła, jak również obsadzający urzędy światowych wydziałów Rady Naczel
nej. Między sesjami światowego zjazdu Kościoła najwyższą władzą jest Rada 
Naczelna Kościoła, zwana także popularnie Generalną Konferencją Kościoła, 
a między jej sesjami -  zarząd i przewodniczący powszechnego Kościoła 
Adwentystycznego.

Zarządy kościelne wszystkich szczebli składają się z sekretariatu ogólnego 
oraz sekretariatów szczegółowych, kultycznych, odzwierciedlających różne 
dziedziny życia Kościoła (np. sekretariaty do spraw duchowieństwa, duszpaster
stwa i ewangelizacji, szkoły sobotniej, młodzieży, zdrowia, edukacji, spraw 
publicznych i wolności religijnej, informacji itp.).

Wierni

Wiernymi (członkami) Kościoła są wierni poszczególnych zborów, wyznający 
i praktykujący biblijne zasady wiary, nauczane i głoszone przez Kościół. Do 
wiernych należą wyznawcy ochrzczeni, którym przysługują wszystkie prawa 
organizacyjne (bierne i czynne prawo wyborcze) oraz wyznawcy nieochrzczeni, 
czyli katechumeni, w tym również nieochrzczona młodzież i dzieci, utrzymujący 
łączność duchową i kultyczną z Kościołem.

Pełne członkostwo zboru, jest świadomą i dobrowolną przynależnością 
konfesyjną. Przyjęcie Chrztu Świętego musi być poprzedzone okresem katechu
menatu oraz uroczystym wyznaniem wiary. Chrztu Świętego udziela duchowny 
starszy osobom w wieku świadomym w imię Trójcy Przenajświętszej i w formie 
zanurzenia w wodzie. Po chrzcie następuje uroczyste przyjęcie do zboru.

Przenoszenie wyznawców ze zboru do zboru odbywa się za pośrednictwem 
listu polecającego. Członkostwo wygasa wraz ze śmiercią, wskutek wystąpienia 
i wyłączenia ze zboru. Środkami karności kościelnej jest napominanie, zawiesze
nie w członkostwie i wyłączenie ze zboru. Kościół nie uprawia kultu zmarłych, 
czci jednak pamięć swych zmarłych wiernych, oczekujących w prochu ziemi na 
dzień zmartwychwstania.

Duchowni

W Kościele Adwentystycznym istnieje odrębny stan duchowny (zwany także 
pastorskim lub kaznodziejskim). Duchownym może zostać wyznawca, wyka
zujący się powołaniem duchowym, umiłowaniem Słowa Bożego i głęboką wiarą, 
wysokim poziomem moralnym, intelektualnym i fizycznym, należytym przygo
towaniem teologicznym (ukończeniem przynajmniej Wyższego Adwentystycz-
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nego Seminarium Duchownego) oraz gotowością całkowitego (profesjonalnego) 
poświęcenia się służbie Bożej. Duchowny musi nadto posiadać tzw. upo
ważnienie do sprawowania czynności duchownego (misję kanoniczną, zwaną 
uwierzytelnieniem), udzielone przez władze kościelne.

Duchowni adwentystyczni (pastorzy, księża) dzielą się na duchownych 
początkujących, duchownych młodszych (próbnych, zwanych probantami) 
i duchownych starszych (ordynowanych). Pomocnikami duchownych, spra
wujących pomocnicze czynności duchowne, są ewangeliści. Duchowny 
początkujący po zdaniu pierwszego egzaminu pastorskiego staje się duchownym 
młodszym, a ten po zdaniu drugiego egzaminu pastorskiego może być or
dynowany. Ordynacja pastorska polega na włożeniu rąk duchownych starszych 
wśród modlitw i w obecności wyznawców.

Duchownych nie obowiązują tytuły i honory urzędowe, strój liturgiczny lub 
celibat. Nie przyjmują też oni indywidualnych wynagrodzeń za posługi religijne. 
Za swą służbę duchowną pobierają z darów i ofiar kościelnych miesięczne 
stypendium duchowne oraz opłacają przewidziany prawem podatek od przy
chodów osób duchownych i składki ubezpieczenia społecznego duchownych.

Fundusze

Źródłem finansowania Kościoła są kolekty, czyli dary i ofiary wyznawców, 
zarówno duchownych, jak i świeckich, składane dobrowolnie według biblijnego 
systemu dziesięcin i ofiar. Kolekty zebrane przez zbory przesyłane są do diecezji, 
gdzie rozdzielane są na potrzeby diecezjalne i zborowe według corocznie 
uchwalanych budżetów. Część darów przekazywana jest władzom centralnym 
Kościoła na potrzeby ogólnokrajowej administracji kościelnej. Część tych darów 
przekazywana jest również wyższym strukturom kościelnym. Fundusze 
Kościoła podlegają wewnątrzkościelnej i społecznej kontroli wiernych.

Stanowisko prawne Kościoła

Stanowisko prawne Kościoła różni się w różnych krajach w zależności od 
polityki wyznaniowej tych krajów oraz obowiązującego tam ustawodawstwa. 
W Polsce Kościół uzyskał prawne uznanie mocą decyzji b. Ministra Administ
racji Publicznej z dnia 28 kwietnia 1946 (L.V. 2418 r. 46), która uregulowanie 
stosunku państwa do Kościoła odsyłała do przyszłej ustawy. W dniu 7 czerwca 
1966 zatwierdzony został przez władze państwowe Statut Kościoła, co stanowiło 
przejściową i wstępną (jedynie możliwą wówczas) formę regulacji stosunku 
Państwa do Kościoła. Wraz z uchwaleniem nowego Statutu Kościoła przez XVI 
Zjazd Synodalny Kościoła, statut z roku 1966 przestał obowiązywać.

Prawną podstawą działania Kościoła jest, oprócz prawnego uznania i aktual
nie obowiązującego Statutu, także ustawa z dnia 17 maja 1989 o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29, poz. 155).

Kościół zabiega o własną ustawę kościelną, regulującą stosunek Państwa do 
Kościoła. Projekt ustawy został już przygotowany przez wspólną Rządo- 
wo-Kościelną Komisję i podlega dalszej drodze legislacyjnej.

POSŁANNICTWO

Posłannictwo Kościoła zmierza w trzech kierunkach: kultycznym, ewan
gelizacyjnym i moralno-społecznym, zgodnie z działalnością Chrystusa, który 
czcił Boga, głosił Ewangelię i czynił dobrze.
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Działalność kultyczna

Kultem w sensie ścisłym jest oddawanie Bogu czci, a więc cała duchowość 
i obrzędowość religijna, praktykowana przez Kościół, służąca chwale Bożej 
i zaspokajaniu potrzeb religijnych wyznawców. Kultem w znaczeniu szerszym 
jest wszelka działalność Kościoła. Adwentystyczna kultowość religijna po
zbawiona jest przesadnego rytualizmu, sakramentalizmu i symbolizmu. Ce
chuje ją  natomiast prostota, naturalizm i funkcjonalizm oraz uduchowienie 
(spirytualizm), intelektualizm (racjonalizm) i uwewnętrznienie (interrioryzm). 
Mimo to kult adwentystyczny jest uroczysty i podniosły oraz posiada ustalone, 
choć nie sztywne, formy liturgiczne, na które składają się modlitwy, śpiewy, 
sprawowanie sakramentów i liturgia słowa (czytanie, nauczanie i kazanie 
Słowa Bożego).

Najbardziej popularną formą kultu publicznego jest nabożeństwo świąteczne. 
Przypada ono w dzień sobotni i składa się z dwóch części: części pierwszej 
-  katechetyczno-ewangelizacyjnej, poświęconej systematycznemu studiowaniu 
Słowa Bożego i sprawom ewangelizacyjnym, obejmującej takie elementy litur
giczne, jak: pieśń pochwalna, psalm, modlitwa, pieśń ogólna, powtórzenie lekcji 
biblijnej, lekcja biblijna w klasach, apel ewangelizacyjny, zebranie darów, pieśń 
i modlitwa, oraz części drugiej -  kaznodziejsko-obrzędowej, poświęconej 
zwiastowaniu Słowa Bożego i sprawowaniu świętych obrzędów, obejmującej 
takie elementy liturgiczne, jak: pieśń pochwalna, modlitwa, kolekta, kazanie, 
obrzędy, pieśń, modlitwa, błogosławieństwo. Krótkie najczęściej domowe 
nabożeństwa odprawiane są na rozpoczęcie dnia Pańskiego, czyli w piątek 
wieczorem, i na jego zakończenie w sobotni wieczór.

Uroczystą formę mają nabożeństwa związane z obrzędem Chrztu Świętego, 
odbywane zwykle w piątek wieczorem, oraz nabożeństwa związane z Umywa
niem Nóg i Wieczerzą Pańską, odbywane co kilka miesięcy podczas drugiej 
części nabożeństwa sobotniego. Formę nabożeństw mają także uroczystości 
ordynacji prezbiterialnej (na urząd starszego zboru) i pastorskiej (duchownej), 
błogosławienia dzieci i poświęcenia domu modlitwy. Istnieją również osobne 
nabożeństwa młodzieży, odbywane zwykle w sobotnie popołudnie, organizowa
ne i prowadzone przez młodzież.

Nabożeństwa odbywają się w kościołach, domach modlitwy i kaplicach, 
a także w domach prywatnych. W kaplicach nie występują święte obrazy lub 
figury, święte ognie i woda święcona. Istnieje natomiast znak krzyża i napisy 
biblijne. Centralne miejsce zajmuje kazalnica. Obok znajduje się stół komunij
ny i organy. W kaplicach występują zwykle baptysteria, w których odbywają 
się Chrzty Święte. Naczyniami liturgicznymi są kielichy do Wieczerzy Pańskiej 
oraz misy i ręczniki do Umywania Nóg. Do chrztu używane są płaszcze 
chrzestne. Modlitwa posiada charakter niezestandaryzowanej rozmowy z Bo
giem. Często jednak jest zmawiana wspólna modlitwa Ojcze nasz. Dla dzieci 
szkolnych prowadzona jest katechizacja w szkole lub w punkcie kateche
tycznym.

Kultem prywatnym są nabożeństwa rodzinne, poranne i wieczorne. Pod
kreśla się także potrzebę pielęgnowania i rozwijania religijności osobistej na co 
dzień, połączonej z codziennym praktykowaniem zasad wiary i moralności jako 
najwyższej formy chrześcijańskiej duchowości i świadectwa.

Dniem świątecznym jest apostolska i starochrześcijańska sobota. Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Świąt Wielkanocnych odbywają się 
w zborach adwentystycznych okolicznościowe nabożeństwa modlitewno-ewan- 
gelizacyjne.



KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO 23

Działalność ewangelizacyjna

Przez ewangelizację rozumie się uroczyste zwiastowanie Ewangelii. Adwen- 
tyzm zwraca dużą uwagę na tę formę działalności Kościoła. Ewangelizacja 
publiczna występuje w postaci odczytów religijnych, prowadzonych przez 
duchownych i ewangelistów w kaplicach lub innych miejscach, w postaci 
dłuższych lub krótszych serii biblijno-tematycznych w niedzielne popołudnia, 
weekendy lub codziennie, w celu popularyzacji Pisma Świętego i biblijnych zasad 
wiary. Podczas odczytów występują chóry kościelne oraz wyświetla się filmy 
i przezrocza o tematyce religijnej, korzysta się z innych pomocy odczytowych.

Inną formą ewangelizacji są audycje radiowe i telewizyjne, szeroko stosowane 
w różnych krajach świata. Ewangelizacyjne audycje radiowe noszą zwykle nazwę 
„Głos Nadziei” , a telewizyjne -  „Jest Napisane” . W Polsce, oprócz Audycji 
Radiowych „Głosu Nadziei” , nadawanych w każdą niedzielę z zagranicy, oraz 
codziennie z Radia Moskwa, emitowane są także, tym razem przez Polskie 
Radio, cokwartalne nabożeństwa radiowe i okolicznościowe programy religij- 
no-kulturalne.

Szczególną formą ewangelizacji jest słowo drukowane, a więc prasa, publicys
tyka. W Polsce Kościół rozwija szeroką działalność wydawniczą przez własny 
Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu” . Ewangelizacja indywidua
lna realizowana jest przez samych wyznawców w postaci różnych form 
świadectwa wiary (kontakty ewangelizacyjne, lekcje biblijne itp.), z których 
najistotniejszą jest oczywiście świadectwo życia.

Działalność moralno-społeczna

Jest to bardzo obszerna dziedzina działalności Kościoła. Działalność moral
no-społeczna, zwana także służbą miłości, jest realizacją szeroko pojętej miłości 
bliźniego i posiada w adwentyzmie charakter trójwymiarowy, obejmując sferę 
edukacji, zdrowia i praw człowieka.

Sfera edukacji dotyczy oświaty, wychowania i nauki. Kościół realizuje ją za 
pośrednictwem rozbudowanego, jednego z największych wśród Kościołów 
protestanckich, systemu szkolnictwa wszystkich szczebli, od szkół podstawo
wych począwszy, poprzez średnie, a na wyższych skończywszy, w tym również 
w szkołach katechetycznych i teologicznych. Fakt utrzymywania własnym 
sumptem 13 uniwersytetów ma swoją wymowę. System wychowania obejmuje 
wychowanie fizyczne (somatyczne), umysłowe (intelektualne), społeczne (moral
ne) i duchowe (religijne). Dużą popularnością cieszy się wśród młodzieży 
harcerstwo adwentystyczne, zwane także „pathfindersami” czyli „odkrywcami 
dróg” .

Adwentystyczna działalność zdrowotna, to przede wszystkim oświata sanita
rna i profilaktyka, dotycząca ogólnej zdrowotności życia, realizowana w oparciu
0 biblijną teologię zdrowia i nowoczesne zdobycze medycyny, w tym również 
higienę (właściwa dieta, eliminacja używek, ruch, powietrze, woda i słońce, zioła
1 higiena psychiczna itp.). To także prowadzenie przychodni, sanatoriów, 
szpitali, domów opieki i sierocińców oraz produkcja i upowszechnianie zdrowej 
żywności. To wreszcie zwalczanie patologii społecznych alkoholizmu, nikotyniz
mu i narkomanii oraz troska o naturalne środowisko ekologiczne człowieka. Do 
tej dziedziny zaliczyć należy działalność charytatywną i pomoc społeczną. 
Realizują ją oddziały dobroczynności, działające przy władzach Kościoła 
wszystkich szczebli, oraz ogólnoświatowa Adwentystyczna Agencja Rozwoju 
i Pomocy. Tutaj występuje także duszpasterstwo wśród więźniów i bezdomnych.
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Problematyka praw człowieka obejmuje szeroką dziedzinę promocji i popula
ryzacji takich idei jak godność i dostojeństwo człowieka, tolerancja oraz wolność 
religii i przekonań, równouprawnienie i równość bez względu na rasę, narodo
wość i przekonania, dalej -  sprawy ekumenizmu, pokoju i dialogu, a w Polsce 
m.in. łączność macierzy z Polonią Adwentystyczną itp. Szczególną uwagę 
przywiązuje adwentyzm do kwestii tolerancji oraz wolności religii i przekonań, 
poszanowania autorytetów społecznych i narodowych, rozdziału Kościoła 
i Państwa (autonomii i niezależności) oraz współpracy w dobrem w skali 
lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej z organizacjami moralnymi 
i społecznymi, jak również ludźmi dobrej woli. Kościół jest inicjatorem tzw. 
międzynarodowych kongresów wolności religii. Kościół bierze udział w życiu 
publicznym. Wyznawcy wykonują różne profesje, płacą podatki i biorą udział 
w życiu publicznym, a młodzież adwentystyczna kształci się i służy w wojsku lub 
pełni służbę zastępczą. Bliskie są wyznawcom sprawy patriotyzmu i dobro 
narodu.

W kwestii ekumenizmu Kościół stoi na stanowisku otwarcia, zbliżenia 
międzywyznaniowego i zjednoczenia w Chrystusie. Utrzymuje w skali międzyna
rodowej przyjazne i dobrosąsiedzkie kontakty ze Światową Radą Kościołów 
oraz Radą Papieską do Spraw Jedności Chrześcijan. Współpracuje również 
z Radą Światowych Wspólnot Chrześcijańskich w Genewie. W Polsce Kościół 
utrzymuje dobre stosunki z Polską Radą Ekumeniczną i wchodzącymi w jej 
skład Kościołami oraz z Kościołami spoza PRE, w tym również z Kościołem 
Rzymskokatolickim i jego Komisją Episkopatu do Spraw Ekumenizmu (istnieje 
Wspólny Zespół Rozmów Bilateralnych), a także rozwija z tymi wspólnotami 
różne formy współdziałań w duchu miłości braterskiej i wzajemnego po
szanowania. Od wielu lat rozwija się owocnie współpraca Kościoła 
z Chrześcijańską Akademią Teologiczną, gdzie Kościół posiada własnego 
pracownika naukowego i lektorat teologii adwentystycznej. Wysoko sobie ceni 
także współpracę z Towarzystwem Biblijnym. Kościół czuje się cząstką narodu 
polskiego oraz ogólnoświatowej i powszechnej rodziny chrześcijańskiej.

Dużą rolę w otwarciu Kościoła na świat współczesny i dialog międzywyz
naniowy odegrał pastor dr B. B. Beach -  dyrektor Departamentu do Spraw 
Publicznych i Wolności Religijnej Generalnej Konferencji Kościoła Adwen
tystów Dnia Siódmego, wielki przyjaciel Polski i Polaków, dr h. c. Chrześci
jańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

ZAKOŃCZENIE

Kościół Adwentystyczny jest Kościołem rozwijającym się w skali globalnej 
świata. Największe skupiska adwentyzmu występują w Ameryce Środkowej 
i Południowej, Wschodniej Afryce i na Dalekim Wschodzie. W Europie najwięcej 
adwentystów jest w Rumunii, na Ukrainie, w Niemczech i Anglii. W USA 
znajduje się jedynie 13% wszystkich wiernych.

Śpecyfiki wyznaniowe adwentyzmu nie są zjawiskiem odosobnionym w świę
cie chrześcijańskim. Każdy wszak Kościół posiada w zasadzie własne typowe dla 
niego osobliwości konfesyjne, znamionujące go w szczególny sposób.

Kościół Adwentystyczny jest Kościołem o rozbudowanej doktrynie nie tylko 
religijnej, ale także społecznej, wychodzącej na spotkanie potrzeb współczes
ności. Jest to Kościół coraz aktywniej uczestniczący w rozwiązywaniu prob
lemów ludzkości, jak również nawiązujący coraz szerszy dialog ogólnoch- 
rześcijański, ekumeniczny i społeczny.
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HISTORIA DIALOGU  
KATOLICKO-ZIELONOŚWIĄTKOWEGO

W dniu Pięćdziesiątnicy wraz z zstąpieniem Ducha Świętego na Apostołów 
rozpoczął się czas Kościoła. Tamtego dnia Jezus Chrystus założył jeden jedyny 
Kościół, który dziś jest podzielony na wiele wspólnot. Ten brak jedności jest 
zaprzeczeniem podstawowej koncepcji Kościoła i całego chrześcijaństwa. Ten 
podział jest zgorszeniem i grzechem, jawnie sprzeciwia się woli Zbawiciela. Jest 
wyrazem odrzucenia modlitwy, którą Chrystus przed męką zanosił do Ojca: aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Jaw  Tobie, aby i oni stanowili 
w nas jedno (J 17,21). Wszakże Pan świata, który mądrze i cierpliwie dotrzymuje 
tego, co nam grzesznikom łaskawie obiecał, ostatnimi czasy wlewa skruchę 
w rozdzielonych chrześcijan, obficiej napełnia ich tęsknotą za zjednoczeniem. 
Łaska ta porusza bardzo wielu ludzi na całym świecie(...) i z dnia na dzień coraz 
szersze kręgi zatacza ruch zmierzający do przywrócenia jedności wszystkich 
chrześcijan (DE 1).

Duch Święty został zesłany przez Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy, aby stać 
się duszą Jego Mistycznego Ciała -  Kościoła. On nieustannie, niezmiennie jest 
w nim obecny szczególną obecnością trojakiego rodzaju: odradzającą, budującą 
i jednoczącą. Każdy sposób udzielania się Ducha Świętego Kościołowi jest dla 
niego bardzo ważny. W sytuacji dramatycznego rozbicia Kościoła na wiele 
Kościołów, wspólnot wyznaniowych i przeróżnych sekt, szczególnego znaczenia 
nabiera na nowo odczytywane i interpretowane jednoczące działanie Ducha 
Świętego w Kościele, który Chrystus powołał do istnienia jako jeden i niepodziel
ny. Szczególnego znaczenia nabierają więc wszelkie drogi zmierzające do 
wzajemnego poznania, zrozumienia i połączenia chrześcijan w jedną owczarnię. 
U początku każdej z nich stoi właśnie Duch Święty -  najwyższe źródło i zasada 
jedności. On też stoi u początku dialogów międzywyznaniowych, ponieważ 
wzajemna znajomość i zrozumienie jest konieczne dla ponownego zjednoczenia.

Wśród wielu oficjalnych dialogów, jakie Kościół katolicki prowadził i nadal 
prowadzi z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, znalazł się również dialog 
z Kościołami zielonoświątkowymi.

Oficjalne spotkanie przedstawicieli różnych Kościołów zielonoświątkowych 
oraz Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan odbywały się w ramach trzech 
pięcioletnich serii: 1972-1976, 1977-1982, 1985-1989. Doprowadziły do nich 
mniej oficjalne kontakty między członkami pentekostalizmu oraz waty-
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kańskiego Sekretariatu do Spraw Jedności Chrześcijan, które miały miejsce 
w 1969 i 1970 roku. Za animatorów międzynarodowego dialogu katolic- 
ko-zielonoświątkowego można, a nawet należy uznać Davida du Plessis 
-  przywódcę pentekostalizmu międzynarodowego oraz Kiliana McDonnella 
OSB -  dyrektora Instytutu Badań Ekumenicznych i Kulturowych w Collegeville 
(USA). Oni to zainicjowali dwa wstępne spotkania teologów katolickich 
i zielonoświątkowych w 1970 roku, które były okazją do wzajemnego poznania, 
stawiania sobie nawzajem konkretnych pytań, rozpoczęcia teologicznych, 
usystematyzowanych dyskusji. Spotkania te przyczyniły się w rezultacie do 
powstania w obu środowiskach przekonania o konieczności podjęcia dialogu 
doktrynalnego na płaszczyźnie międzynarodowej. W 1971 roku zawiązał się 
Komitet Kierowniczy obejmujący przedstawicieli obu stron dialogu, który 
opracował zespół tematów przeznaczonych do przedyskutowania w trakcie 
zebrań wyznaczonych w ciągu najbliższych pięciu lat. Tak rozpoczęła się 
pierwsza faza oficjalnego międzynarodowego dialogu doktrynalnego między 
Sekretariatem do Spraw Jedności Chrześcijan Kościoła katolickiego 
a przywódcami niektórych Kościołów zielonoświątkowych.

Pentekostalizm nie jest ruchem jednorodnym. Kościoły nazywane zielo
noświątkowymi wyłoniły się z ruchu odnowy, który pojawił się na początku 
dwudziestego wieku w różnych Kościołach protestanckich. Stąd ta wielość 
i ogromna różnorodność wspólnot i grup penetekostalnych, z których każda ma 
własne zasady wiary, a wszystkie łączy doświadczenie chrztu w Duchu Świętym 
i znaczenie przypisywane darom charyzmatycznym. Z tego powodu w dialogu 
doktrynalnym z Kościołem katolickim wzięły udział tylko niektóre wspólnoty 
zielonoświątkowe. Ich przedstawiciele byli oficjalnie mianowani przez swoje 
Kościoły, a w wielu wypadkach byli to ich liderzy. Do udziału w rozmowach 
zaproszono także członków ruchów charyzmatycznych w Kościołach protestan
ckich i anglikańskich, które już wcześniej były zaangażowane w dialog 
z Kościołem katolickim. Uczestniczyli oni w spotkaniach jako delegaci ruchów 
charyzmatycznych, a nie jako przedstawiciele swoich Kościołów.

Obradom pierwszej fazy dialogu: 1972-1976 współprzewodniczyli David du 
Plessis -  ze strony zielonoświątkowej oraz Kilian McDonnell jako przewod
niczący delegacji katolickiej. Przedyskutowano wówczas następujące zagad
nienia: chrzest w Duchu Świętym, inicjacja chrześcijańska i charyzmaty, Pismo 
Święte i Tradycja, osoba ludzka i dary Ducha. Na zakończenie opracowano listę 
tematów, które uznano za konieczne do zbadania. Owocem tych oficjalnych, 
międzynarodowych spotkań jest Raport końcowy o dialogu między Sekretariatem 
do Spraw Jedności Chrześcijan Kościoła katolickiego a przywódcami niektórych 
Kościołów zielonoświątkowych i członkami ruchu charyzmatycznego Kościołów 
protestanckich i anglikańskich: 1972-19761. Łączy on w całość uzgodnienia 
wypracowane na zebraniach w Zurichu (1972 r.), Rzymie (1973 r.), Schloss- 
Craheim (1974 r.), Wenecji (1975 r.) i Rzymie (1976 r.).

Teologowie zielonoświątkowi i katoliccy podejmowali różne kwestie 
związane z życiem i wiarą obu Kościołów. Chociaż nigdzie wyraźnie nie określili, 
jaką koncepcję eklezjologii przyjmują, analiza Raportu końcowego pozwala 
stwierdzić, że za podstawę dialogu przyjęli wizję eklezjologii uznającą, że Kościół 
jest Mistycznym Ciałem Chrystusa ożywianym przez Ducha Świętego, ist

1 Tekst tego raportu został opublikowany w wydawanym przez Papieską Radę do Spraw 
Jedności Chrześcijan (wówczas Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan) biuletynie Information 
Service 32 (1976), 35-40
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niejącym i rozwijającym się dzięki Jego nieustannej opiece wyrażającej się 
w darach charyzmatycznych. Zgodzili się, że Duch udziela charyzmatów 
jednostkom, by były wykorzystywane w miłości dla dobra wspólnoty. Uczest
nicy dialogu uzgodnili stanowisko wobec trzech z nich: glossolalii, daru 
uzdrawiania i rozpoznawania duchów. Obaj partnerzy dialogu zgadzają się 
także, że Duch Święty przez chrzest wprowadza człowieka do Kościoła -  dla 
katolików jest to chrzest sakramentalny, nazywany w . Raporcie chrztem 
wodnym, a dla zielonoświątkowców chrzest w Duchu Świętym. Obu tym 
doświadczeniom dokument końcowy poświęca wiele uwagi i wyraźnie wskazuje 
na różnice między katolickim a zielonoświątkowym rozumieniem obu chrztów.

Tekst Raportu końcowego z pierwszej fazy dialogu katolicko-zielo- 
noświątkowego sprawia wrażenie niedopracowanego. Jest pełen przemilczeń, 
szczególnie tam, gdzie stanowiska katolickie i zielonoświątkowe bardzo się 
różnią. Dotyczy to przede wszystkim problemu hierarchicznej struktury i władzy 
w Kościele oraz bardzo ważnej kwestii wzajemnych relacji między charyzmatycz
nym a hierarchicznym wymiarem Kościoła. Wnioski dotyczące omówionych na 
spotkaniach problemów zamieszczone w Raporcie końcowym nie wyczerpują 
tematu. Stwierdzenia dotyczące charyzmatów są bardzo ogólne, nie obejmują 
ich istoty, ani nie określają ich znaczenia. Pobieżnie potraktowano także związek 
darów Ducha Świętego z wiarą, nadzieją, a zwłaszcza z miłością.

Zawarta w Raporcie końcowym z pierwszej fazy dialogu katolicko-zielo- 
noświątkowego lista tematów do dalszych dyskusji stała się punktem wyjścia 
drugiej fazy rozmów w tym samym wyznaniowym gronie, które przeprowadzo
no w latach 1977-1982. Podobnie jak poprzednio przewodniczyli David du 
Plessis i Kilian McDonnell. Tym razem w spotkaniach uczestniczyli tylko 
przedstawiciele Kościoła katolickiego wydelegowani przez Watykański Sek
retariat do Spraw Jedności Chrześcijan i reprezentanci wyznaczeni przez 
Kościoły zielonoświątkowe. Zabrakło przedstawicieli ruchów charyzmatycz
nych, którzy byli obecni w pierwszej fazie dialogu, ponieważ charakter tych 
rozmów był nieco inny niż poprzednio. Obaj partnerzy dialogu uznali, że 
rozmowy powinny być prowadzone wyłącznie między klasycznym pentekos- 
talizmem a Kościołem katolickim. Uwagę skupiono na następujących tematach: 
dar języków, wiara i doświadczenie religijne, Pismo Święte i Tradycja, egzegeza 
Pisma Świętego, wiara i wiedza, posługa uzdrawiania w Kościele, Tradycja 
i tradycje, mariologia (macierzyństwo Maryi, kult maryjny, wstawiennictwo 
Matki Bożej, dziewictwo Maryi, Niepokalane Poczęcie i Wniebowzięcie Maryi), 
posługiwanie w Kościele (święcenia kapłańskie, sukcesja apostolska).

Podczas dyskusji pojawiały się coraz to nowe problemy wymagające 
dokładnych badań i studiów teologicznych. Zostały one uznane za tematy do 
omówienia w kolejnej fazie dialogu i umieszczone w raporcie z drugiej części 
dialogu. Podobnie jak poprzednio wyniki dyskusji zebrano w Raporcie 
końcowym o dialogu między Sekretariatem do Spraw Jedności Chrześcijan 
Kościoła katolickiego a niektórymi klasycznymi Kościołami zielonoświątkowymi2. 
Zawiera on uzgodnienia wypracowane na pięciu spotkaniach, które odbyły się 
w Rzymie (1977 oraz 1979 r.), Wenecji (1980 r.), Wiedniu (1981 r.) i w Collegevil- 
le w USA (1982 r.). Komisja mieszana nie spotkała się w 1978 roku z powodu 
śmierci papieża Pawła VI.

W drugiej fazie dialogu teologowie katoliccy i pentekostalni powrócili do 
zagadnienia znaczenia charyzmatów w życiu Kościoła, które podjęli podczas

Tekst wspomnianego raportu został opublikowany w Information Service 55 (1984), 72-80.
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pierwszego pięciolecia dialogu. Opracowano wspólne stanowisko w odniesieniu 
do daru języków i uzdrawiania. Ważne uzgodnienia osiągnięto także w kwestii 
metod stosowanych w egzegezie Pisma Świętego oraz w sprawie interpretacji 
biblijnej. Problemy pojawiły się, kiedy w dyskusji przyszła kolej na Tradycję, 
katolickie dogmaty maryjne oraz kapłaństwo i sukcesję apostolską. Raport 
wylicza podstawowe rozbieżności występujące w doktrynach partnerów dialogu 
w zakresie tych właśnie zagadnień. Katoliccy i zielonoświątkowi uczestnicy 
wyrazili swój szacunek i próbę zrozumienia rozmówcy, starali się jak naj
dokładniej wyrazić swoje stanowisko, ale nie przyjęli uzgodnień w tych 
kwestiach. W raporcie jasno sformułowano rozbieżności w nauce Kościoła 
katolickiego i wspólnot zielonoświątkowych na temat posługiwania w Kościele, 
miejsca Matki Bożej oraz Tradycji kościelnej.

W trzeciej fazie dialogu katolicko-zielonoświątkowego (1985-1989), opierając 
się na osiągnięciach dwóch poprzednich serii, zajęto się tematem: Kościół jako 
koinonia. Obradom przewodniczyli -  ze strony katolickiej znany z poprzednich 
spotkań -  Kilian McDonnell; miejsce Davida du Plessis zajął Justus du Plessis
-  członek Misji Wiary Apostolskiej z Południowej Afryki. David du Plessis nie 
zrezygnował całkowicie z udziału w rozmowach i aż do śmierci w 1987 roku 
aktywnie uczestniczył w pracach komisji katolicko-zielonoświątkowej.

Ta seria spotkań międzywyznaniowych znacząco wpłynęła na ewolucję 
stanowiska zielonoświątkowców wobec dialogu doktrynalnego z katolikami. 
Przyczyniła się do wzrostu uznania tego, prowadzonego od 1970 roku dzieła 
wśród światowych wspólnot zielonoświątkowych. Po obu stronach utrwaliło się 
przekonanie, że jedność Kościoła jest wspólną sprawą katolików i zielo
noświątkowców, chociaż dialog nie ma doprowadzić do jedności organicznej czy 
strukturalnej. Jeszcze raz podkreślono, że rozmowy te mają przyczynić się do 
rozwijania wzajemnego zrozumienia w sprawach wiary i praktyki kościelnej.

Podczas poszczególnych spotkań przedyskutowano następujące tematy: 
koinonia, łączność duchowa świętych (Riano 1985 r.), Duch Święty i nowotes- 
tamentalna wizja koinonii (Sierra Mądre 1986 r.), koinonia, Kościół i sakramenty 
(Wenecja 1987 r.), koinonia i chrzest (Emmetten 1988 r.). Uzgodnione stanowis
ko między stroną katolicką a zielonoświątkową wobec powyższych zagadnień 
zawiera dokument końcowy opracowany na ostatnim spotkaniu komisji miesza
nej, które odbyło się w 1989 roku w Rzymie. Jest to Raport z trzeciego pięciolecia 
dialogu między Sekretariatem do Spraw Jedności Chrześcijan Kościoła rzymsko
katolickiego a niektórymi klasycznymi Kościołami zielonoświątkowymi: 
1985-19893. Tekst ten nosi podtytuł: Perspektywy koinonii. Uzgodnienia dokt
rynalne wypracowane w trzeciej fazie dialogu zostały usystematyzowane 
w pięciu grupach tematycznych:
-  Koinonia i Słowo Boże,
-  Duch Święty i nowotestamentalna wizja koinonii,
-  Koinonia i chrzest,
-  Koinonia w życiu Kościoła,
-  Koinonia i wspólnota świętych.

Podczas dyskusji nad poszczególnymi kwestiami doktrynalnymi teologowie 
prowadzący dialog często stawali w obliczu problemów, które na tym etapie nie 
mogły być rozwiązane, ponieważ wymagały głębszej refleksji teologicznej. 
Przestawiciele obu stron dialogu coraz bardziej utwierdzali się w przekonaniu, że 
niebawem spotkają się ponownie. W lipcu 1990 roku komisja międzykościelna

3 Tekst tego dokumentu znajduje się w Information Service 75 (1990), 179-191.
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złożona z wybitnych teologów katolickich i zielonoświątkowych zebrała się, by 
rozpocząć czwartą fazę dialogu doktrynalnego między Kościołem katolickim 
a niektórymi wspólnotami zielonoświątkowymi. Tematem pięciu następnych lat 
pracy komisji dialogowej uczyniono ewangelizację. Obaj partnerzy uznają 
ewangelizację za ważny nurt życia i aktywności własnego Kościoła w świecie. 
Realizują dzieło ewangelizacji wśród różnych społeczności ludzkich. Uczestnicy 
spotkań międzywyznaniowych zwrócili uwagę na próby prozelityzmu 
występujące po obu stronach oraz ewangelizowanie chrześcijan ochrzczonych 
w Kościele katolickim lub wspólnotach protestanckich. Zdarza się coraz częściej, 
że katolicy stają się obiektem zielonoświątkowej ewangelizacji. Dlatego też 
teologowie obu Kościołów uznali, że problem ewangelizacji powinien być 
poddany szczegółowym badaniom i dyskusjom teologicznym.

Podczas pierwszego spotkania czwartej fazy dialogu omawiano historyczne 
perspektywy ewangelizacji. Ustalono także plan pracy komisji katolicko-zielo- 
noświątkowej w trakcie czwartej fazy dialogu. Zgodnie z tym harmonogramem 
w 1991 roku opracowano biblijne i systematyczne podstawy ewangelizacji. 
W 1992 roku zajmowano się tematem: „Ewangelizacja i kultura” , sporo miejsca 
poświęcając problemom ewangelizowania zsekularyzowanych społeczeństw. 
W 1993 roku uczestnicy skoncentrują się na problemie: „Ewangelizacja i spra
wiedliwość społeczna” . Spotkanie przedstawicieli Kościoła katolickiego 
i wspólnot zielonoświątkowych w 1994 roku będzie poświęcone tematowi: 
„Ewangelizacja, wspólne świadectwo i prozelityzm” .

Dialog doktrynalny między Kościołem katolickim a niektórymi wspólnotami 
pentekostalnymi ma pewien sobie właściwy charakter. Jak podkreślają doku
menty końcowe z wszystkich faz dialogu, rozważanie problemów dotyczących 
struktur kościelnych i eklezjologii nie powinno prowadzić do jedności struktural
nej czy organicznej, mimo że jedność Kościoła Chrystusowego jest jednakowo 
ważna dla katolików, jak i zielonoświątkowców. Celem tych rozmów jest 
zbliżenie chrześcijan w modlitwie i wspólnym świadectwie. Spotkania zmierzają 
do wyeliminowania wzajemnej nieufności i rozwijania klimatu zrozumienia 
w dziedzinie wiary i praktyki. Dążą one do określenia jak największej liczby 
punktów autentycznej zgody, choć nie zamierzają pomijać czy umniejszać 
rzeczywistych rozbieżności. Dialog doktrynalny bowiem nie zakłada wyrzekania 
się swej wiary przez żadnego z partnerów ani jej modyfikowania. Od każdej ze 
stron wymaga się jasnego rozeznania własnej wiary oraz dążenia do zrozumienia 
wiary partnera. Raporty końcowe, opracowywane przez komitet kierujący 
dialogiem, nie próbują wyrażać oficjalnego stanowiska klasycznych zielo
noświątkowców ani Kościoła katolickiego. Nie krytykują też żadnego 
z Kościołów z teologicznego punktu widzenia.

Niewątpliwie ten dialog, ciekawy i ważny w kontekście pojawienia się Ruchu 
Odnowy Charyzmatycznej w Kościele katolickim, który sprawia, że przez 
katolików przyjmowane są elementy typowo pentekostalne -  przyczynia się do 
wzrostu wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania zarówno w środowisku 
katolickim, jak i zielonoświątkowym.
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JEDNOŚĆ PRZED NAMI
MODELE, FORMY I FAZY KATOLICKO-LUTERAŃSKIEJ

WSPÓLNOTY KOŚCIELNEJ

Raport Wspólnej Komisji 
Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańskiej (1984)

Słowo wstępne

W dialogu między Światową Federacją Luterańską a Kościołem Rzymsko
katolickim, rozpoczętym w 1967 roku, chodziło i nadal chodzi o jedność 
w sprawie prawdy i usunięcie rozdzielających przeciwieństw, a tym samym 
o osiągnięcie celu, którym jest wspólnota kościelna.

Pierwsza faza rozmów została zakończona w 1972 roku opublikowaniem 
Raportu „Ewangelia a Kościół” (tzw. Raport z Malty). W tekście tym 
stwierdzono m.in. daleko sięgający konsens w interpretacji usprawiedliwienia, 
jak również zbieżność poglądów w kontrowersyjnej kwestii teologicznej do
tyczącej relacji między Pismem a Tradycją.

W celu usunięcia problemów, które nie mogły być wystarczająco rozpatrzone 
w Raporcie z Malty, rozpoczęto nową fazę dialogu. W 1978 roku Wspólna 
Komisja Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterańska mogła przyjąć dokument 
„Wieczerza Pańska” , w którym wyeliminowano istotne sprzeczności i sfor
mułowano wspólne świadectwo w zasadniczych kwestiach. W 1981 roku 
opublikowano dokument „Urząd duchowny w Kościele” , który wykazuje 
konwergencje i jednomyślność w rozumieniu wspólnego kapłaństwa, urzędu 
duchownego, ordynacji i sukcesji apostolskiej.

Wcześniej, w 1980 roku, ukazała się wspólna deklaracja na temat Konfesji 
Augsburskiej -  podstawowego pisma wyznaniowego wszystkich Kościołów 
luterańskich. Komisja na podstawie oceny szczegółowych studiów była w stanie 
stwierdzić, że znajdujemy się wszyscy pod jednym Chrystusem, Konfesja Augs
burska z 1530 roku miała nie tylko wyraźny zamiar stać w zgodności z wiarą 
Kościoła pierwszych wieków i Kościoła rzymskiego: intencja ta została zrealizo
wana także w dużej mierze w jej wypowiedziach. Zgoda co do centralnych prawd 
wiary chrześcijańskiej, którą odkryliśmy na nowo, budzi w nas nadzieję, że w świetle 
tego podstawowego uzgodnienia zdołamy znaleźć odpowiedź na pozostające jeszcze 
otwarte pytania i problemy, takie odpowiedzi, które przyniosą wystarczająco dużo 
tego, co wspólne, by nasze Kościoły mogły uczynić rozstrzygający krok do przodu
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na drodze od Kościołów rozłączonych do Kościołów bratnich („Wszyscy pod 
jednym Chrystusem” nr 25).

Pięćsetna rocznica urodzin Marcina Lutra w 1983 roku była sposobnością do 
ogłoszenia wspólnego oświadczenia: „Marcin Luter -  świadek Jezusa Chrys
tusa” .

Wspomniane dokumenty i oświadczenia służą w sposób pośredni do 
osiągnięcia celu, jakim jest wspólnota kościelna. Bezpośrednio i wyraźnie 
zajmuje się tym dokument „Drogi do wspólnoty”, opublikowany w 1980 roku. 
Chrześcijańska jedność jest darem łaski trójjedynego Boga, dziełem, które On sam 
urzeczywistnia, jest osiągana środkami, które sam wybiera, w sposób, jaki sam 
określa („Drogi do wspólnoty” nr 8). Punktem wyjścia tych rozważań jest 
jedność dana w Chrystusie, uwzględniają one także istniejące przeszkody oraz 
wskazują na to, co jest już teraz możliwe i konieczne; zachęcają do podej
mowania kroków, które byłyby skierowane na wspólny cel.

I wreszcie, w 1984 roku, po wieloletnich wysiłkach Komisja zakończyła pracę 
nad dokumentem: „Jedność przed nami -  modele, formy i fazy katolic- 
ko-luterańskiej wspólnoty kościelnej” . Dokument ten stara się o jasność 
w sprawie istoty jedności kościelnej i postawienia celu, który nie jest rozumiany 
jako absorbcja czy powrót, lecz jako strukturalna wspólnota Kościołów. Do 
osiągnięcia tego celu niezbędna jest wspólnota w wyznawaniu jednej i tej samej 
wiary i wspólnota życia sakramentalnego. Rozwiązania wymagają jeszcze 
przeciwieństwa dzielące nasze Kościoły. Dokumenty wypracowane w dialogu 
wymagają sprawdzenia, ewentualnych korektur i uzupełnień oraz nadania im 
mocy obowiązującej w Kościołach. Jest to warunkiem pełnej wspólnoty 
kościelnej w słowie, sakramencie i posługiwaniu. Przedstawiony dokument 
próbuje naszkicować krok po kroku, jak może być realizowana taka właśnie 
wspólnota. Jednocześnie Komisja zdaje sobie sprawę z ryzyka i tymczasowego 
charakteru zwłaszcza ostatniej części przedstawionych rozważań. Winniśmy być 
stale otwarci na drogi i zrządzenia Boże. Wszystkie nasze rozważania są przecież 
prośbą do Pana, który zna drogi, które wykraczają poza naszą wyobraźnię 
i wymykają się naszej kontroli, jak to stwierdzono na zakończenie dokumentu.

Rzym, 3 marca 1984 roku
Hans L. Martensen George A. Lindbeck Profesor,
Biskup Kopenhagi Yale University
Dania New Haven, USA

współprzewodniczący

CZĘŚĆ PIERWSZA

Istota jedności i modele jednoczenia

1. Pełne urzeczywistnienie podarowanej i obiecanej w Chrystusie jedności 
realizuje się w konkretnych formach wspólnego życia kościelnego. Jakiego 
rodzaju mogą i powinny one być? W jakim stosunku pozostają one do naszej 
aktualnej rzeczywistości kościelnej? Jakie wymagania są z tym związane? Jakie 
konkretne kroki muszą zostać podjęte? Zadajemy sobie te pytania, zajmując się 
w części pierwszej hasłem „Modele jednoczenia” i upewniając się w świetle
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bardzo zbliżonego rozumienia istoty jedności, jakie formy lub modele jedności 
kościelnej oferuje nam historia Kościołów, a zwłaszcza dyskusja ekumeniczna 
ostatnich lat. W części drugiej chodzi szczególnie o relację między Kościołem 
katolickim a Kościołami luterańskimi oraz o kwestię dotyczącą form i faz 
katolicko-luterańskiej wspólnoty kościelnej.

2. „Modele jednoczenia” nie są konstrukcjami ulubionymi przez nas. 
Widzimy w nich próbę ukonkretnienia podstawowego zrozumienia jedności, 
opisanego już w naszym dokumencie „Drogi do wspólnoty” .

3. Jedność Kościoła, dana w Chrystusie i mająca swe źródło w Trójjedynym 
Bogu, urzeczywistnia się we wspólnocie zwiastowanego Słowa, we wspólnocie 
sakramentów i we wspólnocie ustanowionego przez Boga i przekazywanego 
przez ordynację urzędu. Żyje ona w jedności wiary, którą wspólnie potwier
dzamy, wyznajemy i nauczamy; żyje w jedności nadziei i miłości, która nas łączy 
w pełną zobowiązania wspólnotę. Potrzebuje zewnętrznie widzialnego kształtu, 
który zawierałby jednocześnie element wewnętrznego zróżnicowania i duchowej 
różnorodności, jak również element historycznych przemian i rozwoju. Taka 
wspólnota, która obejmuje wszystkie miejsca i epoki, jest powołana do tego, aby 
w świadectwie i służbie wyjść naprzeciw potrzebom świata1.

4. Według naszego przekonania ta wizja jedności odpowiada w swoich 
podstawowych aspektach temu, co sformułowało III Zgromadzenie Ogólne 
Światowej Rady Kościołów w New Delhi (1961): Wierzymy, że jedność, która jest 
zarazem wolą Boga i darem dla Jego Kościoła, stanie się widoczna wtedy, gdy na 
każdym miejscu wszyscy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie oraz wyznający Go jako 
Pana i Zbawiciela doprowadzeni zostaną przez Ducha Świętego do pełnej 
społeczności, wyznającej jedną wiarę apostolską, zwiastującej jedną Ewangelię, 
łamiącej jeden chleb, jednoczącej się we wspólnej modlitwie i prowadzącej wspólne 
życie, które w świadectwie i służbie zwrócone będzie ku wszystkim. Zarazem 
wszyscy oni zjednoczą się z całym chrześcijaństwem, na każdym miejscu i po 
wszystkie czasy, w taki sposób, że urząd i członkostwo uznane zostaną przez 
wszystkich, oraz że wszyscy będą w stanie działać i przemawiać wspólnie tak, jak  
tego wymaga dana sytuacja w odniesieniu do zadań, do których Bóg wzywa swój 
hut.

a) Kościół jako wspólnota

5. Jeden Kościół Jezusa Chrystusa realizuje się w Kościołach lokalnych, 
działających w różnych sytuacjach kulturowych, historycznych i narodowościo
wych; w sytuacjach tych żyją ludzie, którym trzeba zwiastować Ewangelię za 
pomocą Słowa i Sakramentu. Kościół jest więc wspólnotą (communio) złożoną 
z sieci Kościołów lokalnych. Ten Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny we 
wszystkich prawowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy 
swoich pasterzach same również nazywane są Kościołami w Nowym Testamencie. 1 2

1 Drogi do wspólnoty, zwłaszcza nr 4-52. Polski przekład w: S. C. Napiórkowski: Wszyscy pod 
jednym Chrystusem. Ogólnokościelny dialog katolicko-luterański, część 1: lata 1965-1981, Lublin 
1985, s. 169-198.

2 Trzecie Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, New Delhi 1961: Raport Sekcji ds. 
Jedności, nr 2. Cyt za polskim przekładem w: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 6 (1988) 4, s. 67.
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Są one bowiem na swoim miejscu nowym ludem powołanym przez Boga w Duchu 
Świętym i w pełności wielkiej (por. 1 Tes 1,5). W nich głoszenie Ewangelii 
Chrystusowej zgromadza wiernych i w nich sprawowana jest tajemnica Wieczerzy 
Pańskiej (...) W tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie albo żyją 
w rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden święty, 
katolicki i apostolski Kościół3.

6. Ta wizja jedności kościelnej jako wspólnoty (communio) sięga czasów 
wczesnego chrześcijaństwa. Jest ona typowa dla Kościoła pierwszych wieków, 
ale także dla życia i eklezjologii Kościoła prawosławnego. Ostatnio jest ona 
szczególnie akcentowana w eklezjologii katolickiej. Jedną z podstawowych 
wypowiedzi Soboru Watykańskiego II jest stwierdzenie, że jeden Kościół istnieje 
w Kościołach partykularnych i z nich się składa4. Opatrzność Boża sprawiła (...), 
że rozmaite Kościoły, założone w różnych miejscach przez Apostołów i ich 
następców, zrosły się z biegiem czasu w pewną liczbę wspólnot organicznie 
zespolonych, które nie naruszając jedności wiary i jedynego boskiego ustroju 
Kościoła Powszechnego, cieszą się własną karnością, własnymi zwyczajami 
liturgicznymi, własnym dziedzictwem teologicznym i duchowym (...) Ta duchem 
jedności przepojona rozmaitość Kościołów lokalnych jeszcze wspanialej ujawnia 
powszechność niepodzielnego Kościoła5. Ta wizja uważana jest za punkt wyjścia, 
a jednocześnie punkt oparcia w odbudowie jedności. Pogłębiona eklezjologia 
communio (...) jest być może dużą możliwością ekumenizmu jutra (...) Co się tyczy 
przywrócenia jedności Kościoła, należy szukać rozwiązania trzymając się tej 
bardzo starej (...) i zarazem bardzo nowoczesnej eklezjologicznej liniii6 7.

7. Ta wizja Kościoła i jedności kościelnej znalazła także silny oddźwięk 
w eklezjologii luterańskiej . Wspólnoty lokalne zgromadzone wokół Słowa 
i Sakramentu nie pozostają w izolacji jako widzialne formy Kościoła Jezusa 
Chrystusa. Raczej żyją one w większych, organicznie połączonych wspólnotach, 
takich jak Kościoły krajowe, narodowe, ludowe i inne. Światowa wspólnota 
luterańska, której instrumentem jest Światowa Federacja Luterańska, składa się 
z takich Kościołów, które łączy wspólne rozumienie Ewangelii i wynikający 
z tego udział w sakramentach.

b) Modele częściowego jednoczenia

8. Na podstawie naszego pojmowania istoty jedności niewystarczające 
okazują się te modele jednoczenia, które uwzględniają tylko jeden szczególny 
aspekt pojmowania kościelnej jedności. Niektórzy uważają jednak, że 
w określonych sytuacjach modele te jako stadia przejściowe mogą odegrać 
ważną rolę, ale tylko wtedy, gdy traktowane są jako kroki na drodze do jedności

3 Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 26. Cyt. za polskim przekładem 
w: „Życie i Myśl” , numer specjalny poświęcony dokumentom soborowym, Warszawa 1967.

4 Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 23; por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 368 i nast. 
(polski przekład: Poznań 1984).

5 Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 23.
6 J. Willebrands: The Future o f  Ecumenism, w: „One in Christ” , 1975, 4, s. 323.
7 Por. W. Eiert: Abendmahl und Kirchengemeinschaft in der alten Kirche hauptsächlich des Ostens, 

Berlin 1954; Koinonia — Arbeiten des Ökumenischen Ausschusses der Vereinigten Evange
lisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Frage der Kirchen- und Abendmahlsgemeinschaft, Berlin 
1957.
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lub jako częściowe formy jej wyrażania; poza tym mogą one wskazywać na 
ważne składniki jedności.

9. (1) Np. można chcieć realizować jedność jako tylko jedność „duchową”, 
rezygnując świadomie ze wspólnego porządku kościelnego i wspólnej widzialnej 
organizacji. Ponieważ jedność jest rozumiana istotnie jako dobro duchowe, 
wewnętrzne i jej manifestacja oczekiwana jest dopiero przy końcu czasu, uważa się 
jej zewnętrzne struktury jako nie tylko zbędne, ale także fałszywe i szkodliwe. 
Wprawdzie taki pogląd może zwrócić naszą uwagę na istotny i niezbywalny 
wymiar wszystkich wysiłków ekumenicznych8, a jednocześnie sprawić, że uświado
mimy sobie tymczasowy charakter naszych dążeń do urzeczywistnienia jedności 
kościelnej. Jednak pogląd ten pomija w pewnej mierze widzialny wymiar Kościoła 
i jego jedności, toteż nie można tu mówić o pełnowartościowym modelu jedności.

10. (2) Podobnie wygląda ten problem, gdy chodzi o urzeczywistnienie idei 
jedności Kościoła w postaci wspólnoty opartej na dialogu, w której z dotychczas 
oddzielonych od siebie i potępiających się nawzajem wspólnot powstaje żywe 
partnerstwo, gdzie każdy pyta i pozwala zadawać sobie pytania, słucha i mówi. 
Chociaż dialog stanowi istotną fazę kościelnych wysiłków na rzecz jedności 
i chociaż element ten będzie również potrzebny w zjednoczonym Kościele, to 
jednak wyłączna wspólnota dialogowa nie jest w stanie zrealizować w pełni 
kościelnej jedności.

11. (3) Inna forma jednoczenia, uważająca się w istocie za wspólnotę 
w działaniu, traktuje wprawdzie poważnie niezbywalny dla chrześcijańskiego 
pojmowania jedności element wspólnej służby, ale -  na podstawie naszego 
rozumienia jedności (por. wyżej nr 3) -  posiada niedostatki, które nie pozwalają 
nam dostrzegać w niej pełnowartościowego modelu jednoczenia. Dotyczy to nie 
tylko wspólnot w działaniu, które jednoznacznie powołano ad hoc, lecz także 
strukturalnych stowarzyszeń kościelnych, które jak chrześcijańskie „rady” lub 
„wspólnoty robocze” , kościelne „federacje” lub „alianse” , pragną służyć 
praktycznej współpracy.

12. (4) Za niepełną formę wyrażania jedności trzeba też uważać prak
tykowanie interkomunii lub gościnności eucharystycznej między podzielonymi 
Kościołami. Wartość ekumeniczna i pastoralna interkomunii lub gościnności 
eucharystycznej spotyka się z różną oceną. Jedni widzą w tym krok na drodze do 
jedności, inni natomiast -  problematyczną próbę jej urzeczywistnienia. Wszyscy 
jednak zdają sobie sprawę z tego, że chodzi tutaj w najlepszym wypadku 
o tymczasowy, ciągle jeszcze zagrożony wyraz jedności, który nie może być 
ostatecznym celem.

c) Modele szeroko pojętego jednoczenia

13. W wyniku nowszych dyskusji ekumenicznych stworzono szereg modeli 
jednoczenia, które wypróbowano częściowo w życiu Kościołów. Odpowiadają 
one naszym wyobrażeniom o jedności bardziej niż modele, o których wspomina
liśmy powyżej. Nie zadowalają się one aspektami cząstkowymi, lecz pragną 
ukazać jedność we wszystkich jej elementach. Starania o nadanie konkretnego

O
Sobór Watykański II: Dekret o ekumenizmie, nr 8. Por. przypis 3.
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kształtu katolicko-luterańskiej wspólnocie kościelnej nie mogą pominąć tej 
dyskusji i tych doświadczeń. Realizują się one w ramach tych rozważań, są od 
nich zależne, mogą też od nich uzyskać ważne wskazania i impulsy. Naj
ważniejsze i najbardziej znane modele zostaną pokrótce opisane i zanalizowane, 
przy czym kolejność ich przedstawiania wynika nie z systematycznego lecz 
historycznego punktu widzenia.

14. Opis tych modeli musi uwzględnić pewną szczególną trudność. Jeśli nawet 
poszczególne modele w sposób wyraźny różnią się od siebie czy też dają się 
nawzajem podporządkować, to i tak w sferze terminologicznej dochodzi często 
do poważnych zagmatwań. To zagmatwanie językowe powstaje między innymi 
dlatego, że w mniej lub bardziej subiektywnej interpretacji pojęcia danego 
modelu przypisuje się mu inne znaczenie niż posiadał pierwotnie. Np. można to 
zaobserwować w przypadku modelu wspólnoty koncyliarnej i wspólnoty 
kościelnej. Dlatego też przy opisie modeli należy tak dalece jak jest to możliwe 
opierać się nie na mniej lub bardziej subiektywnych interpretacjach, lecz na 
takich tekstach, którym przy opisie każdego z modeli przypisać można możliwie 
oryginalny bądź w określonym stopniu najbardziej reprezentatywny i oficjalny 
charakter (np. sprawozdania Komisji ds. Wiary i Ustroju Kościoła, Konferencji 
Sekretarzy Światowych Wspólnot Chrześcijańskich, Zgromadzeń Ogólnych 
Światowej Rady Kościołów lub poszczególnych Światowych Wspólnot 
Chrześcijańskich).

15. Zagmatwanie językowe -  np. w przypadku pojęć: „unia organiczna”, 
„jednoczenie organiczne” lub „jedność organiczna” oraz „zjednoczenie kor
poracyjne” -  obecne jest niekiedy nawet w tekstach o charakterze reprezentatyw
nym. Tutaj w każdym przypadku trzeba powiedzieć i ukazać wyraźnie, jak za 
pomocą tego samego pojęcia można wyrazić różne rzeczywistości. Pomocą 
w wyjaśnieniu problemów merytorycznych i pojęciowych jest okoliczność, gdy 
-  przynajmniej w ogólnych zarysach -  przedstawione zostają motywacja 
i kontekst, które przyczyniły się do rozwoju danego modelu.

1) Unia organiczna
16. Pojęcia: „unia organiczna” lub „jedność organiczna” należą do najstar

szych pojęć ekumenicznych; mogą one dotyczyć zarówno specyficznego rozu
mienia jedności jak i szczególnego modelu jednoczenia. Pojęcia te, wskazujące na 
jedność Kościoła jako „Ciało Chrystusa” , zostały przejęte na początku naszego 
stulecia od ruchów na rzecz unii kościelnej. Z biegiem czasu otrzymały one 
specyficzne znaczenie, którego początkowo nie posiadały, a i teraz nie jest ono 
przez wszystkich uznawane (por. nr 19-22).

17. W tym specyficznym znaczeniu, które zadomowiło się szeroko 
w słownictwie Ruchu Wiara i Ustrój Kościoła, a potem Światowej Rady 
Kościołów, model „unii organicznej” odpowiada sposobowi myślenia, który 
w samym istnieniu różnych Kościołów wyznaniowych widzi decydującą prze
szkodę dla urzeczywistnienia jedności chrześcijańskiej i dlatego uważa, że 
jedność można tylko zrealizować przez rezygnację z tradycyjnej kościelnej lub 
konfesyjnej przynależności i tożsamości. Unia organiczna, do tworzenia której 
z reguły należy wypracowanie wspólnego wyznania wiary, zgodność co do 
sakramentów i urzędu kościelnego oraz jednolita struktura organizacyjna, 
powstaje więc z połączenia dotychczasowych Kościołów i tożsamości
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kościelnych w nową wspólnotę z (...) własną nazwą i „własną nową tożsamością”9 10 11 12. 
Oznacza ona ofiarę i rezygnację (...) z denominacyjnej tożsamości przez 
zespolenie w jedną jedyną korporację, jest swego rodzaju śmiercią dotych
czasowych konfesji, śmiercią, którą jednak uważa się za drogę do nowego życia]0.

18. Zastosowanie tego modelu „unii organicznej” koncentrowało się do tej 
pory przede wszystkim na płaszczyźnie lokalnej, krajowej i regionalnej.

2) Zjednoczenie korporacyjne
19. Idea „zjednoczenia korporacyjnego” -  podobnie jak idea „unii organicz

nej” , „jednoczenia organicznego” lub „jedności organicznej” -  ma już dłuższą 
historię. Co więcej, oba pojęcia uchodziły początkowo za identyczne pod 
względem treści i dlatego stosowano je zamiennie11. Tak też są rozumiane przez 
wielu do dziś. W każdym razie trzeba dokładnie pamiętać o tym, że jedność, 
jednoczenie lub zjednoczenie „korporacyjne” lub „organiczne” nie oznacza tutaj 
bynajmniej tego samego co pojęcie „unia organiczna” w już opisanym znaczeniu 
(por. nr 16-18). Występuje tutaj szczególne niebezpieczeństwo powstania 
zagmatwania językowego i nieporozumień merytorycznych.

20. Pojęcie „zjednoczenie korporacyjne” i odpowiadające mu pojęcie „jedno
czenie organiczne” występuje między innymi w wypowiedziach teologów 
katolickich i w dialogu katolicko-anglikańskim. Nie oznaczają one tam bynaj
mniej urzeczywistnienia jedności przez rezygnację z dotychczasowej tradycji 
kościelnej. Przeciwnie, w ramach zjednoczenia korporacyjnego różne wspólnoty 
kościelne -  na bazie zasadniczego konsensu w sprawach wiary i w dziedzinie 
wspólnego ustroju starokościelno-episkopalnego -  tworzą społeczność wiary 
i życia, zachowując względną niezależność i trwałą pozycję. Jednocześnie mają 
one możliwość i obowiązek zachowania i zaoferowania ogółowi tego, co 
w świetle apostolskiego świadectwa uważają za nieprzemijającą wartość w swojej 
teologii i pobożności.

21. Odrzuca się stapianie lub wzajemne pochłanianie się dotychczasowych 
tradycji kościelnych, gdyż przy takiej fuzji każda wspólnota kościelna utraciłaby 
swój profiln. Zjednoczenie korporacyjne jest więc zjednoczeniem, w którym 
zachowane zostają różnice13: jednością Kościołów, które pozostają Kościołami 
i jednocześnie tworzą jeden Kościół -  jak to zostało sformułowane14.

22. Ten model korporacyjnego zjednoczenia stał się obecnie zdeklarowanym 
celem dialogu anglikańsko-katolickiego, z tym że używa się tu nazwy „jedność

9 Concepts o f Unity and Models o f Union, A Preliminary Study Document o f the Faith and Order 
Commissions, October 1972; FO/72:20, Hid i IVb.

10 Piąte Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów, Nairobi 1975: Raport Sekcji II  
— Jedność Kościoła — założenia i wymogi, nr 14 i nr 10. Polski przekład w: „Studia i Dokumenty 
Ekumeniczne” 6 (1988) 4, s. 98nn.

11 The Second World Conference on Faith and Order, Edinburgh 1937, London 1938, s. 252n.
12 H. Tenhumberg: Kirchliche Union bzw. korporative Wiedervereinigung, w: W. Danielsmeyer 

i C. H. Ratschow (red.): Kirche und Gemeinde, Witten 1974, s. 24n.
13 J. Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, München 

1981, s. 121.
14 J. Ratzinger, Die Kirche und die Kirchen, w: „Reformatio” , 1964, s. 105.
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organiczna” (organie unity)15. Taki charakter miała także wypowiedź Pawła VI, 
który z okazji wizyty arcybiskupa Canterbury, w nawiązaniu do katolic- 
ko-anglikańskich rozmów mechleńskich stwierdził: Rytm tego ruchu (ruch 
zbliżenia między Wspólnotą Anglikańską a Kościołem Katolickim) uległ 
w ostatnich latach cudownemu przyspieszeniu, tak że pełne nadziei słowa: 
,,zjednoczony lecz nie wchłonięty Kościół Anglikański” nie są już tylko marze
niem16 17 18.

3) Wspólnota kościelna przez konkordię
23. Kościoły luterańskie, reformowane i unijne w Europie opracowały 

i zrealizowały model jednoczenia znany pod nazwą „wspólnoty kościelnej” . 
W istocie opiera się on na porozumieniu doktrynalnym (Konkordia Leuenbers- 
ka, 1973) wypracowanym i ratyfikowanym przez wymienione Kościoły.

24. Wspólnota kościelna oznacza tutaj: Na podstawie uzyskanej jedno
myślności w zrozumieniu Ewangelii i na mocy stwierdzenia, że wypowiedziane 
w pismach wyznaniowych potępienia doktrynalne (...) nie dotyczą współczesnego 
stanu doktryny Kościołów-sygnatariuszy, Kościoły te zawierają ze sobą wspólnotę 
Słowa i Sakramentu (wspólnota ambony i Wieczerzy Pańskiej) i wspólnotę 
w urzędzie kościelnym {wzajemne uznanie ordynacji i umożliwienie interceleb- 
racjij. Dodać trzeba, że w tym porozumieniu doktrynalnym nie chodzi o nowe 
wyznanie wiaryx%\ umożliwiona przez konkordię wspólnota kościelna jest raczej 
wspólnotą między Kościołami różnych pozycji wyznaniowych, które nadal 
pozostają wierne obowiązującym wyznaniom wiary i respektują własne tradycje 
kościelne19 20 21.

25. Chociaż taką wspólnotę kościelną uważa się za urzeczywistnienie jedności 
kościelnej w pełnym jej znaczeniu, to nie jest ona czymś zamkniętym i statycz
nym. Przeciwnie, zawiera ona element dynamiczny w takiej mierze, w jakiej 
Kościoły należące do wspólnoty podejmują zobowiązanie, że będą dążyć do 
możliwie najlepszej współpracy w dziedzinie dawania świadectwa i służby wobec 
świata20. To zorientowanie na stałe potwierdzenie i pogłębienie wspólnoty 
znajduje m.in. wyraz w tym, że Kościoły zobowiązują się do systematycznych 
dyskusji na tematy doktrynalne11.

26. Model wspólnoty kościelnej przez konkordię został wypracowany 
i zrealizowany przez Kościoły luterańskie, reformowane i unijne Europy; 
zasadniczo jest on jednak dostępny także dla innych Kościołów i innych 
regionów geograficznych. W rzeczywistości nie ogranicza się ten model dzisiaj 
tylko do obszaru europejskiego.

15 Final Report o f the Anglican-Roman Catholic International Commission, 1981, Conclusions, w: 
H. Meyer i L. Vischer (red.): Growth in Agreement, Reports and Agreed Statements o f Ecumenical 
Conversations on a World Level, New York-Geneva 1984, s. 116.

16 Acta Apostolicac Sedis 69 (1977), s. 284.
17 Konkordia Leuenberska, nr 29-33. Tekst niemiecki w: W. Lohff, Die Konkordię reformatoris- 

cher Kirchen in Europa: Leuenberger Konkordię, Frankfurt/M. 1985, s. 13-22.
18 Tamże, nr 37.
19 Tamże, nr 29 i 30.
20 Tamże, nr 29.
21 Tamże, nr 37.
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4) Wspólnota koncyliarna
27. Komisja Wiara i Ustrój Kościoła opierając się na wypowiedziach z New 
Delhi i Uppsali, które przyjęła i świadomie pogłębiła, wypracowała ideę 
„wspólnoty koncyliarnej” , która została zaaprobowana przez Zgromadzenie 
Ogólne Światowej Rady Kościołów w Nairobi (1975). Wspólnota koncyliarna 
może wprawdzie oznaczać także jakość życia w ramach każdego Kościoła 
lokalnego22, lecz we właściwym sensie pojęcie to odnosi się jednak do 
szczegółowego modelu jednoczenia.

28. Ów model „wspólnoty koncyliarnej” znajduje zastosowanie nie tyle na 
płaszczyźnie pojedynczych Kościołów lokalnych, lecz w pierwszym rzędzie daje 
wyraz jedności Kościołów, oddzielonych od siebie pod względem przestrzennym, 
czasowym i kulturowym23. Zgodnie ze swoją intencją jest to więc model jednoczenia 
na szerokiej płaszczyźnie, w ostatecznej konsekwencji na płaszczyźnie Kościoła 
powszechnego. W definicji czytamy: Jeden Kościół należy rozumieć jako kon- 
cyliarną wspólnotę Kościołów lokalnych faktycznie ze sobą zjednoczonych24.

29. W owej „wspólnocie koncyliarnej” poszczególne Kościoły lokalne uznają się 
wzajemnie za członków tego samego Kościoła Chrystusa, wyznają tę samą wiarę 
apostolską, praktykują pełną wspólnotę Chrztu i Eucharystii, uznają wzajemnie 
swoje członkostwo i urzędy duchowne oraz stanowią jedność w dawaniu 
świadectwa i w służbie wobec świata. Więź strukturalna niezbędna dla wspólnoty 
koncyliarnej zostaje zapewniona przede wszystkim przez spotkania koncyliar- 
ne25, tzn. przez reprezentatywne zgormadzenia26 27 28 29. Katolicy i prawosławni pod
kreślają przy tej okazji, że wspólnota koncyliarna nie może się obejść bez urzędu 
związanego z sukcesją apostolską.

30. W przypadku „wspólnoty koncyliarnej” nie chodzi o jedność mono- 
lityczną . Mamy tu raczej do czynienia z różnorodnością, która winna być nie 
tylko przedmiotem naszej tolerancji, lecz także aktywnego dążenia2*. Przez długi 
okres czasu nie było pewności co do tego, jakie miejsce pośród tej 
różnorodności przypadnie poszczególnym tradycjom kościelnym lub wy
znaniowym, zwłaszcza że model wspólnoty koncyliarnej zdawał się być ściśle 
związany z modelem unii organicznej (por. nr 16-18) , odnosiło się nawet 
wrażenie, że tę jedność organiczną jakby z góry zakładał30. W tzw. międzyczasie 
rozważania te rozwijano dalej w Komisji Wiara i Ustrój31, a także w innych

22 Piąte Zgromadzenie Ogólne ŚRK, Nairobi 1975: Raport Sekcji II, nr 4. Por. przypis 10.
23 Tamże.
24 Tamże, nr 3; por. definicję „Kościoła lokalnego” , „The Unity of the Church — Next Steps” , 

w: What Kind o f Unity? Faith and Order Paper 69, Geneva 1974, s. 123.
25 Piąte Zgromadzenie Ogólne ŚRK, Nairobi 1975: Raport Sekcji II, nr 3. Por. przypis 10.
26 „The Unity of the Church — Next Steps” , A.III. 3, s. 122. Por. przypis 24.
27 Piąte Zgromadzenie Ogólne ŚRK, Nairobi 1975: Raport Sekcji II, nr 4.
28 Tamże, nr 7.
29 „The Unity of the Church — Next Steps” , A.IV, s. 123nn.
30 Accra Report, The Unity o f the Church: The Goal and the Way, w: Uniting in Hope, Accra 1974, 

Faith and Order Paper 72, s. 114.
31 Sharing in One Hope, Commission on Faith and Order, Bangalore 1978, Faith and Order Paper 

92, Geneva 1979, s. 235-242.
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gremiach32 w tym kierunku, iż tradycje wyznaniowe mogą kontynuować bez 
przeszkód w ramach „wspólnoty koncyliarnej” swe specyficzne życie, ale pod 
warunkiem, że nie ulegną zakwestionowaniu podstawowe elementy „wspólnoty 
koncyliarnej” .

5) Jedność w pojednanej różnorodności
31. W łonie ruchu ekumenicznego istniały od dawna tendencje zmierzające do 
wspólnoty ekumenicznej, w której byłyby zintegrowane i pielęgnowane dotych
czasowe tradycje kościelne ze swoimi odrębnościami i różnorodnością. Takimi 
przykładami są opisane modele „korporacyjnego zjednoczenia” (por. wyżej nr 
19-22) i „wspólnoty kościelnej przez konkordię” (por. wyżej nr 23-26).

32. W tym sensie i za sprawą wzmożonego zaangażowania ekumenicznego ze 
strony Kościołów i Światowych Wspólnot Chrześcijańskich doszło do opraco
wania w ostatnim czasie modelu „jedności w pojednanej różnorodności”33 34. 
Wychodzi się tutaj z założenia, że wielopostaciowe dziedzictwo konfesyjne jest 
uprawnione i należy do bogactwa życia całego Kościoła. Jeśli w otwartym 
zetknięciu z dziedzictwem innych dotychczasowe tradycje i konfesje straciłyby 
swój ekskluzywny i oddzielający charakter, wówczas powstaje wizja jedności, która 
ma charakter pojednanej różnorodnościM.

33. Idea .jedności w pojednanej różnorodności” chce uwydatnić fakt, że 
konfesyjne formy wiary chrześcijańskiej w swej różnorodności posiadają trwałą 
wartość i że różnice te, jeśli odnoszą się do fundamentu posłannictwa o zbawieniu 
i wiary chrześcijańskiej oraz ulegają sublimacji, odnowie i przemianie w procesie 
ekumenicznego spotkania i teologicznego dialogu, to tracą swój oddzielający 
charakter; następuje wówczas wzajemne pojednanie (...) powstaje odpowiedzialna 
wspólnota ekumeniczna, która roztacza opiekę nad specyfiką wyznaniową35 36. 
Jedność w pojednanej różnorodności nie oznacza dlatego tylko zwykłej koegzys
tencji. Chodzi o rzeczywistą wspólnotę, której istotnymi elementami są: uznanie 
chrztu, przywrócenie wspólnoty eucharystycznej, wzajemne uznanie urzędów 
kościelnych oraz zobowiązujące porozumienie w dawaniu świadectwa i sprawo
waniu służby*.

34. Model „jedności w pojednanej różnorodności” jest bardzo zbliżony do idei 
„wspólnoty koncyliarnef' i nie chce być traktowany jako jej alternatywa. Na 
początku dawało się niekiedy odczuć napięcie w odniesieniu do modelu 
wspólnoty koncyliarnej; modelowi temu zarzucano, iż niedostatecznie uwzglę

Np. podczas Pierwszego Forum Rozmów Dwustronnych (kwiecień 1978) lub podczas 
Konsultacji Przedstawicieli Światowych Wspólnot Chrześcijańskich i Światowej Rady Kościołów 
(październik 1978); por. odpowiednią dokumentację: „LWF Report” nr 15, 1983, G. Gassmann/H. 
Meyer, The Unity o f  the Church — Requirements and Structure, s. 33-39 i 50-54.

33 The Ecumenical Role o f the World Confessional Families in the One Ecumenical Movement, 
discussion paper from two consultations with representatives from World Confessional Families, 
Geneva 1974, nr 17-21, „LW F Report” , nr 15, June 1983, s. 27n.

34 Tamże, nr 30, s. 31.
35 In Christ — A New Community. The Proceedings o f the Sixth Assembly o f  the Lutheran World 

Federation, Dar-es-Salaam 1977, Statement on Models o f Unity, Geneva 1977, s. 174.
36 Tamże, s. 174; por. Ecumenical Relations o f the Lutheran World Federation, Report o f the 

Working Group on the Interrelations Between the Various Bilateral Dialogues, Geneva 1977, nr 154.
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dnia prawowitość różnic konfesyjnych i nie widzi potrzeby ich strzeżenia37. W tak 
zwanym międzyczasie większość tych zarzutów straciło jednak na aktualności38.

d) Przykład Unii Florenckiej

35. Pod względem możliwości zjednoczenia Kościołów bez konieczności fuzji 
lub absorbcji przykład Florencji ma poważne znaczenie.

36. Unia, zawarta na Soborze Florenckim między Kościołem łacińskim 
a Kościołem bizantyjskim, nie była fuzją. Każdy z obu Kościołów, bez szkody 
dla jedności wiary danej we wspólnocie, zachował swoją tradycję liturgiczną, 
kanoniczną i teologiczną. Ta wspólna wiara mogła wyrażać się w różnych 
sformułowaniach (np. w odniesieniu do pochodzenia Ducha Świętego) i także 
tolerować różnice w dziedzinie dyscypliny (np. jeszcze w Trydencie wypowiedzia
na tolerancja co do ponownego wstępowania w związek małżeński rozwiedzio
nych Greków, co nie dotyczyło jednak Łacinników).

37 .1 chociaż ta próba nie powiodła się, to impulsy z Florencji nie pozostały 
bez echa. Spowodowały one, że Kościół katolicki nie był już identyfikowany 
przez swoje związki z łaciną. Zgodnie z Soborem Watykańskim II obowiązuje 
model „Kościołów siostrzanych” -  model, dla którego inspiracją były stosunki 
panujące w okresie pierwszego tysiąclecia39 40 41.

38. Poza tym duże znaczenie dla poszukiwania modelu jedności w różno
rodności mają niektóre wypowiedzi Vaticanum II o unijnych Kościołach 
wschodnich. Czytamy tam: Święty i katolicki Kościół, który jest Ciałem 
Mistycznym Chrystusa, składa się z wiernych, organicznie zjednoczonych w Duchu 
Św. tą samą wiarą, tymi samymi sakramentami i tym samym zwierzchnictwem. Oni 
to, łącząc się w różne zrzeszenia związane hierarchią, tworzą Kościoły partykularne 
albo obrządki. Te partykularne Kościoły, tak Wschodu, jak i Zachodu (...) różnią 
się częściowo między sobą tak zwanymi obrządkami, mianowicie liturgią, karnością 
kościelną i spuścizną duchową*'. ...na całym świecie należy troszczyć się o za
chowanie oraz o rozwój wszystkich Kościołów partykularnych i dlatego należy 
tworzyć parafie i własną hierarchię, gdzie tego domaga się dobro duchowe 
wiernych. Hierarchowie zaś różnych Kościołów partykularnych, uzyskujący jurys
dykcję w obrębie tego samego terytorium, powinni po naradzeniu się na okresowych 
zebraniach troszczyć się o popieranie jedności działania42.

39. Sobór nie żąda więc w każdym przypadku jednej jedynej jurysdykcji lub 
jednego tylko biskupa na danym terenie. Sobór uważa natomiast za zgodne 
z prawem, aby Kościół danego rytu, tj. Kościół o własnej tradycji duchowej,

37 In Christ — A New Community, op.cit., s. 174; por. Ecumenical Relations o f  the Lutheran 
World Federation, op.cit. nr 157.

38 Patrz wyżej nr 30; por. G. Gassmann/H. Meyer, The Unity o f  the Church, op.cit., s. 15nn.
39 Tomos Agapis. Dokumentation zum Dialog der Liebe zwischen dem Hl. Stuhl und dem 

Ökumenischen Patriarchat 1958-1976, hg. im Auftrag des Stiftungsfonds PRO ORIENTE, Wien. 
Innsbruck-Wien-München 1978, passim.

40 Sobór Watykański II: Dekret o Kościołach Wschodnich Katolickich, nr 2. Por. przypis 3.
41 Tamże, nr 3.
42 Tamże, nr 4.
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teologicznej i kanonicznej, mógł rozszerzać się wszędzie, także poza swymi 
pierwotnymi granicami geograficznymi. W każdym bądź razie chodzi tutaj
0 przejściowe środki w oczekiwaniu, że zostanie przywrócona jedność między 
Kościołem katolickim a Kościołami Wschodu, które nie tworzą z nim jeszcze 
całkowitej wspólnoty43 44.

40. Przykład z Florencji ukazuje, że jest możliwe połączenie Kościoła 
katolickiego z innym Kościołem bez konieczności stopienia się z nim. Warun
kiem jest tylko wyznawanie tej samej wiary i wzajemne uznanie urzędów. 
Przykład ten ukazuje
-  przynajmniej czasową możliwość obecności dwóch biskupów na tym samym 
terenie i
-  prawowitość istnienia różnych tradycji teologicznych, kanonicznych i ducho
wych, podległych różnym jurysdykcjom biskupim.

e) Wspólnota Kościołów siostrzanych

41. Na szczególną uwagę zasługują dwa pojęcia, które odegrały ważną
1 użyteczną rolę w dziedzinie obmyślania i realizowania modeli jednoczenia. 
Jednocześnie trzeba dodać, że nie są to modele w ścisłym znaczeniu tego słowa. 
Oba pojęcia, każde na swój sposób, wyrażają i podkreślają ideę jedności 
w różnorodności zgodnie z tym, jak uczyniły to niektóre przedstawione modele 
jednoczenia („zjednoczenie korporacyjne” , patrz wyżej nr 19-22; „wspólnota 
kościelna przez konkordię” , patrz wyżej nr 23-26).

1) „Typy” eklezjalne
42. W przeszłości pojawiała się wielokrotnie myśl, że problem ekumeniczny 
wywodzi się z faktu, iż od najdawniejszych czasów istnieją w obrębie chrześcijaństwa 
szczególne podstawowe typy i archetypy wiary; typy te wykazują podobieństwo 
w pewnych fundamentalnych kwestiach, lecz tym co je różni wyraźnie od siebie są 
tak specyficzne elementy, jak: pobożność, doktryna, etos, struktury kościelne itd. 
Fakt ten znajduje pewne odbicie w istniejących Kościołach. Zadanie ekumeniczne 
polega więc nie na likwidacji lub stopieniu różnych podstawowych typów, lecz na 
ukazaniu ich prawowitości oraz na strzeżeniu i utrzymaniu ich we wspólnocie 
jednego Kościoła, wspólnocie, do której dążymy.

43. Również w nowszych czasach reprezentowany jest pogląd, że w obrębie 
chrześcijaństwa istnieją różne „typy” (typoi) eklezjalne. Pojęcie typos definiuje się na 
przykład następująco: Gdzie istnieje długa i koherentna tradycja, która uczy człowieka 
miłości i lojalności oraz tworzy harmonijną i organiczną całość z wzajemnie 
uzupełniających się elementów, które się wspierają i umacniają, tam mamy do czynienia 
z rzeczywistością typosu. Każdy typos eklezjalny składa się z następujących 
elementów: charakterystyczna metoda i wizja teologiczna, charakterystyczna wypo
wiedź liturgiczna, specyficzna tradycją życia duchownego ipobożnościowego, charak
terystyczna dyscyplina kanoniczna. Życie Kościoła potrzebuje wielości typoi, które 
manifestują pełny katolicki i apostolski charakter jednego i świętego Kościoła1M.

43 Tamże, nr 30.
44 Jan kardynał Willebrands w przemówieniu do przedstawicieli Kościoła anglikańskiego 

w Cambridge, Anglia, styczeń 1970, tekst opublikowano w: Documents on Anglican-Roman Catholic 
Relations, Washington 1972, s. 38 nn.
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2) Kościoły siostrzane
44. Jeszcze ważniejsze stało się w ostatnim czasie pojęcie „Kościołów siost
rzanych” . Jako wyraz wspólnoty poszczególnych Kościołów lokalnych ma ono 
tradycję sięgającą Kościoła pierwszych wieków. W tym znaczeniu pojęcie to 
zostało wykorzystane przez Vaticanum II45. Od pewnego czasu służy ono do 
opisu wspólnoty, którą dwa dotychczas rozdzielone Kościoły osiągnęły lub 
pragną osiągnąć; w sposób szczególny dotyczy to stosunków ekumenicznych 
między Kościołem katolickim a Kościołami prawosławnymi.

45. To nowe zastosowanie językowe nawiązuje przede wszystkim do orędzia, 
jakie Paweł VI skierował do patriarchy ekumenicznego Atenagorasa I. Czytamy 
w nim: Obecnie, po długich sporach i nieporozumieniach, Bóg obdarza nas laską, 
która umożliwia naszym Kościołom uznanie się znowu za Kościoły siostrzane mimo 
trudności, jakie w okresie wcześniejszym wyłoniły się między nami. Oświeceni przez 
Jezusa Chrystusa widzimy bez trudu, jak bardzo potrzebne jest pokonanie tych 
trudności po to, aby wspólnota, która okazała się już bardzo owocna łącząc obie 
części, osiągnęła pełnię i doskonałość. Ta wspólnota „Kościołów siostrzanych” 
jest wspólnotą w różnorodności: Przez szczere rozmowy teologiczne, które 
umożliwia miłość braterska -  przy zachowaniu uprawnionych różnic w dziedzinie 
liturgii, życia duchowego, dyscypliny i teologii -  winniśmy się wzajemnie poznawać 
i szanować (por. Dekret o ekumenizmie nr 14-17) aż do momentu, gdy stać nas 
będzie na zgodne i szczere wyznawanie wszystkich prawd objawionych46 *.

CZĘŚĆ DRUGA

Formy i fazy katolicko-luterańskiej wspólnoty kościelnej

Na drodze do wspólnoty kościelnej

46. Wszystkie opisane wcześniej modele jednoczenia zawierają bez wątpienia 
wartościowe wskazania dla kształtowania katolicko-luterańskiej wspólnoty 
kościelnej. Żaden z tych modeli nie został jednak wypracowany w specyficznym 
kontekście katolicko-luterańskim, tak że trzeba zapytać, czy rozważania do
tyczące upragnionego kształtu wspólnoty katolicko-luterańskiej nie powinny 
uwzględnić dokładniej specyfiki stosunków katolicko-luterańskich. Z drugiej 
strony w żadnym wypadku nie należy ulegać przekonaniu, że istnieje tylko jeden 
model, który może nas doprowadzić do wspólnoty.

47. Rezultat opisu i analizy różnych modeli jednoczenia, ważny i użyteczny 
również dla kształtu wspólnoty katolicko-luterańskiej, brzmi: poszukiwana 
jedność będzie jednością w różnorodności. Specyficzne cechy, wytworzone 
w obrębie obu tradycji, nie zleją się ze sobą, nie ma też potrzeby całkowitego 
znoszenia różnic.

45 Sobór Watykański II: Dekret o ekumenizmie, nr 14. Por. przypis 3.
46 Orędzie papieża Pawia VI do patriarchy Atenagorasa I  z 25 lipca 1967, „Information Service,

The Secretariat for Promoting Christian Unity” , 1967/3, s. 12n; AAS 59, 1967, s. 852-854.
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Powyższe przekonanie podkreślają modele: „jedności w pojednanej różnoro
dności” , „zjednoczenia korporacyjnego”, „wspólnoty kościelnej przez konko
rdię” , jak też idee „typosu” i „Kościołów siostrzanych” .

Chodzi raczej o to, by w procesie teologicznie ugruntowanego porozumienia, 
które ma już miejsce w dialogach katolicko-luterańskich, doprowadzić różnice 
do takiego stanu, w którym utracę swój rozdzielająco-kościelny charakter. 
Jednocześnie trzeba ukazać i zagwarantować, że różnice jeszcze istniejące 
opierają się na podstawowym konsensie w rozumieniu wiary apostolskiej i są 
z tego powodu różnicami uprawnionymi.

Powyższy aspekt podkreślają szczególnie: model „jedności w pojednanej 
różnorodności” oraz model „wspólnoty kościelnej przez konkordię” .

W przypadku, gdy różnice między obu tradycjami utraciły swój dzielący 
charakter, nie mogą już one być dalej przedmiotem wzajemnego potępienia; 
trzeba więc ogłosić publicznie, że potępienia te przestały dziś obowiązywać.

Powyższe przekonanie wyraża przede wszystkim model „wspólnoty 
kościelnej przez konkordię” .

Jedność, której szukamy, musi być zakorzeniona we wspólnym życiu 
sakramentalnym.

Powyższą ideę reprezentują wszystkie modele, ale w szczególny sposób jest 
ona manifestowana w rozumieniu jedności jako „communio” .

Jedność, której szukamy, musi znaleźć konkretną formę w odpowiednich 
strukturach, które naszym rozdzielonym dotychczas wspólnotom umożliwiają 
prowadzenie prawdziwie wspólnego życia i podejmowanie wspólnej działalności 
zarówno na szczeblu Kościoła lokalnego jak i na płaszczyźnie uniwersalnej.

Powyższe aspekty występują szczególnie w modelu unii organicznej i modelu 
„wspólnoty koncyliarnej” .

W staraniach zmierzających do znalezienia odpowiednich struktur 
niezbędnych dla pełnej i wiążącej wspólnoty trzeba uwzględnić kwestię wspólnie 
sprawowanego urzędu kościelnego przywództwa; jego odbiciem we wczesnym 
Kościele był urząd biskupa.

Sprawa ta jest jednym z elementów modelu „zjednoczenia korporacyjnego” . 48

48. We wszystkich formach i fazach poszukiwanej jedności chodzi o chrześcijańskie 
pojednanie. Wyznajemy wspólnie, że przez Chrystusa jesteśmy pojednani z Bogiem. 
Wyznając to z wdzięcznością i chwałą, musimy też wyznać nasze grzechy i błędy oraz 
pamiętać o tym, że jesteśmy wezwani do pojednania z innymi.

Wzajemne pojednanie, którego szukamy jako chrześcijanie przynależni do 
różnych Kościołów i które jest podporządkowane zupełnie pojednaniu dokona
nemu w Chrystusie, nie eliminuje po prostu różnic między nami. Istnieją 
wprawdzie różnice, które pochodzą z błędu lub słabości wiary; takich różnic nie 
da się przezwyciężyć bez skruchy, samokrytyki i odnowy. W tym przypadku 
pojednanie ma swoją cenę. Ale istnieją też między nami różnice, które wynikają 
z faktu, że jeden Kościół Chrystusa urzeczywistnia się w różnych miejscach, i że 
jedna i ta sama wiara może być wyrażana i przeżywana w różny sposób. Takie 
różnice możemy uznać za uprawnione, możemy je nawet akceptować z radością 
w takiej mierze, w jakiej przyczyniają się do wzajemnego uczenia się od siebie, 
napominania, dawania impulsów i wzbogacania.

To wzajemne uznanie, które może się dokonywać krok po kroku, ma 
decydujące znaczenie dla procesu pojednania. Pojednanie nie może realizować 
się bez wolności darowanej nam przez pojednanie Chrystusa, wolności od 
instynktownej obawy przed drugim jako obcym i przed naszą trwożliwą troską 
o własną tożsamość.
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Pojednanie nie jest możliwe bez dialogu i stałej komunikacji międzyludzkiej. 
Jest ono procesem rozróżniania duchów i poszukiwania drogi, która jest znana 
tylko Bogu. Pojednanie jest procesem dynamicznym także tam, gdzie istnieje lub 
została przywrócona jedność kościelna. Proces ten trwać będzie dopóty, dopóki 
istnieć będzie grzech i konflikt oraz dopóki chrześcijanie i Kościoły żyć będą 
w zmieniających się epokach i zróżnicowanym świecie.

49. Dynamika właściwa procesowi pojednania i urzeczywistnienia wspólnoty 
kościelnej ujawnia się wyraźniej w staraniach o:
a) wspólnotę w wyznawaniu jednej wiary apostolskiej (wspólnota wiary),
b) wspólnotę w życiu sakramentalnym (wspólnota sakramentalna),
c) wspólnotę jako wspólnotę zestrukturalizowaną, w której wspólnota wiary 

i sakramentów znajduje adekwatną formę eklezjalną oraz w której wspólne 
życie, wspólne decyzje i wspólne działanie są nie tylko możliwe, ale i niezbędne 
(wspólnota służby).
W procesie urzeczywistniania wspólnoty kościelnej nie występuje żaden 

stosunek kolejności lub gradacji między osiąganiem wspólnoty wiary, wspólnoty 
sakramentalnej i wspólnoty służby. Zgodnie z naszym rozumieniem jedności 
(patrz wyżej nr 3) urzeczywistnianie wspólnoty stanowi raczej proces całościowy, 
w którym każdy z tych trzech elementów tylko razem z pozostałymi osiąga pełną 
realizację. Prócz tego proces ten charakteryzuje się tym, że w jego ramach 
realizują się dwa współzależne cele: „uznanie i recepcja”47.

47 Oba pojęcia trzeba odróżnić od siebie. Każde z nich ma inne znaczenie i inną historię. W bogatej 
literaturze por. np.: A. Grillmeier, Konzil und Rezeption. Methodische Bemerkungen zu einem Thema der 
ökumenischen Diskussion der Gegenwart, „Theologie und Philosophie” 45,1970, s. 321-352; Y. Congar, 
La ,,reception ” come realite ecclesiologique, „Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques” 56, 
1972, s. 369-403; G. Gassmann, Rezeption im ökumenischen Kontext, „Ökumenische Rundschau” 26, 
1977, s. 314-327; H. Meyej, „Anerkennung” — ein ökumenischer Schlüsselbegriff, w: Dialog und 
Anerkennung. Beiheft zur ,,Ökumenischen Rundschau” nr 37, Frankfurt 1978, s. 25-41; M. Garijo, Der 
Begriff der Rezeption und sein Ort im Kern der katholischen Ekklesiologie, w: P. Lengsfeld/H. G. Stobbe 
(red.), Theologischer Konsens und Kirchenspaltung, Stuttgart 1981, s. 97-109 i 167-172 (przypisy); E. 
Lanne, La reception, „Irenikon” t. LV, 1982, s. 199-213.

Pojęcie recepcja oznacza często przyjęcie różnych wypowiedzi lub dokumentów. Oba pojęcia 
chcielibyśmy tutaj rozumieć jako określenia międzykościelnych stosunków i inicjatyw:

Uznanie oznacza zasadniczo teologiczno-duchową akceptację innego Kościoła w jego specyfice, 
która temu Kościołowi — tak w całości jak i w poszczególnych elementach jego wiary, życia 
i struktury — przyznaje prawomocność i autentyczność.

Recepcja oznacza zasadniczo teologiczno-duchową akceptację innego Kościoła — tak w całości 
jak i w poszczególnych elementach jego wiary, życia i struktury — która polega na przyjęciu 
i przyswojeniu specyfiki innego Kościoła albo jako dobro własne albo jako wzbogacenie w znaczeniu 
korektury lub uzupełnienia.

Uznanie i recepcja różnią się pod względem rozłożenia akcentów. Uznanie podkreśla mocniej 
specyfikę partnera w jego samodzielności, ale samodzielności zdolnej do wspólnoty.

Recepcja podkreśla mocniej specyfikę partnera jako elementu dającego się złączyć i zintegrować 
z własnym życiem i myśleniem jak i ze wspólnotą.

W staraniach na rzecz wspólnoty między Kościołami oba elementy — uznanie i recepcja — muszą 
się wzajemnie przenikać i uzupełniać. Nie może być recepcji bez uznania prawowitości i autentycz
ności partnera; uznanie zaś skłania do rozpoczęcia procesu przyjmowania i przyswajania 
szczególnych cech partnera w takiej mierze, w jakiej stanowi to niezbędny wkład do własnego życia 
i myślenia oraz do urzeczywistnienia wspólnoty.
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Wzrost wspólnoty kościelnej 
przez wzajemne uznanie i recepcję

50. Między naszymi Kościołami nie został jeszcze osiągnięty etap pełnego 
wzajemnego uznania się za Kościoły. Oznaki zmierzania w tym kierunku już 
jednak istnieją.

W szerokim procesie porozumienia i zbliżenia, obejmującym wszystkie 
płaszczyzny życia kościelnego, doszło w ostatnim czasie do tego, że nasze 
Kościoły zaczęły się traktować nawzajem całkiem inaczej niż dotychczas. Także 
w odniesieniu do form myślenia i życia, które w sposób zasadniczy ukształtowały 
i współokreśliły wzajemny stosunek naszych Kościołów, nastąpiła w ostatnich 
dziesięcioleciach pozytywna zmiana.

51. W duchu Vaticanum II (patrz niżej nr 53) Kościół katolicki zmienił sposób 
patrzenia na Kościoły luterańskie. Doszło do nowej oceny wspólnej przeszłości 
i luterańskiego dziedzictwa. Znalazło to wyraźne odbicie w wypowiedziach 
papieża Jana Pawła II podczas jego wizyty w ojczyźnie Lutra (1980).

O historii naszego podziału papież powiedział: „Przestańmy (...) wyrokować 
jedni o drugich” (Rz 14,13). Chcemy jednak wzajemnie przyznać się do winy. 
Także w odniesieniu do łaski jedności obowiązuje zasaaa: ,, Wszyscy bowiem 
zgrzeszyli” (Rz 3,23). W całej powadze musimy to dostrzec i wypowiedzieć oraz 
wyciągnąć z tego konsekwencje dla nas. -  Nie unikajmy faktów, wówczas 
uświadomimy sobie, że ludzkie przewinienie doprowadziło do nieszczęsnego 
podziału chrześcijan i że z powodu naszej niedoskonałości nie czyni się kroków ku 
jedności, kroków, które są możliwe i konieczne. Zdecydowanie opowiadam się za 
tym, co mój poprzednik Hadrian VI wyznał na Sejmie Rzeszy w Norymberdze 
w 1523 roku: ,,Zasięg ręki Pana, który mógłby nas uratować, zapewne się nie 
skrócił, lecz tym, co nas od Niego dzieli, jest grzech (...) My wszyscy, prałaci 
i duchowni, zboczyliśmy z drogi prawa i przez długi czas nie było nikogo, kto 
czyniłby dobrze (Ps 14,3). Dlatego wszyscy musimy oddać cześć Bogu i ukorzyć się 
przed Nim. Każdy z nas winien zastanowić się nad swoim upadkiem; lepiej będzie, 
gdy sam się osądzi niż miałby to zrobić Bóg w dniu swego gniewu’,48.

Z okazji 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra papież pisał: Istotnie, naukowe 
badania uczonych, tak ewangelickich jak i katolickich, badania, w których już osiągnięto 
znaczną zbieżność poglądów, doprowadziły do nakreślenia pełniejszego i bardziej 
zróżnicowanego obrazu osobowości Lutra oraz skomplikowanego wątku rzeczywistości 
historycznej, społecznej, politycznej i kościelnej pierwszej połowy XVI wieku. W konsek
wencji została przekonywająco ukazana głęboka religijność Lutra, którą powodowany 
stawiał z gorącą namiętnością pytania na temat wiecznego zbawienia* 49.

Odnośnie do dialogu katolicko-luterańskiego, zwłaszcza rozmów na temat 
Confessio Augustana, papież w nawiązaniu do wypowiedzi niemieckich bis
kupów katolickich powiedział: Cieszy nas fakt, że możemy odkryć nie tylko 
częściowy konsens w pewnych prawdach, lecz również zgodność poglądów w cent
ralnych prawdach wiary. Daje nam to nadzieję na osiągnięcie jedności także w tych 
obszarach wiary i życia, w których do chwili obecnej jesteśmy jeszcze podzieleni50.

Aft
Papst Johannes Paul II. in Deutschland. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, zesz. 25, hg. 

vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1980, s. 80 i 86.
49 List papieża do kard. Willebrandsa z okazji 500 rocznicy urodzin Marcina Lutra, „Studia 

i Dokumenty Ekumeniczne” 2 (1984) 2, s. 46n.
50 Papst Johannes Paul II. in Deutschland, op.cit., s. 81; por. Hirtenbrief der deutschen Bischöfe 

zur Weltgebetsoktav für die christliche Einheit, w: „KNA-Dokumentation” nr 5,23 stycznia 1980, s. 2. 
Także: Lutheran/Roman Catholic Discussion on the Augsburg Confession, Documents 1977-1981, H. 
Meyer (red.), „LW F Report” nr 10, 10 sierpnia 1980, s. 55 i 64.
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52. Także w Kościołach luterańskich zmieniło się gruntownie nastawienie do 
Kościoła katolickiego. Piąte Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Lute- 
rańskiej (1970), przyjmując prośbę papieża Pawła VI o przebaczenie i odpowiadając 
na nią, oświadczyło: Jest zgodne z nakazem prawdy i miłości (...) f ze także my jako 
luterańscy chrześcijanie i laterańskie wspólnoty jesteśmy gotowi dostrzec, iż opinia 
reformatorów na temat Kościoła rzymskokatolickiego i współczesnej im teologii nie 
była często wolna od polemicznych zniekształceń, których następstwa są odczuwalne 
częściowo jeszcze dzisiaj. Szczerze ubolewamy, że nasi bracia rzymskokatoliccy przez 
takie polemiczne opinie zostali obrażeni i fałszywie zrozumiani. Z  wdzięcznością 
wspominamy oświadczenie papieża Pawia VI złożone na początku drugiej sesji Soboru 
Watykańskiego II, w którym wypowiedział prośbę o przebaczenie wszystkich krzywd 
wyrządzonych przez Kościół rzymskokatolicki. W Modlitwie Pańskiej wspólnie ze 
wszystkimi chrześcijanami prosimy o przebaczenie51 52.

Przez udział oficjalnych obserwatorów luterańskich na wszystkich sesjach 
Vaticanum II, przez późniejsze podjęcie dialogów dwustronnych zarówno na 
szczeblu światowym jak i w wielu krajach, przez ściślejsze współżycie i zinten
syfikowaną współpracę z katolickimi Kościołami lokalnymi, parafiami i in
dywidualnymi wyznawcami -  tworzyło się powoli nowe rozumienie katolickiej 
pobożności, katolickiego życia i katolickiej doktryny. Kościół katolicki nie 
uchodzi już za Kościół fałszywy. Wiele różnic w odczuciu luterańskim utraciło 
swą dotychczasową obcość i rozdzielający charakter. Pojawia się powszechna 
gotowość porzucenia długotrwałych uprzedzeń i zbadania, czy potępienia 
doktrynalne wypowiedziane w przeszłości zachowują swoją aktualność jeszcze 
dzisiaj. Np. urząd papieski i jego reprezentanci ukazują się w nowym świetle, 
w którym nie są już do utrzymania dotychczasowe potępienia i stare obrazy 
wroga. Ostre potępienie katolickiej uroczystości mszalnej traci na znaczeniu 
w obliczu wspólnych porozumień teologicznych i rozwoju liturgicznego w obu 
Kościołach, o czym np. świadczą decyzje niektórych Kościołów luterańskich 
w sprawie wzajemnej gościnności eucharystycznej .

53. Kościół katolicki nie tylko zmienił swój stosunek do Kościołów lute
rańskich. Dzięki Vaticanum II uległy odnowie również formy jego myśli i życia. 
-  Vaticanum II reprezentuje naukę o Kościele, według której Kościół rzymsko
katolicki nie identyfikuje się z Kościołem Jezusa Chrystusa; uznaje, że Kościół 
Jezusa Chrystusa istnieje także poza jego granicami, w innych Kościołach 
i wspólnotach kościelnych53.

51 Sent into the World. The Proceedings o f the Fifth Assembly o f  the Lutheran World Federation: 
Evian 1970, Minneapolis 1971, s. 156n.

52 Por.: The recommendations regarding eucharistic hospitality by the Church o f the Augsburg Confession 
o f Alsace and Lorraine, grudzień 1973, w: „Lutheran World”, 22 (1975) s. 152nn; Pastoraltheologische 
Handreichung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands zur Frage einer Teilnahme 
evangelisch-lutherischer Christen an Eucharistie- bzw. Abendmahlsfeiem der anderen Konfession, 1975; por. 
także: A Statement on Communion Practices, ALC/LCA , 1978, s. 7, „Intercommunion”.

53 Wypowiedzi, że Kościół Chrystusowy trwa w Kościele katolickim (subsistit in Ecclesia 
catholica, por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 8), i że Duch Chrystusa posługuje się 
odłączonymi Kościołami i Wspólnotami jako środkami zbawienia (Dekret o ekumenizmie, nr 3), 
ukazują, że Kościół katolicki nie identyfikuje Kościoła Bożego z własnym widzialnym zasięgiem. Jest 
to godna uwagi zmiana nastawienia. Trzeba uznać, że wśród elementów czy dóbr, dzięki którym razem 
wziętym sam Kościół się buduje i ożywia, niektóre, i to liczne i znamienite, mogą istnieć poza widocznym 
obrębem Kościoła katolickiego (jak wyżej), i uświadomić sobie, że cokolwiek sprawia łaska Ducha 
Świętego w odłączonych braciach, może również nam posłużyć ku zbudowaniu (jak wyżej, nr 4).
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-  Uwzględnienie „hierarchii prawd”, jak tego domaga się Dekret o ekumeniz
mie54, powoduje, że każda wypowiedź teologiczna jest rozpatrywana w od
niesieniu do fundamentu wiary chrześcijańskiej. Jest to zgodne z podobnymi 
przekonaniami luteranów55.
-  Co więcej, Kościół katolicki w swoich formach pobożności, w życiu liturgicz
nym (np. w celebracji Mszy św.) i w sprawach kierowania Kościołem (np. przez 
ogólny rozwój elementów synodalnych na wszystkich płaszczyznach życia 
kościelnego) -  nawiązuje do swoich prapoczątków, przez co ukazuje konkretnie 
w odniesieniu do każdej z wymienionych dziedzin, że uważa się za Kościół, który 
potrzebuje nieustannej reformy56 57.

54. Również w Kościołach luterańskich dokonuje się odnowa form myśli 
teologicznej i życia kościelnego.
-  Ponowne nawiązanie w pierwszych dziesięcioleciach bieżącego stulecia do 
Reformacji i teologii reformatorskiej, połączone z krytyczną refleksją nad 
rozwojem Kościoła w pierwszym tysiącleciu i w okresie Średniowiecza, spowo
dowało, że w czasach najnowszych doszło do pogłębionego rozumienia 
Kościoła, urzędu kościelnego i nabożeństwa.
-  Sakramentalny wymiar nabożeństwa, obecny w czasie Reformacji, lecz 
w okresie późniejszym często pomniejszony, doczekał się znowu dowartościowa
nia; pod wieloma względami nastąpiło ożywienie życia liturgicznego Kościołów 
luterańskich i to bynajmniej nie kosztem osłabienia wymiaru Słowa.
-  W życiu, nauce i zwiastowaniu Kościoła jest nadal aktualna normatywna 
funkcja Pisma św.; nie obowiązuje już jednak ekskluzywne rozumienie Pisma 
oderwane od procesu przekazywania i tradycji kościelnej.
-  Kontynuacja z Kościołem pierwszych wieków, mocno podkreślana przez 
reformatorów, jest znowu lepiej dostrzegana, przyczyniając się do wzrostu 
świadomości co do ekumeniczności i katolickości luterańskiego wyznania.

a) Wspólnota wiary

55. Wspólne wyznawanie jednej wiary apostolskiej oznacza dla katolików 
i luteranów: (1) dawanie wspólnego świadectwa tej wierze, (2) liczenie się 
z uprawnionymi różnicami i (3) przezwyciężanie przeszkód powstałych w wyni
ku wcześniejszych wzajemnych potępień.

1) Wspólne poświadczanie wiary apostolskiej
56. Dla jedności naszych Kościołów, zwłaszcza dla naszego zadania zwias

towania, podstawowe znaczenie ma wspólne poświadczanie wiary apostolskiej. 
Stosując zasadę „hierarchii prawd”, chodzić tu będzie przede wszystkim 
o chrystologiczny i trynitarny ośrodek lub fundament wiary chrześcijańskie/1. 
Perspektywa ta ułatwia wspólne dostrzeżenie pełnej katolickości wiary. Tego 
rodzaju wysiłek spowoduje, że w dziedzinie samozrozumienia Kościoły nasze 
dokonają przesunięcia akcentów i zmian; pociągnie to za sobą przezwyciężenie 
jednostronności, poluźnienie ograniczeń i korekturę pewnych wyolbrzymień.

54 Dekret o ekumenizmie, nr 11.
55 Por. Ewangelia a Kościół (Raport z Malty), nr 25, polski przekład w: S. C. Napiórkowski, 

op.cit., s. 117-139.
56 Dekret o ekumenizmie, nr 6; por. także: Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 8.
57 Dekret o ekumenizmie, nr 11; por. Ewangelia a Kościół, nr 24n.
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57. Proces ten ma już miejsce:
-  Punktem wyjścia jest wspólna akceptacja wiary Kościoła pierwszych wieków, 
sformułowana przez pierwsze sobory w posłuszeństwie wobec Pisma św. 
i poświadczona w starokościelnych wyznaniach wiary (Apostolicum, Nicaenum, 
Athanasianum)58:

Wspólnie wyznajemy jednoczącą cale chrześcijaństwo wiarę w trójjedynego 
Boga i w zbawcze działania Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym (...) 
Co do tej centralnej i najważniejszej prawdy wiary chrześcijańskiej luteranie 
i katolicy pozostali razem, mimo wszelkich szesnastowiecznych sporów i różnic59.

-  Proces wzrostu we wspólnym świadectwie czyni postępy przez nowy 
konsens dotyczący relacji między Pismem św. a Tradycją; kwestia ta była przez 
długi czas przedmiotem kontrowersji:

Stary, teologicznie kontrowersyjny problem dotyczący stosunku między Pis
mem a Tradycją postawiony został w nowy sposób. Pismo nie może już być 
wyłącznie przeciwstawiane Tradycji, ponieważ Nowy Testament sam jest rezul
tatem prachrześcijańskiej Tradycji. Pismu jednak -  jako świadectwu tradycji 
podstawowej -  przypada funkcja normatywna w odniesieniu do całej późniejszej 
tradycji Kościoła60.
-  Rozszerza się on na rozumienie Ewangelii, w okresie Reformacji wyrażone 
szczególnie w nauce o usprawiedliwieniu:

Dziś występuje w interpretacji usprawiedliwienia daleko idąca zgodność 
poglądów. Przy omawianiu problemu usprawiedliwienia również katoliccy teologo
wie podkreślają, że boski dar zbawienia nie jest dla wierzącego związany z żadnymi 
warunkami, ustanowionymi przez ludzi. Teologowie luterańscy podkreślają, iż 
wydarzenie usprawiedliwienia nie ogranicza się do indywidualnego odpuszczenia 
grzechów i widzą w nim nie tylko czysto zewnętrzne usprawiedliwienie grzesznika. 
Oznacza ono raczej to, iż przeniesiona zostaje na grzesznika zrealizowana 
w wydarzeniu Chrystusowym boska sprawiedliwość, jako ogarniająca go rzeczywi
stość, i przez to następuje ugruntowanie nowego życia wierzących6'. -  Tylko z laski 
i w wierze w zbawcze działanie Chrystusa, a nie na podstawie naszych zasług 
zostajemy przyjęci przez Boga i otrzymujemy Ducha Świętego, który odnawia 
nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków62 63.
-  Obejmuje daleko sięgający konsens co do rozumienia i sprawowania Eucharys
tii (patrz niżej nr 76) .
-  Doprowadził do fundamentalnego -  choć jeszcze nie zupełnego -  konsensu 
w rozumieniu Kościoła:

Przez Kościół rozumiemy wspólnotę tych, których Bóg zgromadza przez 
Chrystusa w Duchu Świętym zwiastowaniem Ewangelii i sprawowaniem sak
ramentów oraz za pomocą urzędu, który w tym celu ustanowił. Chociaż ta

58 Por. Die Bekanntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, 5 wyd., Göttingen 1963 
(BSLK), s. 19-30.

59 Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 13, polski przekład w: S. C. Napiórkowski, op.cit., s. 
199-205; por. Lutherans and Catholics in Dialogue I, The Status o f the Nicene Creed as Dogma o f the 
Church, Washington, D.C., 1965; Erklärung zur 1600-Jahr-Feier des Glaubensbekenntnisses von 
Nizäa-Konstantinopel der Gemeinsamen Kommission von Vertretern der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Katholischen Kirche, w: „KNA-Dokumentation” nr 16, 3 czerwca 1981.

60 Ewangelia a Kościół, nr 17.
61 Jak wyżej, nr 26.
62 Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 14.
63 Por. Wieczerza Pańska, nr 1-45 i 76, polski przekład w: S. C. Napiórkowski, op.cit., s. 141-167.
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wspólnota zawsze obejmuje także grzeszników, mocą obietnicy i wierności Boga, 
zawsze pozostaje jednym, świętym, katolickim i aspostolskim KościołemM. -  Jest 
on podporządkowany Ewangelii, stanowiącej dlań kryterium nadrzędne. Jego 
autorytet (...) pozostawać możejedynie w służbie Słowa; Słowem Pana Kościół nie 
może rozporządzać swobodnie .
-  Proces ten rozszerza się także na rozumienie i sprawowanie urzędu duchow
nego w Kościele:

Szczególny, przez ordynację (patrz niżej nr 71) przekazany urząd kościelny 
jest ustanowieniem (institutio) Jezusa Chrystusa66 i jako taki jest elementem 
konstytutywnym Kościoła*11. Jego specyficzna funkcja polega na gromadzeniu 
i budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty przez zwiastowanie Słowa i celebrowaniu 
sakramentów oraz na kierowaniu życiem wspólnoty w dziedzinie liturgii, misji 
i diakonii64 65 66 67 68.

Urząd realizuje swoje zadanie pośród całego ludu i dla całego ludu Bożego; o ile 
jednak posługiwanie (urząd) pełni się z mandatu i jako aktualizację Jezusa 
Chrystusa, stoi ono autorytatywnie ponad wspólnotą69 70 71 72.

58. Wysiłki naszych Kościołów na rzecz wspólnoty w dawaniu świadectwa 
wierze apostolskiej muszą być kontynuowane. Ale przecież już dzisiaj, czego 
dowiodły wspólne rozmowy na temat Konfesji Augsburskiej, wolno powiedzieć 
słowami papieża Jana Pawła II i niemieckich biskupów katolickich, że możemy 
odkryć nie tylko częściowy konsens w pewnych prawdach, lecz także zgodność 
poglądów w centralnych prawdach wiary10.

59. Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej, nawiązując do 
powyższej wypowiedzi, stwierdził: Aprobujemy fakt, że (...) katolikom i lutera
nom „ukazało się wspólne rozumienie podstawowych prawd wiary, które wskazuje 
na Jezusa Chrystusa, żywe centrum naszej wiary” ( Wszyscy pod jednym 
Chrystusem nr 17), i że dlatego w odniesieniu do Konfesji Augsburskiej można 
i trzeba mówić o ,.zgodzie co do centralnych prawd wiary chrześcijańskiej” lub 
„podstawowej zgodzie ” w sprawach wiary (jak wyżej, nr 18 i 25)1 .

60. Wysiłek na rzecz wspólnego poświadczenia wiary apostolskiej przyniesie 
konkretne wyniki wówczas, gdy uwzględni to, jak w obu naszych Kościołach 
rozumie i praktykuje się autorytatywne nauczanie oraz jakie instancje w imieniu 
naszych Kościołów są upoważnione do wypowiadania oficjalnej opinii w spra
wie konsensu teologicznego osiągniętego w naszym dialogu.

W Kościele katolickim zadanie autorytatywnego nauczania jest przede 
wszystkim domeną biskupów, którzy wypełniają to zadanie przez wymianę 
różnych doświadczeń w dziedzinie wiary z wiernymi, kapłanami i teologami7 .

64 Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 16.
65 Ewangelia a Kościół, nr 48 i 21.
66 Urząd duchowny w Kościele, nr 20, polski przekład w: Studia i Dokumenty Ekumeniczne 

5 (1987) 1, s. 41-63.
67 Wszyscy pod jednym Chrystusem, nr 18; Urząd duchowny u> Kościele, nr 17.
68 Urząd duchowny w Kościele, nr 31.
69 Jak wyżej, nr 14 i 23.
70 Por. przypis 50.
71 Lutheran/Roman Catholic Discussion on the Augsburg Confession Documents 1977-1981, 

op.cit., s. 76.
72 Urząd duchowny w Kościele, nr 51.
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Decyzje doktrynalne Kościoła uzyskują ostatecznie obowiązującą moc wówczas, 
gdy biskupi wykładają wiarę jednomyślnie i we wspólnocie z biskupem Rzymu™.

Również w ujęciu luterańskim, tym, którzy dźwigają urząd biskupi 
w szczególny sposób zostało powierzone zadanie czuwania nad utrzymaniem 
czystości Ewangelif4. W większości Kościołów luterańskich autorytatywne 
nauczanie kościelne realizuje się jednak bardziej w tworzeniu konsensu, 
w którym z zasadniczo równymi prawami współdziałają przywódcy kościelni lub 
biskupi, nauczyciele teologii, duchowni i nie ordynowani członkowie wspólnot 
lokalnych. Proces ten ma z reguły synodalne formy73 74 75.

W obu Kościołach autorytatywne nauczanie podlega normie Ewangelii76; 
liczy się ono z decyzjami doktrynalnymi, którym nadano w przeszłości wiążący 
charakter. Autorytatywne decyle doktrynalne w obu Kościołach, o ile chcą być 
skuteczne i trafić do przekonania, potrzebują szerokiej recepcji w świadomości 
i życiu Kościołów lokalnych, parafii i wierzących77.

Okazuje się zatem, że w obu Kościołach naucza się lub można nauczać 
w sposób autorytatywny, i że mimo występujących różnic istnieją ważne paralele 
w osiąganiu autorytatywnego nauczania. Zachodzi więc możliwość, że oba 
Kościoły, choć każdy na swój sposób, przyznają autorytatywny charakter 
uzgodnieniom w sprawie rozumienia wiary apostolskiej. Ważną rzeczą byłoby 
zatroszczenie się o to, aby ten w obu Kościołach zachodzący proces przebiegał 
już teraz w sposób możliwie zsynchronizowany i w ścisłym porozumieniu.

2) Jedność wiary w różnorodności form jej wyrażania
61. Jedność w tej samej wierze nie oznacza uniformizmu w sposobie jej 

artykułowania i wyrażania. Jest to jedno z podstawowych założeń ruchu 
ekumenicznego naszego stulecia78.

W teologii reformatorskiej przekonanie to dochodzi do głosu zawsze wtedy, 
gdy zwraca ona uwagę na te obszary doktryny i życia, w których pełna zgodność 
nie jest warunkiem jedności kościelnej79.

62. Vaticanum II stwierdza: Strzegąc jedności w rzeczach koniecznych, niech 
wszvscy zachowają w Kościele należną wolność, stosownie do zleconych sobie 
zadań, zarówno w różnych formach życia duchowego i karności, jak również 
w rozmaitości obrzędów liturgicznych, owszem, nawet w teologicznym opracowa
niu objawionej prawdy80.

W tym sensie papież Paweł VI wypowiadał się wielokrotnie, konkretyzując 
przy tej okazji ideę jedności wiary w różnorodności form jej wyrażania. 
Przemawiając w katedrze w Fanarze (1967) powiedział: W świetle naszej miłości 
do Chrystusa i naszej miłości bratniej odkrywamy jeszcze mocniej głęboką

73 JBk wyżej, nr 52.
74 Tamże, nr 53.
73 Por. tamże nr 55.
76 Tamże, nr 57.
77 Por. tamże, nr 52 i 54.
78 Już podczas Pierwszej Światowej Konferencji ds. Wiary i Ustroju Kościoła powiedziano: 

Jedność nie oznacza uniformizmu. Reports o f  the World Conference on Faith and Order, Lausanne, 
1927, Raport sekcji VH, Boston 1928, s. 20.

79 Confessio Augustana (CA) 7; por. stanowisko Lutra wobec wyznania wiary braci czeskich, WA 
50, 380; Confessio Helvetica Posterior, XVII; 39 Articles, Art. 19.

80 Dekret o ekumenizmie, nr 4; por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 23.
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tożsamość naszej wiary, toteż punkty, w których się jeszcze różnimy, nie mogą nam 
przeszkodzić w postrzeganiu tej głębokiej jedności. Także tutaj musi nam przyjść 
z pomocą miłość, ta sama, która pomogła Hilaremu i Atanazemu uznać tożsamość 
wiary mimo zróżnicowanego słownictwa w okresie, w którym z powodu poważnych 
nieporozumień doszło do podziału episkopatu. Czy święty Bazyli w swojej miłości 
pasterskiej nie bronił prawdziwej wiary w Ducha Świętego, gdy unikał posługiwania 
się pewnymi słowami, które, chociaż nie można im było odmówić słuszności, mogły 
stać się dla części ludu chrześcijańskiego powodem zgorszenia? I  czy święty Cyryl 
z Aleksandrii w roku 433 nie zgodził się na rezygnację ze swych pięknych 
sformułowań teologicznych w interesie zawarcia pokoju z Janem z Antiochii, 
zadowalając się tym, że mimo odmiennych sposobów wyrażania wiara ich była ta 
sam afx.

Podobnie wyraził się Paweł VI z okazji 1600 rocznicy śmierci świętego 
Atanazego (1973) w przemówieniu do patriarchy Szenudy III: Co się tyczy jego 
osoby (tj. Atanazego), to uznał on w Kościele Zachodu jednoznaczną tożsamość 
wiary mimo istnienia pewnych różnic w terminologii lub teologicznej metodzie 
zgłębienia tajemnicy Trójjedynego Boga*2.

63. Różnice -  czy to pod względem tradycji kościelnych lub wynikające ze 
specyficznych kontekstów historycznych, etnicznych i kulturowych -  mogą być 
rozumiane lub przeżywane jako różne formy wyrażania jednej i tej samej wiary 
wówczas, gdy ich wspólnym punktem odniesienia jest centrum posłannictwa
0 zbawieniu i wiary chrześcijańskiej, którego one nie kwestionują81 82 83 84, gdy więc 
podporządkowują się jednej i tej samej Ewangelii. Nie jest konieczne, aby każdy 
Kościół przyjmował i przyswajał sobie specyficzne formy wiary, pobożności lub 
etyki innego Kościoła. Każdy z nich musi je jednak uznać za szczególne
1 uprawnione formy jednej wspólnej wiary chrześcijańskiej. Wówczas staje się 
uzasadnione uznanie w wielości tradycji (...) uprawnionej różnorodności i jej 
pozytywna ocena*4.

64. Na przykład dialog katolicko-luterański o Eucharystii, kierując się 
powyższym przeświadczeniem, doszedł do konkluzji, że istniejących różnic 
w wypowiedziach na temat sposobu eucharystycznej obecności Chrystusa nie 
musimy nadal uważać za przeciwstawne i dzielące, lecz że tutaj winna być wspólnie 
poświadczona -  choć w odmienny sposób -  rzeczywistość eucharystycznej

81 „Information Service, Secretariat for Promoting Christian Unity” , 1967/3, s. 10. W podob
nym tonie było utrzymane orędzie papieża do patriarchy ekumenicznego: Dzięki szczerym rozmowom 
teologicznym, umożliwionym przez miłość bratnią — mimo że pozostają uprawnione różnice co do 
liturgii, życia duchowego, karności i teologii — winniśmy się poznawać i szanować wzajemnie (por. 
Dekret o ekumenizmie, nr 14-17), aż dojdziemy do punktu, w którym stać nas będzie na szczere 
i jednomyślne wyznanie każdej prawdy objawionej. W procesie przywracania i strzeżenia wspólnoty 
i jedności trzeba bardzo zważać na to, aby ,,nie nakładać (...) żadnego ciężaru oprócz tego, co 
konieczne” (por. Dz 15,28; Dekret o ekumenizmie, nr 18).

82 A A S  65 (1973), 320.
Statement on Models o f Unity, w: In Christ — A New Community, op.cit., s. 174.

84 Gemeinsame Synode der Bistümer der BRD , 1974, nr 4.33. Zgromadzenie Ogólne Światowej 
Federacji Luterańskiej (1977) mówiło w tym kontekście o drodze żywego spotkania, wspólnego 
doświadczenia duchowego, teologicznego dialogu i wzajemnej korek tury, drodze, na której indywidualny 
charakter partnera nie zatraca się, lecz uszlachetnia, zmienia i odnawia; w ten sposób drugi uczestnik 
dialogu może w sposób widzialny i namacalny przekonać się, że ma do czynienia z uprawnioną formą 
egzystencji jednej wiary chrześcijańskiej (In Christ — A New Community, op.cit., s. 174; por. wyżej nr 
33).
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obecności85. Również dokument z dialogu katolicko-luterańskiego o urzędzie 
duchownym w Kościele, nawiązując do różnych poglądów i wypowiedzi na 
temat „sakramentalności” i „niepowtarzalności” ordynacji, wyraził przekona
nie, że w rozpatrywanej kwestii można mówić o „konsensie co do meritum” : Tam 
gdzie się uczy, że przez akt święceń (ordynacji) Duch Święty przez dar swojej laski 
na zawsze uzdalnia święconego (ordynowanego) do służby Ślowa i sakramentów, 
należy zapytać, czy w tej sprawie istniejące aż dotąd różnice, które oddzielają od 
siebie Kościoły, nie zostały przezwyciężone86.

65. W dziedzinie decyzji etycznych znaczenie posiada fakt, że Kościół 
katolicki, łącznie ze Soborem Trydenckim87 88, nie potępił praktyki ponownego 
zawierania związków małżeńskich przez osoby rozwiedzione w Kościołach 
prawosławnych Wschodu, chociaż odrzuca tę praktykę w odniesieniu do siebie.

66. W powyższym kontekście trzeba widzieć wspólną refleksję katolic- 
ko-luterańską nad Konfesją Augsburską, która miała miejsce w ostatnich latach. 
Przy tej sposobności okazało się, że analiza owej księgi wyznaniowej pozwala 
stwierdzić zgodność poglądów w centralnych prawdach wiaryst mimo różnorod
ności form ich wyrażania i wypowiadania.

Podobnie niektóre decyzje dogmatyczne Kościoła katolickiego potrzebują 
wspólnej i możliwie autorytatywnej interpretacji, która ukazałaby wyraźniej 
wspólny fundament naszej wiary. Szczególnie dotyczyłoby to nowszych dog
matów maryjnych i papieskich, gdyż dla Kościołów luterańskich i ich wiernych 
poważny problem stanowi uznanie, że są one zgodne z Pismem św. i Ewangelią89.

3) Unieważnienie potępień doktrynalnych
67. Nasza świadomość kościelna została straumatyzowana przez wzajemne 

potępienia. Mogą to być formalne, wzajemne potępienia doktrynalne, lecz mogą 
się one też przejawiać w formie ogólnych uprzedzeń zakorzenionych w świado
mości członków naszych Kościołów; właśnie w tej postaci są one szczególnie 
rozpowszechnione i pociągają za sobą fatalne następstwa. Jeśli zatem nasze 
Kościoły pragną powrócić do wspólnego wyznawania jednej wiary i praw
dziwych stosunków braterskich, to muszą we wszystkich punktach, gdzie to 
możliwe, złożyć oficjalne oświadczenie, że wobec aktualnego stanu doktryny 
drugiego Kościoła potępienia te stały się bezprzedmiotowe.

68. Dawnych potępień doktrynalnych nie da się unieważnić przez relatywi
zację prawdy. To właśnie obowiązek świadczenia prawdy jest tym czynnikiem, 
który zobowiązuje nas do działania. Badania teologiczno-historyczne i nowsze 
przemiany kościelne prowadzą nas już dzisiaj do przeświadczenia, że w ważnych

QC
Wieczerza Pańska, nr 51; por. nr 48-51 i 16.

86 Urząd duchowny w Kościele, nr 33; por. nr 32 i 39.
87 Por. Tridentinum, Sess. XXIV, can. 7; D S  1807 i przypis 1.
88 Por. wyżej nr 51; Wszyscy pod jednym Chrystusem, szczególnie nr 14n.
89 Joseph Kardynał Ratzinger, mając na uwadze Kościoły prawosławne Wschodu, powiedział 

na temat doktryny o prymacie co następuje: Rzym nie musi domagać się od Wschodu więcej odnośnie 
do doktryny o prymacie niż to, co zostało sformułowane i było praktykowane w pierwszym tysiącleciu. 
Zasadniczo można powiedzieć, że co było możliwe przez tysiąc lat, nie może być niemożliwe dla 
chrześcijan dzisiaj (Die Frage der Wiedervereinigung zwischen Ost und West, w: Theologische 
Prinzipienlehre, op.cit., s. 209).
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kwestiach wzajemne potępienia doktrynalne nie mają zastosowania wobec 
drugiej strony. Na przykład niezbędne odrzucenie przez Reformację pelagianów 
i innych, którzy nauczają, że Boga możemy miłować ponad wszystko bez Ducha 
Świętego i jedynie za pomocą sił natury90 nie dotyczy oficjalnego nauczania 
Kościoła katolickiego90 91 92. Podobnie równie niezbędne odrzucenie przez stronę 
katolicką tvch, którzy powiadają, że Dziesięcioro Przykazań nic nie obchodzi 
chrześcijan92 lub kto raz dostąpił usprawiedliwienia ani nie może już grzeszyć, ani 
utracić łaskZ93 nie dotyczy pozycji wyznania luterańskiego94 95. Tak samo potępienie 
reformatorskie tych, którzy nauczają, że sakramenty usprawiedliwiają ex opere 
operato i bez odpowiedniego nastawienia przyjmującego99 -  nie jest nauką 
katolicką96 97. I vice versa, katolickie odrzucenie tych, którzy powiadają, że 
sakramenty Nowego Przymierza nie udzielają laski ex opere operato, lecz że sama 
wiara wystarczy do osiągnięcia łaski obietnicy Bożef* -  nie dotyczy wyznania 
luterańskiego98. Również reformatorskie potępienie ofiary mszalnej jako zaprze
czenia dokonanej raz na zawsze ofiary krzyżowej99 nie dotyczy nauki Kościoła 
katolickiego100, podobnie jak katolickie potępienie tych, którzy zaprzeczają 
realnej obecności Chrystusa w Eucharystii10' lub stawiają ją pod znakiem 
zapytania przez odrzucenie nauki o transsubstancjacji102 -  nie dotyczy Kościoła 
luterańskiego i jego nauki103.

69. Jest rzeczą oczywistą, że unieważnienia historycznych potępień doktrynal
nych nie osiągnie się wyłącznie za pomocą konsensu teologów. Potrzebne są 
oficjalne deklaracje ze strony autorytetów nauczających i kierowniczych 
każdego z Kościołów, które przy ich wydawaniu stosują właściwą sobie 
procedurę. W Kościele katolickim ostateczna odpowiedzialność przysługuje 
Stolicy Apostolskiej w porozumieniu z ogółem biskupów. W Kościołach 
luterańskich najbardziej odpowiednia byłaby procedura zastosowana podczas 
przyjmowania Konkordii Leuenberskiej, a więc rodzaj procesu synodalnego 
dokonującego się w poszczególnych Kościołach (patrz wyżej nr 23-26).

Deklaracje oficjalne tego typu uzyskają jednak prawdziwe znaczenie eklez
jologiczne i przenikną do życia ludu Bożego tylko wówczas, gdy będą 
realizowane w ramach uroczystości liturgicznej, w której obecna jest zarówno 
pokuta jak i dziękczynienie.

90 CA 18 Ed. 1531 (BSLK  74 App. zu Z. 12 =  CR 25, 283); Ed. Variata (M SA  VI, 24,30 nn.).
91 Por. DS  1551-1553.
92 DS  1569.
93 DS  1573.
94 Por. CA 20,1.2 (BSLK  75, 13nn); CA 12,7 (BSLK  67, 12nn); Artykuły Szmalkaldzkie III, 

3,42-45 (BSLK  448n.).
95 CA 13 Ed. 1531 (BSLK  68 App. zu Z. 11 =  CR 25,280); Ed. Variata (M SA  VI, 21, 26nn); Ap 

IV, 63 (BSLK  172, 51nn.).
96 Por. Wieczerza Pańska, nr 61.
97 D S  1608.
98 Por. CA 5,2; 8,2; 13 (BSLK  58,4nn; 62,8-12; 68).
99 Artykuły Szmalkaldzkie II, 2 (BSLK  416-419).

100 Por. Wieczerza Pańska, nr 56-61.
101 D S  1651.
102 Por. DS  1652.
103 Por. Wieczerza Pańska, nr 14-17, 50-51.
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b) Wspólnota sakramentalna

70. Wspólnota z Chrystusem i wynikająca z niej wspólnota między 
chrześcijanami realizuje się przez Słowo i Sakrament w Duchu Świętym. Gdzie 
zatem chrześcijanie i Kościoły chcą mieć pełną wspólnotę ze sobą, tam wspólne 
rozumienie apostolskiego przekazu wiary i wspólne poświadczenie wiary 
chrześcijańskiej (patrz wyżej: nr 55nn) muszą mieć powiązanie ze wspólnym 
życiem sakramentalnym1®4.

Z wdzięcznością można stwierdzić, że pod tym względem w ostatnim czasie 
miały miejsce ważne wydarzenia: (1) w naszych Kościołach występuje zinten
syfikowane życie sakramentalne. (2) W dziedzinie rozumienia i sprawowania 
sakramentów daje się zauważyć rosnąca zgodność poglądów. Wymogi wspólnego 
życia sakramentalnego nie zostały jeszcze jednak całkiem spełnione. (3) W ramach 
konsensu co do spraw fundamentalnych pozostają jeszcze otwarte kwestie.

1) Wzrost życia sakramentalnego w naszych Kościołach
71. Oba Kościoły, luterański i rzymskokatolicki, ponownie uświadomiły 

sobie w ostatnim czasie sakramentalny wymiar życia chrześcijańskiego. Przez 
sakrament chrztu (Rz 6,3nn) życie chrześcijańskie w swej najgłębszej istocie 
otrzymuje dar uczestnictwa w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Uczestnic
two to realizuje się zarówno przez zwiastowanie Słowa jak i celebrację 
sakramentów1 . W sakramentach dokonuje się to w sposób, który szczególnie 
eksponuje cielesność, charakter osobisty i wymiar wspólnotowy tego uczesnict- 
wa, przy czym uwzględnić trzeba fakt, że tak dla luteranów jak katolików Słowo 
należy do istoty Sakramentu104 105 106.

72. Pogłębiona świadomość sakramentalnego wymiaru chrześcijańskiej eg
zystencji pod wieloma względami odcisnęła piętno także na życiu i praktyce 
naszych Kościołów.

W Kościele katolickim w ostatnich stuleciach dokonała się w różnych 
dziedzinach odnowa życia sakramentalnego.
— Łączność Sakramentu, zwiastowanego Słowa i Wiary, do której odwoływali 
się reformatorzy, została na nowo podreślona107 i konsekwentnie uwzględniona 
podczas reformy liturgicznych porządków dotyczących celebracji sakramentów.
— Priorytetowe znaczenie Chrztu108 i Eucharystii109 zostało podkreślone 
szczególnie przez nadanie celebracji tych sakramentów nowej formy.
— Zamiast wyizolowanego podejścia do poszczególnych sakramentów dano 
pierwszeństwo rozległej wizji sakramentalnego życia Kościoła, pojmując

104 Por. Drogi do wspólnoty, nr 14nn.
105 Por. Apologia Konfesji Augsburskiej 13,5 (BSLK  292); Sobór Watykański II, Konstytucja 

dogmatyczna o Objawieniu Bożym, nr 2; Dekret o posłudze i życiu kapłańskim, nr 2 i 4; Konstytucja
0 liturgii świętej, nr 7.

106 Por. Konstytucja o liturgii świętej, nr 35; po stronie luterańskiej powszechnie przyjęta recepcja 
zdania św. Augustyna: Accedat verbum ad elementum et f i t  sacramentum (Gdy Słowo zostaje dodane do 
elementu, staje się z tego sakrament), np. w Dużym Katechizmie Lutra IV, 18 (BSLK  694)
1 w Artykułach Szmalkaldzkich III, 5, 1 (BSLK  449n.).

107 Konstytucja o liturgii świętej, nr 24, 35, 51, 52; Wieczerza Pańska, nr 7 i 61.
108 Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 15; Dekret o ekumenizmie, nr 22.
109 Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła, nr 9; Dekret o posłudze i życiu 

kapłańskim, nr 5.
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Kościół w Chrystusie jako powszechny sakrament zbawienia"°, jako sakrament 
jedności

Tendencje te doprowadziły do przemian liturgicznych, które pod wieloma 
względami odpowiadają postulatom luterańskim. Większa przestrzeń dla zwias
towanego Słowa Bożego, używanie języka narodowego, częstsza Komunia św. pod 
dwiema postaciami, zanik mszy bez udziału ludu — to tylko najważniejsze reformy.

73. Równolegle dokonywała się intensyfikacja życia sakramentalnego także 
w Kościołach luterańskich.
— Co się tyczy Chrztu, który w tradycji luterańskiej uchodził zawsze za 
sakrament w pełnym znaczeniu tego słowa oraz za podstawowy i trwały punkt 
odniesienia chrześcijańskiej egzystencji, istnieje ogólna tendencja zintegrowania 
go znowu z niedzielnym nabożeństwem (w wielu Kościołach, np. w Ameryce 
Północnej i Trzecim Swiecie już to nastąpiło).
— Również Wieczerza Pańska, do przyjmowania której Reformacja zachęcała 
usilnie wiernych twierdząc, że we wspólnotach ewangelickich jest ona ob
chodzona ze szczególną czcią i powagą110 111 112, jest dzisiaj celebrowana częściej 
i regularniej niż w przeszłości podczas nabożeństwa niedzielnego.
— Podkreśla się, że tradycja luterańska nigdy nie kwestionowała wymiaru 
sakramentalnego życia chrześcijańskiego, przeciwnie, w debatach wewnątrzrefo- 
rmacyjnych wyraźnie broniono tego wymiaru. Reformatorzy luterańscy, po
wołując się na Pismo św. (Kol 1,27; 1 Tm 3,16), nie widzieli trudności 
w nazywaniu Chrystusa jedynym sakramentem113 lub w przyznawaniu „sak
ramentalnego” charakteru Słowu Pisma i Słowu zwiastowanemu jako przeja
wom obecności Chrystusa i jako Słowu „skutecznemu” 114 115.

74. Obie tradycje, katolicka i luterańska, odkryły wspólnie, że istnieje 
powiązanie między sakramentami i ich celebracją a światem i całą ludzkością1 .

2) Wzrost porozumienia w rozumieniu i celebracji sakramentów
75. Luteranie i katolicy zdają sobie sprawę, że uczestniczą w jednym i tym 

samym Chrzcie116 117. Na podstawie Deklaracji z Limy wyznajemy wspólnie, że 
chrześcijański chrzest ma swoje źródło w posługiwaniu Jezusa z Nazaretu, w Jego 
śmierci i zmartwychwstaniu. Jest wcieleniem w Chrystusa, ukrzyżowanego i zmart
wychwstałego Pana; jest wejściem w Nowe Przymierze między Bogiem i Jego 
ludem'17. Wspólne rozumienie Chrztu wyraża się w sposobie jego udzielania

110 Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 48; por. nr 1 i 9.
111 Konstytucja o liturgii świętej, nr 26. W teologii współczesnej można mówić w tym sensie 

o Kościele jako podstawowym sakramencie, a o Chrystusie, w którym i przez którego Kościół jest 
wszechogarniającym sakramentem zbawienia (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 1 i 48), jako 
o prasakramende.

112 CA 24, 1 i 4 (BSLK  91).
113 WA 6,86; WA 6,501; Loci communes Melanchtona z 1521 r., w: H. Engelland (red.), 

Melanchtons Werke in Auswahl, t. 2, cz. 1, Gütersloh 1952, s. 143.
114 WA 9, 440-442.
115 Por. np. Wieczerza Pańska, nr 38-41.
116 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 15; Dekret o ekumenizmie, nr 3, 4 i 22.
117 Cyt. za polskim przekładem opublikowanym w: W. Hryniewicz, S. J. Koza (red.), Chrzest, 

Eucharystia, Posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze, Lublin 1989, s. 
23-31 (Chrzest, nr 1).
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i znajduje potwierdzenie w fakcie, że niemal wszędzie nasze Kościoły dokonały 
oficjalnego wzajemnego uznania chrztu. Jednocześnie oba Kościoły stoją wobec 
wspólnych lub podobnych zadań pastoralnych, w przypadku których chodzi o to, 
jak rozumienie chrztu wyraża się i konkretyzuje w praktyce chrzcielnej, 
w przeżywanej wierze, w pobożności wspólnot lokalnych i poszczególnych wiernych.

76. Duży postęp w dziedzinie wspólnego rozumienia i sprawowania Euchary
stii dokonał się w ostatnich latach przez liczne dialogi, które nasze Kościoły 
prowadziły na różnych płaszczyznach. W ramach tych dialogów udało się 
pogodzić stanowiska w rozumieniu Eucharystii (ofiara Mszy św., obecność 
eucharystyczna), które uchodziły dotychczas za stanowiska przeciwstawne 
i podtrzymujące podział; wiele utrzymujących się jeszcze różnic znajduje się 
w sferze uznanej za wspólną, w sferze, która pozbawia je rozdzielającej mocy118. 
W dziedzinie form liturgicznych oba Kościoły dążą do coraz większego konsensu 
w podstawowych elementach eucharystycznej celebracji119.

77. Teologiczne wysiłki doprowadziły także do lepszego wzajemnego zro
zumienia odnośnie do innych sakramentów Kościoła katolickiego, których 
sakrementalny charakter był dotychczas uznawany tylko z zastrzeżeniami lub 
w ogóle nie był uznawany przez Kościoły luterańskie.

78. Różne dialogi katolicko-luterańskie na temat urzędu duchownego w Kościele 
pokazały, że chociaż strona luterańska nie mówi o ordynacji jako „sakramencie”, to 
jednak istnieje „merytoryczna konwergencja” między katolickim i luterańskim 
rozumieniem i praktyką wszędzie tam, gdzie ordynacja jest udzielana przez 
nałożenie rąk i modlitwę (epikleza) jako akt błogosławieństwa i gdzie naucza się, że 
przez akt święceń (ordynacji) Duch Święty przez dar swojej laski na zawsze uzdalnia 
święconego (ordynowanego) do służby Słowa i sakramentów'20. Tradycja luterańska 
zmianę swego nastawienia wyraziła w ten sposób, iż chociaż nie zalicza ordynacji do 
sakramentów w ścisłym sensie, to jednak nie odrzuca w sposób zasadniczy121 
posługiwania się pojęciem sakramentu w odniesieniu do ordynacji.

79. Spowiedź lub pokuta jest traktowana w Konfesji Augsburskiej jak i w obu 
katechizmach Lutra w ścisłej łączności z sakramentami Chrztu i Wieczerzy 
Pańskiej, a w Apologii Konfesji Augsburskiej zaliczana nawet wyraźnie do 
sakramentów122. Co więcej, współczesne badania katolicko-luterańskie do
tyczące rozumienia spowiedzi lub pokuty w Konfesji Augsburskiej ukazały 
nieporozumienia, które w XVI wieku istniały po obu stronach odnośnie do 
stanowiska zajmowanego przez drugiego partnera123. Liturgia pokutna Kościoła

118 Por. Wieczerza Pańska; także dokument dialogu katolicko-luterańskiego w USA: The 
Eucharist: A Lutheran-Roman Catholic Statement, Lutherans and Catholics in Dialogue, III, The 
Eucharist as Sacrifice, Washington/New York 1967.

119 Por. Wieczerza Pańska, nr 75 i 76.
i on

Urząd duchowny w Kościele, nr 33; por. nr 32; również: Ewangelia a Kościół, nr 59; poza tym 
dokument dialogu katolicko-luterańskiego w USA: Eucharist and Ministry: A Lutheran-Roman
Catholic Statement, Lutherans and Catholics in Dialogue, IV, Washington/New York 1970, nr 16.

121 Urząd duchowny w Kościele, nr 33.
122 Apologie der CA 13,4 (BSLK  293).
123 H. Fagerberg/H. Jorissen, Busse und Beichte, w: H. Meyer/H. Schütte (red.), Confessio 

Augustana — Bekenntnis des einen Glaubens, Paderbom/Frankfurt 1980, s. 228nn.
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rzymskokatolickiego, która kładzie akcent na odpuszczeniu grzechów i osobis
tym pouczeniu, połączona z częściej sprawowaną celebracją pokuty przewi
dzianą w nowej liturgii katolickiej, przyczynia się do porozumienia między obu 
Kościołami w dziedzinie pokuty i spowiedzi. Trudności występujące dzisiaj 
w zakresie pryktykowania spowiedzi prywatnej w pewnych regionach zamiesz
kałych przez wiernych Kościoła katolickiego, jak i szeroko rozpowszechniony 
brak zrozumienia dla spowiedzi indywidualnej w wielu luterańskich Kościołach 
i wspólnotach lokalnych, czynią spowiedź i pokutę wspólnym zadaniem 
pastoralnym dla obu Kościołów.

80. Dialog na temat małżeństwa i małżeństw mieszanych ukazał w głębokim 
sensie wspólną wizję małżeństwa. Wspólnie uznaje się, że wydarzenie zbawcze 
w Chrystusie dotyczy także chrześcijan w ich życiu małżeńskim. Nie można 
pomijać tej relacji, gdyż wiąże się z nią łaska, którą Chrystus daruje ludziom 
również w ich życiu małżeńskim jako trwałą obietnicę; łaska ta nie jest zwykłą 
ideą, lecz rzeczywistością. To znaczy jednak przyznanie małżeństwu sakremental- 
nego aspektu, sakramentalnego charakteru, mimo że Kościoły Reformacji nie 
uważają go za sakrament w pełnym znaczeniu tego słowa'24.

81. Bierzmowanie (konfirmacja) i namaszczenie chorych nie były prawie 
w ogóle rozważane w dialogu katolicko-luterańskim. Ponieważ bierzmowanie 
(konfirmacja) w Kościołach Zachodu przekształciło się w niezależny od chrztu 
ryt, stale dyskutowana była kwestia wieku niezbędnego do jego przyjęcia i jego 
dokładna funkcja. W okresie Reformacji luterańskiej bierzmowania (konfirma
cja) przestano praktykować. Później wprowadzono konfirmację znowu jako 
rytu dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej i (lub) celebrację dojścia do 
pełnoletności. W tym znaczeniu była ona ściśle związana z poprzedzającą ją 
katechezą. W Kościele katolickim bierzmowanie jest rozumiane jako integralna 
część składowa sakramentalnego przyjęcia do Kościoła, chociaż towarzyszą mu 
także aspekty katechetyczne. W obu Kościołach centralne miejsce zajmuje 
obietnica darów Ducha Świętego. Także w rozumieniu luterańskim konfirmacja 
jest aktem błogosławieństwa dokonanym przy wtórze modlitwy wspólnoty 
lokalnej, aktem, w którym konfirmandom zostaje obiecana i udzielona łaska. 
Katolicy i luteranie uczestniczą wspólnie w dyskusji ekumenicznej dotyczącej 
właściwej relacji między bierzmowaniem (konfirmacją) a chrztem 
i chrześcijańskim świadectwem125.

82. W trakcie reform posoborowych w Kościele katolickim nastąpiło większe 
niż dawniej wyeksponowanie namaszczenia chorych jako specjalnej pomocy dla 
osób chorych i umierających oraz powiązanie tego sakramentu ze zwias
towaniem Słowa Bożego. Luteranie rzadko praktykowali namaszczenie cho
rych, lecz przywiązywali szczególne znaczenie do duszpasterstwa ludzi chorych. 
Fakt ten sprawił, że niektóre Kościoły luterańskie podjęły w ostatnim czasie 
starania na rzecz ponownego wprowadzenia w życie namaszczenia chorych126. * 1

124 Theology o f Marriage and the Problems o f Mixed Marriages, Geneva 1977, nr 16-21 i 29.
1 9S Deklaracja z Limy o Chrzcie, op.cit., nr 14.1 „Kazualia” północnoamerykańskich Kościołów luterańskich — Stowarzyszenia Kościołów 

Ewangelicko-Luterańskich, Amerykańskiego Kościoła Luterańskiego, Kościoła Ewangelicko-Lute- 
rańskiego Kanady i Kościoła Luterańskiego w Ameryce — zawierają formularz „nakładania rąk 
i namaszczenia chorych” . Por. Occasional Services, A Companion to Lutheran Book o f Worship, 
Service o f the Word o f Healing, Minneapolis/Philadelphia 1982, s. 89-102.
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Ryt ten mógłby stać się przedmiotem obiecującego dialogu między katolikami 
i luteranami, jeśli się zważy zarysowujące się zbliżenie jak i wspólne zadania 
pastoralne. Katolicy i luteranie znajdują teraz punkt spotkania w tym, że jedni 
odchodzą coraz bardziej od wyizolowanego rozumienia poszczególnych sak
ramentów a drudzy od wąskiego posługiwania się pojęciem sakrament. Jedni 
i drudzy czynią to po to, aby na nowo i lepiej wspólnie zrozumieć i przeżywać 
sakramentalny wymiar chrześcijańskiej egzystencji. Zwłaszcza w obecnej sytua
cji, gdy ludzie doświadczają społecznej izolacji i indywidualnej samotności, obie 
tradycje mają szczególne zadanie pastoralne wobec chorych i umierających.

3) Kwestie otwarte, różnice, które pozostają, zgodność w podstawowych sprawach
83. Mimo wzrostu wspólnej świadomości sakramentalnego wymiaru życia 

chrześcijańskiego i kościelnego, mimo pogłębionego konsensu w rozumieniu 
i praktykowaniu sakramentów, pozostają jeszcze kwestie otwarte, które wyma
gają odpowiedzi ze względu na wspólne życie sakramentalne jako elementu 
niezbędnego w osiągnięciu pełnej wspólnoty kościelnej. Kwestie te wymagają 
wyjaśnienia we wspólnym dialogu oraz w życiu i praktyce każdego z obu 
Kościołów. W tym kontekście już istniejące lub właśnie osiągnięte porozumienia 
dają nam swobodę rzucenia sobie wzajemnych wyzwań oraz postawienia 
krytycznych pytań dotyczących nauczania i praktyki.

84. Niemniej jednak także tutaj nie wolno dążyć do wątpliwej homogenicz- 
ności. Również w kwestii rozumienia wiary nie wolno będzie pomylić 
niezbędnego dla jedności wspólnego życia sakramentalnego z uniformizmem. 
Trzeba zostawić miejsce dla uprawnionej różnorodności. Zasada ta obowiązuje 
nie tylko w odniesieniu do rozumienia i formy poszczególnych sakramentów lub 
sakramentalnych czynności kościelnych, lecz także w odniesieniu do pojęcia 
sakramentu jako takiego. Kwestie jeszcze otwarte, dotyczące szczególnie liczby 
sakramentów, wynikają koniec końców z otwartego pojęcia sakramentu. Nie 
tylko w stosunkach międzykościelnych, lecz również w relacjach 
wewnątrzkościelnych pojęcie sakramentu nie jest jeszcze ustalone w każdym 
szczególe. W dziejach naszych Kościołów świadczy o tym pewne niezdecydowa
nie w ustaleniu liczby sakramentów, ich dyferencjacja lub stopniowanie oraz 
posługiwanie się pojęciem sakramentu w sposób „analogiczny” 127.

85. Dla zrozumienia i sprawowania poszczególnych sakramentów, tym 
samym też dla wspólnego życia sakramentalnego naszych Kościołów godne 
uwagi jest to, że sakramenty są nieodłączną częścią składową trynitarnego dzieła 
zbawczego Boga. Dzieło, którego raz na zawsze dokonał Bóg w Chrystusie dla 
zbawienia świata, zostaje przekazywane w Duchu Świętym, który działa przez 
Słowo i Sakrament; dzięki temu działaniu powstaje communio sanctorum, tj. 
Kościół jako partycypacja w darach zbawienia i jako wspólnota wierzących.

Z tej perspektywy widać wyraźnie, jak ważne dla właściwego zrozumienia 
i zachowania sakramentalnego wymiaru egzystencji chrześcijańskiej i życia 
kościelnego jest to, gdy w obu naszych tradycjach możemy mówić o Chrystusie 
jako jedynym sakramencie, a tym samym jako o źródle poszczególnych 
sakramentów (patrz wyżej: nr 72 i 73). Jednocześnie staje się zrozumiałe,

127 Chrzest i Eucharystia jako dwa główne sakramenty, w: Drogi do wspólnoty, nr 18; por. 
Tridentinum, DS  1603; Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 7; także idea potissima sacramento 
Tomasza z Akwinu (S . Th. III q. 62, a.5) lub idea sacramenta maiora.
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dlaczego dzisiaj strona katolicka określa Kościół mianem „sakramentu” 128. 
Tradycja luterańska nie oswoiła się jeszcze całkiem z tą ideą, toteż ma często 
skłonność do jej krytykowania. W swojej intencji winna być ona jednak możliwa 
do zaakceptowania przez luteranów: jako Ciało Chrystusa i „koinonia” Ducha 
Świętego, Kościół jest znakiem i instrumentem łaski Bożej, instrumentem, który 
sam z siebie nie może nic uczynić. Kościół żyje zarówno ze Słowa jak i ze 
sakramentów, a jednocześnie oddaje się w ich służbę.

c) Wspólnota służby

86. Kościół żyje ze Słowa i Sakramentu, oddając się zarazem w ich służbę. 
W ramach jego zestrukturalizowanej formy dochodzi do współdziałania między 
służbą całego ludu Bożego a służbą tych, którym powierzono specjalny urząd 
duchowny. Odpowiednio do tego w naszym poszukiwaniu wspólnoty kościelnej 
nie jest możliwe oddzielenie wysiłków zmierzających do wspólnoty we wierze (II 
a) i w życiu sakramentalnym (II b) od wysiłków na rzecz zestrukturalizowanej 
wspólnoty kościelnej (wspólnota służby), umożliwiającej i gwarantującej 
wspólne życie, wspólne decyzje i wspólne działanie (patrz wyżej: nr 49).

1) Zobowiązanie do zestrukturalizowanej wspólnoty (wspólnota służby)
87. Jeśli w obecnym procesie wzrastającego wzajemnego uznania i recepcji 

nasze Kościoły coraz bardziej potwierdzają, że wyznają tę samą wiarę i posiadają 
wspólne rozumienie sakramentów, wówczas są one upoważnione i zobowiązane 
do tego, aby zawrzeć ze sobą zestrukturalizowaną wspólnotę. Nowy Testament 
skłania nas do wyznania, że Kościół to „lud Boży”, „Ciało Chrystusa” 
i „świątynia Ducha Świętego” . Wyznanie to nie dopuszcza, by nasze stosunki 
ograniczały się do pełnej szacunku koegzystencji lub tylko do sfery życia 
wewnątrznego. Wzywa nas ono do przeżywania istniejącej wspólnoty wiary 
i wspólnoty sakramentalnej także w zestrukturalizowanej społeczności 
kościelnej. Każdy z trzech obrazów Kościoła występujących w Nowym Tes
tamencie konfrontuje nas z tym zobowiązaniem.

88. Kościół jako „lud Boży” jest wezwany do życia w jedności. Bóg bowiem, 
zbliżając chrześcijan do siebie i do zbawienia, nie traktuje każdego z nich 
w sposób wyizolowany i autonomiczny. Wiara, nie przestając być wiarą 
osobistą, jest zawsze wiarą, która żyje we wspólnocie. Wspólnota zajmuje się jej 
przekazywaniem, strzeżeniem i odnową. Jak lud Starego Przymierza obejmował 
różne plemiona a mimo to był jednym ludem Bożym, tak też nowy lud Boży 
został zwołany ze wszystkich narodów ziemi; swoim zasięgiem obejmuje on całą 
różnorodność świata ludzkiego, żyje w wielu miejscach oraz wsłuchuje się w głos 
Boży w wielu językach i na różne sposoby. Mimo to jest to jeden nie podzielony 
lud Boży, powołany przez jednego Pana, w jednym Duchu do jednej wiary, do 
wzajemnej solidarności i miłości oraz do wspólnego świadectwa i służby 
w świecie.

89. Kościół — nowy „lud Boży” — jest „Ciałem Chrystusa” . Wszyscyśmy 
bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeci, aby stanowić jedno Ciało (1 Kor 
12,13). W innym miejscu, w nawiązaniu do Eucharystii, Paweł powiada: Chleb, 
który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb,

128 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 1, 9 i 48; Konstytucja o liturgii świętej, nr 26.
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przeto my , liczni, tworzymy jedno Ciało (1 Kor 10,16). Jak Eucharystia nie jest 
częścią Ciała Chrystusa, lecz całym Chrystusem, tak również Kościół lokalny nie 
jest tylko częścią całości, lecz urzeczywistnieniem Kościoła Bożego129. Jeśli przeto 
według Nowego Testamentu pojedynczy Kościół lokalny jest w pełnym tego 
słowa znaczeniu Kościołem Bożym, to jednak mimo to nie jest on całym 
Kościołem Bożym. Ta ogranicznoność poszczególnych Kościołów i ich 
niezbędna wzajemna solidarność zmusiła do konkretnej i żywej wspólnoty 
obejmującej wszystkie aspekty życia kościelnego. Jest to zgodne z istotą 
Kościoła, który jako „Ciało Chrystusa” tworzy organiczną całość.

90. Jak Kościół jest powołany, by być „ludem Bożym” i „Ciałem Chrystusa” , 
tak też jest powołany, by być „świątynią Ducha Świętego” . Ponieważ pełnia 
darów Ducha istnieje tylko we wspólnocie wszystkich Kościołów lokalnych, 
przeto żaden Kościół nie może zawłaszczyć Ducha Świętego tylko dla siebie130. 
Takie roszczenie byłoby sprzeczne z tworzoną przez Ducha wspólnotą. Sprawa 
miałaby się podobnie, gdyby pojedynczy Kościół chciał prowadzić życie 
niezależne od innych Kościołów, dominować nad innymi lub też okazywałby 
obojętność wobec, wiary tych Kościołów. Składać wyznanie o Kościele jako 
„świątyni Ducha Świętego” i uznawać inny Kościół za taką świątynię oznacza 
zatem, że weszło się z tym Kościołem w aktywną wspólnotę. Jeśli jeden i ten sam 
Duch miłości i jedności żyje w Kościołach, wówczas wszyscy są zobowiązani do 
wzajemnych modlitw, współpracy i wzajemnej troski.

91. Wzrasta wzajemne uznanie, że Kościół prowadzi nas w ten sposób do 
zobowiązującego wspólnego życia, żywej wymiany i do wzajemnego przyjęcia 
w świadectwie, służbie i solidarności, zgodnie z istotą. Kościoła jako „ludem 
Bożym”, „Ciałem Chrystusa” i „świątynią Ducha Świętego” . Uznanie to 
zobowiązuje nasze Kościoły tak na płaszczyźnie lokalnej jak i światowej nie tylko

129 'Ta teologiczna zasada opisuje stosunek wzajemny między Kościołami lokalnymi w czasach
nowotestamentowych, a także stosunek wzajemny Kościołów lokalnych w łonie Kościoła katolic
kiego zgodnie z ujęciem Vaticanum II: Ten Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny we wszystkich 
prawowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy swoich pasterzach same również 
nazywane są Kościołami w Nowym Testamencie (Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 26). Jeden 
i jedyny Kościół katolicki (...) istnieje (...) w partykularnych Kościołach i (z nich) się składa (jak wyże), 
nr 23; por. Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, nr 11). Zastosowanie tej zasady do 
stosunku wzajemnego między Kościołem katolickim a Kościołami luterańskimi musi uchodzić za 
postępowanie uprawnione od momentu, w którym, zgodnie z podstawowym założeniem, oba 
Kościoły odnalazły drogę do wspólnoty we wierze i wspólnego życia sakramentalnego na 
płaszczyźnie światowej lub lokalnej.

130 Konstytucja dogmatyczny o Kościele, nr 13, słowa z IP  4,10: Jako dobrzy szafarze różnorakiej 
laski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał — interpretuje pneumatologicznie 
i stosuje je do Kościołów partykularnych. Zgodnie z tą teologiczną zasadą Konstytucja dodaje: 
w życiu ludu Bożego poszczególne części przynoszą innym częściom i całemu Kościołowi właściwe sobie 
dary, tak iż całość i poszczególne części doznają wzrostu na skutek tej wzajemnej łączności wszystkich 
oraz dążenia do pełni w jedności. Taka zasada teologiczna może być zastosowana do opisu 
wzajemnego stosunku między Kościołem katolickim a Kościołami luterańskimi. Przywrócona 
jedność we wierze i sakramentach pozwala im mieć wspólne uczestnictwo w dynamice, którą 
Konstytucja dogmatyczna o Kościele (nr 13) opisuje w sposób następujący: Stąd też we wspólnocie 
kościelnej prawomocnie istnieją partykularne Kościoły, korzystające z własnej tradycji; przy czym 
nienaruszony pozostaje prymat Stolicy Piotrowej, która całemu zgromadzeniu miłości przewodzi, nad 
prawowitymi odrębnościami sprawuje opiekę, a równocześnie pilnuje, aby odrębności nie szkodziły 
jedności, lecz raczej je j służyły. Stąd wreszcie między poszczególnymi częściami Kościoła istnieją więzy 
głębokiej wspólnoty co do bogactw duchownych, pracowników apostolskich i doczesnych pomocy.
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do okazyjnej, od przypadku do przypadku praktykowanej wspólnoty, lecz 
również do wspólnoty przeżywanej w sposób pełny; da się ją tylko urzeczywistnić 
w zestrukturalizowanej formie.

2) Zestrukturallzowana wspólnota kościelna a wspólnota w urzędzie kościelnym
92. Dialog naszych Kościołów jak w ogóle ekumeniczne dążenie do widzialnej 

jedności Kościoła ukazały, że zestrukturalizowana forma, którą potrzebuje 
pełna i zobowiązująca wspólnota między Kościołami, może być zróżnicowana 
i zmienna. Nie ogranicza się ona do hierarchicznego wymiaru Kościoła, lecz 
raczej obejmuje służbę całego ludu Bożego, uwzględnia charyzmaty wszystkich 
wierzących oraz wyraża się także w synodalno-wspólnotowych strukturach 
i procesach. Jednocześnie wspólnota w urzędzie kościelnym tworzy zasadniczy 
element zestrukturalizowanej wspólnoty kościelnej.

Wspólnota w urzędzie duchownym, choć w pełni nie urzeczywistniona, jest 
zasadniczo obecna we wzajemnym uznaniu urzędów jako form ustanowionego 
przez Chrystusa urzędu131 132 133. Koegzystencja wzajemnie uznających się urzędów 
musi przekształcić się we wspólne sprawowanie urzędu kościelnego, przy czym 
— zgodnie z jego charakterem — szczególne znaczenie winno uzyskać wspólne 
sprawowanie urzędu kierowniczego i pieczy pasterskiej (episkopś)'n .

Dopiero w tak ukształtowanej wspólnocie kościelnej będzie możliwe podej
mowanie wspólnych decyzji służących ochronie i wspieraniu apostolskości, 
katolickości i jedności Kościoła oraz inicjowanie wspólnych działań na rzecz 
świadectwa i służby.

93. Już dziś istnieje szeroka przestrzeń, w której byłoby możliwe, pożądane 
a nawet konieczne częściowe przynajmniej wspólne sprawowanie urzędu ducho
wnego, w tym także urzędu nadzoru kościelnego (eplskope). Np. dotyczy to sfery 
odpowiedzialności społecznej, takich dziedzin jak etyka, diakonia i działalność 
charytatywna lub ewangelizacji.

94. Istnieje jednak wielki dystans między wymienionymi formami współpracy 
a szerokim i pełnym wspólnym sprawowaniem urzędu kościelnego. Chcąc tutaj 
osiągnąć postęp trzeba wziąć pod uwagę trzy czynniki:
(1) wypowiedź Vaticanum II, która w nawiązaniu do urzędu duchownego

Kościołów wyrosłych z Reformacji mówi o defectus sacramenti ordinis'™;
(2) pewną „asymetrię” w bardziej precyzyjnym zdefiniowaniu znaczenia urzędu,

zwłaszcza historycznego urzędu biskupiego dla rozumienia Kościoła;
(3) ścisłą łączność w Kościele katolickim między biskupami a papieżem.

95. (1) Zgodnie z luterańskim rozumieniem Kościoła, nie kwestionuje się 
istnienia urzędu w Kościele katolickim134. Natomiast katolicy nie są jeszcze 
w stanie uznać w pełni urzędu duchownego w Kościołach luterańskich; 
powiadają, że ze względu na defectus sacramenti ordinis występują w nim pod 
względem integralności pewne usterki135. Takie uznanie byłoby dopiero możliwe

131 Por. Urząd duęhowny w Kościele, nr 85.
132 Jak wyżej, nr 42, 43 i 44.
133 Dekret o ekumenizmie, nr 22.
134 Urząd duchowny w Kościele, nr 79.
135 Tamże, nr 75-78.
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w procesie zawarcia pełnej wspólnoty kościelnej'*6, której istotnym elementem jest 
wspólnota w historycznym urzędzie biskupim.

96. (2) Katolicy i luteranie dzielą wspólne przekonanie, że kościelne 
posługiwanie wynikające z ordynacji, które jako ustanowienie (institutio) przez 
Jezusa Chrystusa'*1 jest ponad i wewnątrz wspólnoty'*6, ma istotne znaczenie dla 
Kościoła1 . Niemniej jednak strona luterańska — inaczej niż strona katolicka 
— potrafi dać teologiczny opis Kościoła bez wyraźnego wymieniania urzędu; 
zwiastując Słowo i udzielając sakramentów zakłada się'40 jego obecność.

97. Luteranie, podobnie jak katolicy, mogą uznać za owoc działania Ducha 
Świętego'4' historyczne zróżnicowanie jednego urzędu apostolskiego na urząd 
o charakterze bardziej lokalnym i bardziej regionalnym; są także w stanie mówić
0 funkcji episkope jako koniecznej dla Kościoła'42. Luteran cechuje także swoboda 
w reagowaniu na wezwanie do wspólnoty obejmującej historyczny urząd biskupi'4*’, 
chodzi tu o historycznie rozwinięty model posługi episkopalnej w formie urzędu 
biskupa będącego w apostolskiej sukcesji. Niemniej jednak gdy luteranie
1 katolicy wypowiadają się o znaczeniu historycznego urzędu biskupiego dla 
Kościoła, to inaczej rozkładają akcenty136 137 * 139 140 141 142 143 144.

98. Oba problemy ściśle się zazębiają:
Defectus sacramenti ordinis, który — w opinii strony katolickiej — jest 

właściwością urzędu Kościołów luterańskich, nie da się usunąć wyłącznie za 
pomocą porozumień teologicznych albo deklaracji i decyzji kościelnych lub 
prawnokościelnych, np. przez teologiczny i kanoniczny akt uznania tych urzędów. 
Potrzebne jest raczej zawarcie wspólnoty w urzędzie kościelnym, a to oznacza 
w ostateczności zawarcie wspólnoty w urzędzie biskupim znajdującym się 
w apostolskiej sukcesji. Luteranie są zasadniczo wolni i otwarci na zaakceptowanie 
takiej wspólnoty w urzędzie biskupim. Luteranie mają Jednak skłonność do innego 
niż katolicy rozkładania akcentów, gdy wypowiadają się na temat roli lub 
znaczenia urzędu biskupiego dla katolickości, apostolskoŚci i jedności Kościoła.

99. Przedłożone tu problemy nie muszą blokować drogi do wspólnoty 
w urzędzie kościelnym, a tym samym do w pełni zestrukturalizowanej wspólnoty 
kościelnej. Potrzebna jest jednak odnowa i pogłębione rozumienie posługiwania 
wynikającego z ordynacji; chodzi tu zwłaszcza o posługiwanie na rzecz jedności 
Kościoła i urząd nadzoru (episkopć).

100. (3) Prowadząc te rozważania trzeba pamiętać, że w przypadku strony 
katolickiej wspólnota w urzędzie kościelnym realizuje się w kolegium wszystkich 
biskupów z papieżem jako jego głową.

136 Tamie, nr 82.
137 Tamie, nr 20.
131 Tamże, nr 23.
139 Tamie, nr 17.
140 Tamie, nr 30.
141 Tamże, nr 43.
142 Tamże, nr 43.
143 Tamże, nr 80.
144 Por. tamże, nr 43 i 66.
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101. Biskup katolicki lub grupa biskupów katolickich nie sprawuje swej 
funkcji nadzoru (episkope) w oderwaniu od całego episkopatu1’5. Jeśli jacyś 
biskupi chcieliby podjąć decyzję, która ich i ich Kościoły lokalne wprowadzałaby 
zobowiązująco w proces zmierzający do pełnej wspólnoty z Kościołami lute- 
rańskimi, to mogliby to uczynić tylko we wspólnocie z ogółem biskupów 
katolickich. Sprawa przedstawiałaby się analogicznie, gdyby w ramach swego 
Kościoła chcieliby urzeczywistnić wspólne sprawowanie episkope ze swymi 
luterańskimi partnerami.

102. Konkretnie oznacza to, że biskupi sprawują episkope kolegialnie we 
wspólnocie z pierwszym spośród nich — papieżem. Uznają oni najwyższy 
autorytet jurysdykcyjny papieża nad całym Kościołem i wszystkimi wiernymi, 
autorytet, który — mówiąc słowami Vaticanum I — ma charakter episkopalny, 
zwyczajny i bezpośredni1*.

103. Proces, który drogą wspólnego sprawowania episkope ma prowa-3dzić 
do wspólnego urzędu kościelnego, wymaga więc z konieczności współdziałania 
papieża. Może on być gwarantem słuszności tego procesu wobec całego Kościoła 
katolickiego. Może przyczynić się do tego, że jedność odnaleziona w jednym 
miejscu nie wywoła nowych podziałów w innym. Tak więc urząd Piotrowy, 
zgodnie ze swoją misją, może nie tylko chronić wspólnotę, ale też przyczyniać się 
do jej rozwoju.

3) Wspólna refleksja nad Kościołem pierwszych wieków
104. Rozumienie urzędu służącego jedności Kościoła i nadzorowi (episkope), 

w którym katolicy i luteranie różnią się jeszcze częściowo, może ulec pogłębieniu 145 146

145 Cyprian powiedział: Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur — Urząd 
biskupi jest tylko jeden, każdy poszczególny (biskup) ma w nim udział tylko pod warunkiem strzeżenia 
całości (De Cath. Eccl. unit. 5).

146 Pojęcia te w znaczeniu eklezjologii katolickiej trzeba rozumieć następująco:
— Nie oznaczają one, że papież w wyniku Soboru Watykańskiego I został biskupem Kościoła 

katolickiego. Podpis Pawła VI pod aktami Vaticanum II oznacza, że jest biskupem Kościoła 
katolickiego w Rzymie (por. H. Marot, Note sur Vexpression „episcopus ecclesiae catholicae”, w: 
„Irenikon” 37, 1964, s. 221-226; przedruk w: Y. Congar, red., La co//gialit piscopale. Histoire et 
thologie, Unam Sanctam 37, Paris 1965, s. 94-98).

— Nie oznaczają one także, że papież mógłby codziennie i stale zajmować miejsce biskupów 
miejscowych, gdyż episkopat, podobnie jak prymat, istnieje mocą tego samego Bożego ustanowienia 
(por. deklarację kolektywną episkopatu niemieckiego w sprawie depeszy okólnej niemieckiego 
kanclerza dotyczącej przyszłego wyboru papieża; także list potwierdzający Piusa IX — D S  
3112-3116).

— Wreszcie nie oznaczają także, że między jego funkcją prymasa Kościoła katolickiego a funkcją 
patriarchy Zachodu nie ma żadnej różnicy. Np. Kodeks Prawa Kanonicznego, promulgowany 
w 1983 roku, obowiązuje tylko w Kościele łacińskim. Dialog dwustronny między Kościołem 
katolickim a Kościołem prawosławnym skłoni prawdopodobnie Stolicę Apostolską do dokładnego 
sprecyzowania, które z jej obecnych funkcji odnoszą się do prymatu, a które do Patriarchatu 
Zachodu.

Pojęcia te potwierdzają jednak fakt, że biskupi katoliccy sprawują swój urząd stale we 
wspólnocie z biskupem Rzymu, i że papież, dzięki uniwersalnemu pełnomocnictwu jurysdykcyj
nemu, dodanemu do jego władzy, sprawuje swój urząd jedności i kierownictwa w ramach kolegium 
biskupów i wspólnoty Kościołów. Pełnomocnictwo to ma charakter „zwyczajny” w tym sensie, że nie 
można go „odstąpić” , gdyż zostało dodane do jego władzy. Istotą prymatu nie jest codzienne 
kierowanie Kościołem, lecz służba na rzecz jego jedności.
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i zbliżeniu przez to, że obie strony zastanowią się wspólnie nad wizją i praktyką 
tego urzędu w Kościele pierwszych wieków. Katolicy i luteranie mają dobre 
powody do podjęcia takiej refleksji.

105. Wypowiedzi Vaticanum II sprawiły, że katolicy nie podzielają już 
dominującego w Średniowieczu poglądu na temat sakramentalności i kolegial
ności urzędu biskupiego147. Jego punktem wyjścia był prezbiteriat (sacerdotium), 
od którego episkopat różnił się tylko posiadaniem wyższej godności i władzy 
jurysdykcyjnej. Zmiana, jaka się dokonała, przejawia się m.in. w fakcie, że 
w nowym wydaniu „Pontificale Romanum” (1968) dotychczasowa modlitwa 
towarzysząca nakładaniu rąk została zastąpiona modlitwą wziętą z „Traditio 
Apostolica” Hipolita. W ramach teologii katolickiej ów powrót do dawnych 
ojców Kościoła jest zarazem wezwaniem do mocniejszego podkreślenia kolegial
ności biskupów jako wyrazu wspólnoty Kościołów lokalnych.

106. Reformacja luterańska zasadniczo zaakceptowała starokościelny urząd 
biskupi148. Istniała gotowość zatrzymania tego urzędu w jego tradycyjnej formie, 
mimo że nie szczędzono krytyki sposobowi sprawowania w owym czasie urzędu 
biskupiego. Uprawiając tę krytykę powoływano się częściowo na praktykę 
stosowaną we wczesnym Kościele, w nim też szukano legitymizacji dla niej149. 
Wynika z tego, że w kwestii urzędu biskupiego także strona luterańska odwołuje 
się do wczesnego Kościoła.

107. Rozumienie istoty urzędu biskupiego, występujące w owej epoce, 
wychodzi na jaw w rycie ordynacji biskupa. Zasadnicze aspekty tego rytu mają 
dla nas znaczenie także dzisiaj.

108 (a) Ordynacja jest zarazem wydarzeniem charyzmatycznym, liturgicznym 
i kościelnym. Kościół pierwszych wieków nie oddziela wydarzenia charyz
matycznego (dar Ducha) od ceremonii liturgicznej (nałożenie rąk w ramach 
niedzielnej uroczystości eucharystycznej), ani też od kościelnego kontekstu 
(nadanie jurysdykcji). W zgromadzeniu kultowym i dzięki nałożeniu rąk przez 
biskupów, nowy biskup otrzymuje dar Ducha150. Dar ten zawiera specjalny 
charyzmat przewodzenia Kościołowi lokalnemu151 *.

109. Biskup jest ochrzczonym członkiem lokalnej koinonia'52. Jako osoba 
ochrzczona otrzymuje on w akcie ordynacji powołanie przez Kościół i wprowa
dzenie w urząd. Oba te aspekty są połączone działaniem Ducha Świętego, 
dzięki któremu nowy biskup otrzymuje dar łaski; dar ten nie dotyczy jego 
własnego dobra i nie oddziela go od wspólnoty lokalnej, lecz służby dobru tej

147 Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 2 ln.
148 Apologie der CA 14,1 (BSLK  296n); por. Artykuły Szmalkaldzkie III, 10 (BSLK  457n.); 

Formula Concordiae. Solida Declaratio 10,19 (BSLK  1060); por. Urząd duchowny w Kościele, nr 42.
149 CA 28,28 (BSLK  124); Artykuły Szmalkaldzkie II, 4 (BSLK  430); Tractatus de Potestate et 

Primatu Papae 13-15 (BSLK AIS), 62n. (BSLK  489n.); 70n (BSLK  49ln ).
150 Niech wszyscy w swoich sercach proszą o zstąpienie Ducha Świętego (Hippolyt, Trad. 

Apost. 2).
151 Pneuma hegemonikon (tamże, 3).
1 Por. Augustyn: Pro vobis episcopus, vobiscum christianus — Dla was jestem biskupem, z wami 

chrześcijaninem (PL 38, 1483).
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wspólnoty153. Biskupi przebywają w swych Kościołach lokalnych i służą im 
przez ponoszenie osobistej odpowiedzialności. W ten sposób partykularna 
odpowiedzialność jednego biskupa jest związana z odpowiedzialnością wszyst
kich biskupów; zwraca na to też uwagę liturgia ordynacyjna.

110 (b) Urząd strażnika, który biskup sprawuje ze względu na apostolskość 
wiary, łączy się z odpowiedzialnością, jaką cały lud chrześcijański ponosi za 
wiarę. Lud kościelny uczestniczy w wyborze swojego biskupa i przyjmuje tego, 
który ma sprawować urząd apostolski. Co więcej, gdy kandydat odpowiada na 
pytania związane z ordynacją i wyznaje swą wiarę w obecności wspólnoty, lud 
jest świadkiem tego, że biskup reprezentuje prawdziwą wiarę apostolską. 
Wszystko to ukazuje, że sukcesję apostolską nie należy właściwie rozumieć jako 
sukcesję, którą jedna osoba przekazuje drugiej154, lecz raczej jako sukcesję 
w Kościele, na stolicy biskupiej i w kolegium biskupów155 156 157, o czym świadczą 
prowadzone wykazy biskupów1 .

Odpowiedzialność wspólnoty lokalnej nie ogranicza się do momentu or
dynacji. Jej pełny zasięg ilustruje skrajny przykład, że biskupom trzeba odmówić 
aprobaty, gdy się zdarza, że pobłądzą lub przemawiają w sposób sprzeczny 
z pismami kanonicznymi151. Oznacza to, że urząd nadzoru (episkope) nie jest 
sprawowany w sposób wyizolowany, lecz na ogół w porozumieniu ze wspólnotą 
wierzących, to znaczy w ramach różnorodności urzędów i posługiwań oraz 
w ramach synodalnego życia Kościoła lokalnego.

111 (c) Biskupi są sługami jedności i wspólnoty między Kościołami.
Nawet w przypadku, gdy wybór biskupa nie może się obejść bez zgody

chrześcijan zamieszkujących dany teren, to jednak podczas ordynacji nie kładą 
oni na nim swoich rąk. Czynią to natomiast przywódcy Kościołów z najbliższego 
sąsiedztwa.

W ten sposób biskupi są zarówno przedstawicielami Kościoła powszechnego 
w swoim Kościele lokalnym jak i przedstawicielami swojego Kościoła wśród

153 Por. ciąg dalszy cytowanej wypowiedzi Augustyna: Illud est nomen suspecti officii, illud 
gratiae — Tamto oznacza otrzymany urząd, to — laskę (PL 38, 1483).

154 Kanony zabraniają biskupowi ordynowania jego następcy (por.kanon 75 tzw. Kanonów 
Apostolskich, Bruns 1 ,11; Synod w Antiochii w 341 r., kan. 23, Bruns 1,86; Synod w Cezarei w 393 r., 
patrz: E. W. Brooks, The Sixth Book o f the Letters o f Severus Patriarch o f Antioch, London-Oxford 
1903, t. II, s. 223-224; Synod Rzymski w 465 r., kan. 5, Bruns II, s. 283-284). Por. także wypowiedź 
Augustyna, który znalazł się w zakłopotaniu, gdy jego biskup Walerian prosił go, by był nie jego 
następcą, lecz (...) koadiutorem, i gdy został ordynowany przez Megaliusa, prymasa Numidii. 
Augustyn usprawiedliwia Waleriana argumentując, że w Hippo nie znano kanonu 8 z Nicei, który 
zabraniał koegzystencji dwóch biskupów katolickich w tym samym mieście (Vita Possidi, c.8; PL 32, 
39-40).

155 Por. Urząd duchowny w Kościele, nr 62.
156 Wykazy biskupów są wykazami tych, którzy przewodniczą Kościołowi lokalnemu (por. L. 

Koep, Bischofslisten, RAC 2, s. 410-415). Katolicy i prawosławni podkreślali zawsze zgodnie 
łączność między sukcesją i tradycją (por. Drugie Posiedzenie Wspólnej Komisji Międzynarodowej do 
Spraw Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim a Kościołem Prawosławnym, M ona
chium 1982: Zwierzchnik kościelny jest tą osobą, która od swojego wiernego tradycji Kościoła 
otrzymuje Słowo, aby je  rozpowszechnić — „Information Service” , op.cit., nr 49, 1982, II/III, s. 110).

157 Augustyn, De unitate ecclesiae 11,28 (PL 43,410-411). Por. też Tomasz z Akwinu, De veritate 
quaestio, q. 14 a, 10, ad 11: Następcom apostołów i proroków wierzymy tylko w takiej mierze, w jakiej 
zwiastują oni to, co apostołowie i prorocy pozostawili w swoich pismach.
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wszystkich innych Kościołów158. Z tą pozycją pośrednika koresponduje zadanie 
nowego biskupa w dziedzinie wiary; wyraz temu daje struktura ordynacji 
wzorowana na wyznaniu wiary. Jako przywódca Kościoła lokalnego, 
w łączności z innymi biskupami (kolegialność), jest on powołany do dawania 
świadectwa wierze otrzymanej od apostołów i do strzeżenia jej.

Biskupi są też tymi, którzy w pierwszym rzędzie, choć nie wyłącznie, troszczą 
się o regularne kontakty między Kościołami. W sposób formalny odbywa się to 
w ramach życia koncyliarnego (na płaszczyźnie regionalnej lub nawet świato
wej), które służy wspieraniu lub przywracaniu wspólnoty między Kościołami.

Wreszcie, obowiązkiem biskupów jest wspieranie wspólnego działania 
i wspólnego świadectwa Kościołów. Wszystko to ukazuje, że urząd biskupi, 
rozumiany w świetle ordynacji, musi być sprawowany kolegialnie, o ile ma służyć 
wspólnocie Kościołów.

4) Znaczenie refleksji nad Kościołem pierwszych wieków dla wspólnoty kościelnej 
między katolikami i luteranami

112. Starokościelne rozumienie urzędu biskupiego jako służby na rzecz 
koinonia może pobudzić, skorygować i poszerzyć perspektywę katolików 
i luteranów w wysiłkach zmierzających do wspólnego sprawowania urzędu 
nadzoru (episkope). W wywodach na ten temat można dostrzec szczególnie 
wyraźnie, że episkope jest sprawowany w łączności z całym Kościołem w sposób 
osobowy, kolegialny i wspólnotowy. Wynika z tego wniosek, że urzędu nadzoru 
nie da się oddzielić od odpowiedzialności świeckich, synodalności lub koncyliar- 
ności.

113. W rozumieniu Kościoła pierwszych wieków, urząd biskupi winien służyć 
koinonia Kościoła lokalnego w trojaki sposób:
— osobowo: Chrystus nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć (Mk 10,45). 
To zobowiązuje wszystkich chrześcijan. W szczególnej mierze dotyczy to 
biskupów w urzędzie, gdyż do jego sprawowania otrzymali łaskę, pełnomocnict
wo i odpowiedzialność. Ten osobisty wymiar urzędu nadzoru {episkope) 
wyklucza czysto administracyjną lub funkcjonalną koncepcję tego urzędu. Jego 
reprezentant nie znajduje się w centrum zainteresowania, gdyż urząd ten służy 
przede wszystkim eksponowaniu różnorodności darów, którymi obdarzono 
chrześcijan oraz posłannictwa ludu Bożego. Dzięki zrównoważeniu relacji 
między reprezentantem urzędu a jego misją staje się możliwe wyeliminowanie 
dawnych nieporozumień159;
— kolegialnie w tym znaczeniu, że nigdy się nie jest biskupem dla siebie, lecz 
w kolegialności z kapłanami i diakonami oraz w kolegium z biskupami 
w urzędzie. Na podstawie ordynacji biskup staje się biskupem Kościoła, któremu 
przewodniczy; jednocześnie uchodzi za biskupa całego Kościoła, toteż ponosi 
odpowiedzialność za cały Kościół. Jeśli Kościoły znajdują się we wspólnocie, 
wówczas istnieje harmonijne powiązanie między ordynacją a pełnym uznaniem 
kościelnym. Z powyższego wynika pełnoprawny udział biskupów w koncyliar-

1 SR Także Sobór Watykański II powiada: ...poszczególni biskupi reprezentują każdy swój Kościół,
wszyscy zaś razem z papieżem cały Kościół (.Konstytucja dogmatyczna o Kościele, nr 23).

159 Taki sposób podejścia do tej kwestii prezentują: P. E. Persson, Kyrkans ämbete som 
Kristusrepresentation, Lund 1961 (skrócona wersja niemiecka: Representatio Christi. Der Amtsbegriff 
in der neueren römisch-katholischen Theologie, Göttingen 1966) i L. M. Dewailly, La per sonne du 
ministre et Vobjet du ministry (o książce Perssona), RSPhTh 46 (1962), s. 650-657.
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nym życiu Kościoła Bożego, zarówno na płaszczyźnie regionalnej jak i świato
wej;
— w kooperacji ze wspólnotą lokalną w tym sensie, że obowiązki urzędu 
biskupiego są generalnie wykonywane we wspólnocie z ludem, przy czym w pełni 
respektowana jest różnorodność urzędów i charyzmatów danych przez Ducha; 
niczego nie zmienia tutaj fakt, że urząd biskupi nie jest sprawowany w imieniu 
ludu1 . Dzięki powyższej zasadzie, wyklucza się jedynowładztwo zarówno 
wspólnoty lokalnej jak biskupa.

114. Omówione trzy rodzaje sprawowania urzędu odpowiadają temu, co 
Nowy Testament uczy nas o sposobie, w jaki swój urząd wykonywali apos
tołowie160 161.

Wielokrotnie były też one przedmiotem dyskusji w ramach szeroko pojętych 
wysiłków ekumenicznych162.

Również w naszych Kościołach mają miejsce nowe rozważania na inte
resujący nas temat:

115. Kościół katolicki po Soborze Watykańskim II wprowadził instytucjonal
ne zmiany, które podkreślają współodpowiedzialność wiernych za Kościół 
lokalny. Stworzono różne rady, obejmujące duchownych i członków parafii 
(rady parafialne), biskupa i wiernych jego diecezji (rady pastoralne), biskupa 
i prezbiterów (rady kapłańskie). Przeprowadzono też synody diecezjalne i regio
nalne z udziałem świeckich. W ten sposób zadania biskupa powiązano w zestruk- 
turalizowany sposób z odpowiedzialnością, która przysługuje całemu ludowi 
Bożemu i jego różnym członkom.

160 Godne uwagi jest to, jak Cyprian chciałby sprawować władzę wspólnie z chrześcijanami 
swojej wspólnoty, kapłanami, diakonami i kolegami biskupami, a więc synodalnie i kolegialnie: Od 
początku mojej posługi biskupiej przyjąłem zasadę, że nie będę podejmował decyzji na podstawie 
osobistego poglądu, lecz zawsze zasięgał rady kapłanów i diakonów oraz całego mojego ludu (Epist. 
14,4). — Muszę zapoznać się dokładnie z tymi szczególnymi przypadkami i przemyśleć starannie sposób 
uporania się z nimi nie tylko we współpracy z kolegami biskupami, lecz także z całym ludem (Epist. 34,4; 
por. Epist. 19,2). W sprawie stosunków między biskupem a jego wspólnotą w niektórych wielkich 
ośrodkach episkopalnych w okresie wczesnokościelnym por.: L. Scipioni, Vescovo e popolo, Milano, 
Vita e Pensiero, 1977; w okresie Średniowiecza por.: Y. Congar, Quod omnes tangit ab omnibus 
tractari ac approbari debet, RHDFE 4e serie, 36 (1958), s. 210-259, przedruk w: Droit ancien et 
structures ecc/siales, Variorum Reprints, London 1982.

161 Sprawowanie przez nich urzędu może mieć wymiar osobowy, co szczególnie wyraźnie 
uwidacznia się w listach Apostoła Pawła. Podłożem wypowiedzi i instrukcji Pawła są łaska i funkcja, 
które otrzymał osobiście (por. zwrot: Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana — Rz 12,3; 15,15; 
1 Kor 3,10; Ga 2,10; por. Kol 1,25; Ef 3,2.7n.; także pozdrowienia: Rz 1,1; 1 Kor 1,1; 2 Kor 1,1; Ga 
1,1; por. Kol 1,1; Ef 1,1; pod względem merytorycznym por. Ga 1). Ale i Pawłowi potrzebna jest 
koinonia pozostałych apostołów, jeśli jego zwiastowanie nie ma trafić w próżnię (por. Ga 2,1-10, 
zwłaszcza w. 9; 1 Kor 15,7n.).

Owa kolegialność (dwunastu) apostołów jest eksponowana szczególnie w Dziejach Apostols
kich, które stereotypowo mówią (26 razy) o „apostołach” (w liczbie mnogiej) i przedstawiają ich 
często jako homogeniczne gremium (por. Dz 2,42n.; 4,33.35. 36n.; 5,12; 6,6; 8,14.18; 11,1; niekiedy 
jako protagonista apostołów występuje Piotr, por.: Dz 2,14.37; 5,2n. 29). Godne uwagi jest to, że 
sprawowanie urzędu apostołów nie wyklucza bynajmniej współdziałania prezbiterów i wspólnoty, 
lecz następuje w zgodnej akcji, o czym świadczy wyraźnie wybór „siedmiu” (Dz 6,2-6); w sposób 
jeszcze bardziej przekonywający uwidacznia się ta tendencja w związku z tzw. soborem apostołów 
(por. Dz 15,2.4.22n.; 16,4; również usprawiedliwanie się Piotra przed apostołami i braćmi, 
przebywającymi w Judei — Dz 11,1 -18). Ta koinonia ze wspólnotą lokalną w sprawowaniu urzędu jest
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116. Realizacja prawdziwie wspólnotowego życia, odpowiadającego istocie 
Kościoła jako wspólnocie (koinonia), jest ważną i aktualną troską dla Kościołów 
luterańskich. W nawiązaniu do nauki reformacyjnej, która podkreślała na nowo 
prachrześcijańską ideę kapłaństwa wszystkich wierzących, podejmowane są 
starania na rzecz uporania się z niebezpieczeństwem „Kościoła kleru” (Pastoren
kirche) przez wspieranie uczestnictwa i aktywnej odpowiedzialności wszystkich 
członków parafii. W podkreślaniu wspólnoty lokalnej zgromadzonej przez Boga 
za pomocą Słowa i Sakramentu, które jest tak charakterystyczne dla lute- 
rańskiego rozumienia Kościoła, widzi się dzisiaj krytyczniej niż dawniej niebez
pieczeństwo kongregacjonalnego zawężenia; dla powstrzymania tej tendencji 
podejmuje się różne kroki w dziedzinie teologicznej i praktycznej. W kontekście 
tym należy widzieć wyraźny wzrost w środowiskach luterańskich świadomości 
znaczenia urzędu nadzoru (episkope). Dodać trzeba, że urząd ten nie jest 
postrzegany tylko jako zwykły urząd administracyjny, lecz jako urząd Słowa 
i Sakramentu, szczególnie jako urząd pastor pastorum, który służy szerszej 
wspólnocie kościelnej, stając się jej skutecznym reprezentantem.

5) Przybliżanie się do wspólnie sprawowanego urzędu wspólnoty
117. W świetle wspólnej refleksji nad Kościołem pierwszych wieków zaryso

wuje się droga do wspólnie sprawowanego urzędu, droga, która wymaga 
troskliwego zbadania. Winny przyczynić się do tego poniższe rozważania.

Zaproponowany proces nie jest bynajmniej jedynie możliwym, pozwala on 
jednak uniknąć przeszkód, które dotychczas utrudniały drogę do wspólnoty 
kościelnej. Przedstawiony tu opis może być w pewnych szczegółach zmodyfiko
wany. Nie jest to sztywny i ostateczny plan. Ważne jest jednak przestrzeganie 
jego głównej intencji. * 1

merytorycznie obecna w różnych wiarantach w listach Apostoła Pawła, chociaż terminologicznie nie 
zawsze bezpośrednio dochodzi do głosu. Listy te są dowodem wielkiego respektu wobec od
powiedzialności wspólnoty lokalnej mimo podkreślania w nich autorytetu apostoła. Paweł 
(zazwyczaj) nie zarządza, lecz argumentuje (tryb oznajmujący — tryb rozkazujący!) i w ten sposób 
bierze wspólnotę za słowo odnośnie do jej własnej wolności chrześcijańskiej. Charakterystyczne, że 
Paweł — abstrahując od specyficznych kwestii doktrynalnych — prawie nigdy nie daje własnych 
instrukcji w sprawie konkretnego uregulowania praktycznego życia wspólnoty lokalnej, lecz 
interweniuje tylko wówczas, gdy praktyka wspólnoty schodzi na manowce. To, że pod tym względem 
Paweł rozumie swój autorytet jako uzupełnienie autorytetu wspólnoty, widać jednoznacznie w 1 Kor 
5 i 6,1-12, gdzie za każdym razem zwraca się on nie do „przestępców”, lecz do wspólnoty lokalnej,
która zasadniczo winna działać z własnej inicjatywy.

1 ( \ ) Deklaracja z Limy o Posługiwaniu (Urzędzie) duchownym (1982) powiada: Posługiwanie 
z mocy święceń (ordynacji) powinno być sprawowane w sposób osobowy, kolegialny i wspólnotowy. 
Potem myśl ta zostaje rozwinięta przez podkreślenie komplementamości owych trzech aspektów 
i następujące stwierdzenia: Pozytywna ocena tych trzech wymiarów zawarta jest w zaleceniu 
sformułowanym przez Pierwszą Światową Konferencję „Wiary i Ustroju ' w Lozannie w 1927 roku: 
„Biorąc pod uwagę a) miejsce, które episkopat, rada prezbiterów i zgromadzenie wiernych mieli, każdy 
we własny sposób, w ustroju pierwotnego Kościoła; b) fakt, że każda z trzech form  ustrojowych — to jest 
episkopalna, prezbiterialna i kongregacjonalna — jest dziś, podobnie jak  była w ciągu wieków, 
uznawana przez wielkie wspólnoty w obrębie chrześcijaństwa; c) fak t, że każdy z tych trzech systemów 
— episkopalny, prezbiterialny i kongregacjonalny — jest uważany przez wielu za istotny dla dobrego 
ustroju Kościoła — uznajemy zatem, że te elementy muszą wszystkie znaleźć właściwe im miejsce 
w ustroju życia zjednoczonego Kościoła... "(nr 26). Cyt. za polskim przekładem opublikowanym w: W. 
Hryniewicz, S. J. Koza (red.), Chrzest, Eucharystia, Posługiwanie duchowne..., op.cit., s. 53.



70 DIALOG KATOLICKO-LUTERAŃSKI

118. Proces prowadzący do pełnej realizacji wspólnoty kościelnej jako 
wspólnoty zestrukturalizowanej jest, ściśle biorąc, procesem obejmującym 
wzajemne uznanie urzędów i wspólne ich sprawowanie. Dotyczy to zwłaszcza 
urzędu episkopem , którego pełna struktura przedstawia się następująco:

Oficjalnie deklarowane wzajemne uznanie urzędów kościelnych otwiera 
drogę — w formie aktu wstępnego — wspólnie sprawowanemu episkope, 
upoważnionemu do udzielania ordynacji. Dzięki łańcuchowi ordynacji może 
dojść potem do powstania wspólnego urzędu kościelnego. Proces ten może 
dokonywać się na płaszczyźnie ogólnoświatowej, lecz także na lokalnym, 
regionalnym lub krajowym szczeblu kościelnym.

W procesie tym można wyróżnić następujące fazy:
— wstępne formy wspólnego sprawowania episkope (rozdział 6);
— wstępny akt uznania (rozdział 7);
— kolegialne sprawowanie episkope (rozdział 8);
— przejście do wspólnego urzędu kościelnego (rozdział 9).

119. Decydujące znaczenie dla zrozumienia i realizacji tego procesu ma 
uwzględnianie i strzeżenie jego integralnego i skorelowanego charakteru. Nie 
chodzi tu o wyizolowane akty lub fazy w procesie, który zachodzi stopniowo; 
wzajemne uznanie urzędów oznacza raczej zasadnicze umożliwienie i zainic
jowanie wspólnie sprawowanego episkope, z którego potem powstaje wspólny 
urząd kościelny. Oznacza to, że wzajemne uznanie urzędów, które me wprowa
dza wspólnego sprawowania episkope i z tego sprawowania wyrastającego 
wspólnego urzędu kościelnego, jest niewystarczające dla realizacji zestruk
turalizowanej wspólnoty kościelnej. A wspólnie sprawowany episkope, upo
ważniony również do udzielania ordynacji, jest nie do pomyślenia bez aktu 
wzajemnego uznania urzędów, aktu, który zgodnie ze swoją istotą, umożliwia 
i inicjuje wspólne sprawowanie episkope.

6) Wstępne formy wspólnego sprawowania episkope
120. Zanim wyżej opisany, skorelowany i integralny proces wzajemnego 

uznania urzędów i wspólnego sprawowania episkope rozpocznie się w ścisłym 
sensie, najpierw będzie potrzebny dłuższy proces wstępny, w ramach którego 
nastąpi stopniowe uznanie urzędów163 164 i rozwiną się odpowiednie formy wstępne 
wspólnie sprawowanego urzędu, zwłaszcza urzędu episkope.

121. Takimi wstępnymi formami są na przykład:
— wspólnoty robocze lub rady Kościołów chrześcijańskich, które istnieją już 

w wielu krajach;
— wzajemne zapraszanie przywódców kościelnych, duchownych i świeckich, na 

synody obu Kościołów z prawem zabierania głosu;
— rozwinięcie doskonalszych form stosunków roboczych — lokalnych lub 

regionalnych — między tymi, którzy w obu Kościołach sprawują episkope, 
tak żeby już teraz móc wspólnie czynić i mówić to, czego — ze względu na 
sumienie — nie trzeba czynić i mówić osobno;

— tworzenie na szczeblu krajowym lub regionalnym organów koncyliamych 
służących wymianie doświadczeń i wspólnej konsultacji po to, aby móc 
podejmować wspólne decyzje w sprawach takich, jak np. ewangelizacja, 
służba społeczna, odpowiedzialność za zagadnienia publiczne itd.

163 Por. wypowiedzi o uznaniu i recepcji jako współzależnych celach (patrz wyżej: nr 49 i przypis 
47).

164 Urząd duchowny w Kościele, nr 74-86; zwłaszcza nr 83-85.
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122. Także w tych wstępnych formach lub krokach zmierzających do 
wspólnie sprawowanego episkope, chodzić będzie stale o wzajemne przenikanie 
się obu wymiarów procesu, tzn. o wzajemne uznanie i wspólne sprawowanie 
urzędów. Jednocześnie chodzić będzie w tym procesie o zapewnienie udziału 
i aktywnej współpracy całego ludu Bożego.

7) Wstępny akt uznania
123. Gdy w sprawach wiary, życia sakramentalnego i urzędu wynikającego 

z ordynacji zostanie osiągnięty podstawowy konsens, który sprawi, że jeszcze 
istniejące różnice między katolikami i luteranami przestaną się jawić jako 
czynnik dzielący oba Kościoły, a wzajemne potępienia staną się bezprzed
miotowe, wówczas winien nastąpić wzajemny akt uznania.

124. Akt ten zawiera wiążące pod względem kościelnym uznanie pod
stawowego konsensu i zarazem wzajemne uznanie, że w drugim Kościele 
urzeczywistnia się Kościół Jezusa Chrystusa. Za pomocą tego wydarzenia oba 
Kościoły deklarują i potwierdzają wolę traktowania się wzajemnie za Kościoły 
Jezusa Chrystusa i życia w pełnej wspólnocie (communio ecclesiarum). W od
niesieniu do wspólnego posługiwania koniecznego dla pełnej wspólnoty 
kościelnej oznacza to:
— po stronie katolickiej potwierdzenie istnienia w Kościołach luterańskich 

urzędu, który Chrystus ustanowił dla swojego Kościoła, a jednocześnie 
wskazanie na nie istnienie pełni urzędu kościelnego jako braku ( defectus), 
który, ze względu na wspólnotę kościelną, wymaga wspólnego przezwy
ciężenia;

— umożliwienie i jednocześnie zobowiązujące rozpoczęcie wspólnie sprawo
wanego episkope, które doprowadzi stopniowo do wspólnoty w pełni 
zestrukturalizowanym urzędzie.

125. Akt uznania winien być zharmonizowany z wiążącym, kościelnym 
i integralnym charakterem procesu urzeczywistniania wspólnoty kościelnej. 
Toteż jego częścią składową winna być zobowiązująca w formie wyznania wiary 
deklaracja i odpowiednia uroczystość liturgiczna, podczas której, w miarę 
możliwości, mogłaby się odbyć pierwsza wspólna ordynacja; w ten sposób 
zaznaczono by inaugurację wspólnie sprawowanego episkope.

Tak rozpoczęta wspólnota kościelna otwiera możliwość wspólnoty sak
ramentalnej, zwłaszcza wspólnoty eucharystycznej, której warunki strona 
katolicka musi wyjaśnić zgodnie z obowiązującym prawem kanonicznym165.

165 Por. Kodeks Prawa Kanonicznego (polski przekład: Poznań 1984), kan. 844:
Par. 1. Katoliccy szafarze udzielają godziwie sakramentów tylko wiernym katolikom, którzy też 

godziwie przyjmują je  tylko od katolickich szafarzy, z zachowaniem przepisów par. 2, 3 i 4 niniejszego 
kanonu, jak  również kan. 861, par. 2.

Par. 2. Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy ijeśli nie zachodzi 
niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest 
niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia 
chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty.

Par. 3. Szafarze katoliccy godziwie udzielają sakramentów pokuty, Eucharystii i namaszczenia 
chorych członkom Kościołów wschodnich nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim, gdy 
sami o nie proszą i są odpowiednio przygotowani. Odnosi się to także do członków innych Kościołów, 
które według oceny Stolicy Apostolskiej, gdy idzie o sakramenty, są w takiej samej sytuacja, co 
i wspomniane Kościoły wschodnie.
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126. Ostatecznym celem wspólnoty kościelnej między katolikami a luterana
mi ma być wspólnota między calem Kościołem katolickim a ogółem Kościołów 
luterańskich. Każdy wstępny akt uznania — obejmujący Kościoły na 
płaszczyźnie lokalnej lub regionalnej, krajowej lub międzynarodowej — musi 
mieć ten cel na uwadze.

Po stronie luterańskiej, ze względu na istniejący stan rzeczy, odpowiednie 
decyzje zapadną w autonomicznych Kościołach (np. w Kościołach krajowych 
lub narodowych, albo też w związkach Kościołów). Przy tej okazji trzeba będzie 
znaleźć formy, które zapewnią solidarne współdziałanie z pozostałymi 
Kościołami wspólnoty luterańskiej.

Po stronie katolickiej trzeba będzie wziąć pod uwagę postulaty całego 
episkopatu. Zależnie od okoliczności, podstawowa odpowiedzialność spoczywa 
tam albo na biskupie ordynariuszu, albo na biskupach danej prowincji 
kościelnej, albo na konferencji biskupów. Jeśli na tym szczeblu ocena wypadnie 
pozytywnie, wówczas wstępny akt uznania musi dokonywać się w kooperacji 
z papieżem, gdyż dotyczy on całego Kościoła katolickiego. Na podstawie 
szczególnej odpowiedzialności za jedność chrześcijan i wspólnotę Kościołów, 
zadaniem papieża jest zaakceptowanie takiego lokalnego aktu w imieniu 
Kościoła katolickiego lub zachęcanie do jego zawierania.

8) Jeden jedyny episkope w kolegialnej formie
127. Wspólnie sprawowany urząd episkope, umożliwiony przez uznanie 

urzędów kościelnych i obejmujący akt ordynacji, urząd, dzięki któremu 
wspólnota wiary i sakramentów między luteranami i katolikami staje się 
zestrukturalizowaną wspólnotą kościelną, przyjmie najpierw postać jednego 
jedynego episkope sprawowanego w kolegialnej formie.

W miejscach, w których zachodzi współżycie obu Kościołów, przyjmą one 
jedno jedyne episkope w kolegialnej formie. Nie będzie to już wstępna forma 
paralelnego lub po części wspólnego sprawowania episkope, ale nie będzie to też 
zlanie się obu episkopatów w jeden. Jeden jedyny episkope zapewni zarazem 
niezbędną jedność i uprawnioną różnorodność. Celem, do którego się zmierza, 
jest forma Kościoła lokalnego, w którym nasze Kościoły, nie ulegając absorbcji, 
stają się naprawdę jednością. Tak jest na przykład w przypadku Kościołów 
unickich Wschodu (patrz wyżej: nr 35-40), taka jest też intencja modelu Jedność 
w pojednanej różnorodności” (patrz wyżej: nr 31-34)166 167. W tym przypadku 
parafie katolickie i luterańskie zachowałyby dotychczasową łączność ze swoim 
biskupem. Poza tym kolegialne sprawowanie episkope na jakimś obszarze lub 
w jakimś kraju może być ułatwione przez obecność regionalnego prymatu, 
któremu koledzy-biskupi przyznają pewne przywileje, np. zwoływanie posiedze
nia i przewodniczenie mu lub — pod pewnymi warunkami — reprezentowanie 
Kościoła danego obszaru lub kraju wobec władz państwowych1*7.

166 Z myślą o takiej sytuacji Pierre Duprey pisze: Jest możliwe, że tego, co Sobór w Chalcedonie 
i cała tradycja uważają za istotne, mianowicie występowanie tylko jednego biskupa w danej 
miejscowości, nie uda się jeszcze zrealizować przynajmniej w pierwszej fazie, fazie, która może trwać 
bardzo długo. Ale (...) podstawowe znaczenie ma osiągnięcie jedności w urzędzie episkope. Jeśli jedność 
tego urzędu nie może być osobowa, to może być kolegialna („Unite des Chretiens” , No. 27, Juillet 1977, 
s. 27).

167 Niektóre Kościoły luterańskie — np. w Szwecji i Finlandii — mają na podstawie prawa 
zwyczajowego biskupa-prymasa. Uważają one ten ustrój za użyteczny. Często spotykany sposób 
kolegialnie sprawowanego episkope występuje w Kościele katolickim tam, gdzie biskup ordynariusz 
wypełnia swoje obowiązki wspólnie z biskupami pomocniczymi.
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128. Taka forma wspólnie sprawowanego episkope wynika z toku dotych
czasowych rozważań, narzuca się na podstawie charakteru wzrastającego 
porozumienia i zbliżenia między katolikami i luteranami oraz odpowiada 
w sposób najbardziej klarowny i jednoznaczny opisanemu wzajemnemu uznaniu 
urzędów.

Ta forma wspólnie sprawowanego episkope jest też zasadniczo zgodna 
z koncepcją jedności Kościoła lokalnego, głoszoną i praktykowaną w Kościele 
pierwszych wieków:

Jedność Kościoła lokalnego w Kościele pierwszych wieków wyrażała się tym, 
że na jednym i tym samym terytorium tylko jeden biskup sprawował jurys
dykcję'68. W ten sposób miała być demonstrowana i zachowana katolickość 
i apostolskość Kościoła wespół z jego jednością.

Zasadą jedności Kościoła nie może być ani kolor skóry, ani język, ani 
przynależność klasowa lub inny ludzki stan. „Lokalność” Kościoła, połączona 
z jednym jedynym biskupem, ukazuje, że chrześcijanie znajdują się w jedności ze 
sobą dlatego, że na podstawie jednej wiary i jednego chrztu gromadzą się wokół 
jednej Eucharystii. Eucharystia ta jest stale celebrowana w jedności z biskupem.

129. Istnieje więc wiele przyczyn powoływania się na tradycyjną zasadę 
jednego jedynego biskupa w Kościele lokalnym. Jednakże w sytuacji, w której 
— jak nasza — chodzi o urzeczywistnienie wspólnoty kościelnej między 
dotychczas podzielonymi Kościołami, zdają się być możliwe formy Kościołów 
lokalnych, które gwarantują i potwierdzają jedność, katolickość i apostolskość 
tych Kościołów, a zarazem nie w każdym przypadku są one kierowane tylko 
przez jednego biskupa.

130. Nie wyklucza to pytania, czy po utworzeniu wspólnego urzędu, do czego 
prowadziłby wspólnie sprawowany episkope (patrz niżej: rozdział 9), mogłyby 
lub powinnyby istnieć również inne, poza kolegialną, formy wspólnie sprawo
wanego episkope (patrz niżej: rozdział 10).

131. Jaka by nie była dokładna procedura wspólnie sprawowanego episkope, 
charakter i treść decyzji, które się podejmie, trzeba poddać procesowi oceny, 
który może trwać wiele lat. Lokalne Kościoły katolickie, które znajdują się 
w takim procesie, muszą złożyć relację całemu Kościołowi katolickiemu o swoich 
inicjatywach, powstałych trudnościach i pozytywnych doświadczeniach. Inne 
lokalne Kościoły katolickie, które w jakiejś części świata utrzymują kontakty 
z Kościołami luterańskimi, uważnie wysłuchają tej relacji. Nieodzownym 
partnerem dialogu będzie dla nich Stolica Rzymska, której przypada całkiem 
specyficzna rola w łonie Kościoła katolickiego.

9) Przejście od wspólnie sprawowanego episkope do wspólnego urzędu kościelnego
132. Wspólne sprawowanie urzędu episkope, obejmujące udzielanie or

dynacji, prowadzi stopniowo do urzeczywistnienia wspólnego urzędu kościel
nego.

133. Powstanie wspólnego urzędu kościelnego byłoby rezultatem indywidual
nych ordynacji udzielanych w każdej sytuacji, w której pojawiłby się kolejny 
kandydat. Wszyscy biskupi z najbliższego sąsiedztwa, luteranie i katolicy, 168

168 Nicea, c.8 (COD, 9); Konstantynopol I, c.2 (COD, 27-28); Lateran IV, c.9 (COD, 215).
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ordynowaliby wspólnie nowego duchownego na podstawie wspólnie sprawo
wanego episkope. Końcowym aktem tego dającego się czasowo przewidzieć 
procesu byłby wspólny urząd kościelny.

134. Każda z tych ordynacji musi być rozumiana i podejmowana jako 
wydarzenie, które ma jednocześnie charakter (a) wyznaniowy, (b) epikletyczny, 
(c) wspólnotowy i (d) prawny:
a) W momencie, w którym nowy duchowny obejmuje swój urząd, wyznaje on 

wiarę apostolską przed całym ludem zgromadzonym na nabożeństwie; lud 
ten, wspólnie z biskupami katolickimi i luterańskimi (lub innymi duchow
nymi sprawującymi episkope), obecnymi z tej okazji, poświadcza poprawność 
jego wiary.

b) Całej czynności ordynacyjnej towarzyszy wzywanie Ducha Świętego przez 
lud zgromadzony na nabożeństwie . Dar Ducha, konieczny dla sprawo
wania urzędu, zostaje udzielony podczas czynności liturgicznej przez 
nałożenie rąk biskupów katolickich i luterańskich.

c) Nie wszystko jednak może sprowadzać się tylko do wspólnego nakładania 
rąk. Zaangażowanie obejmuje całą wspólnotę lokalną, która w ten lub inny 
sposób może uczestniczyć w wyborze kandydata do ordynacji. Członkowie 
Kościoła lub wspólnoty lokalnej wypowiadają się z reguły na temat wiary 
i postawy moralnej kandydata. Kościół lub wspólnota lokalna, dla której 
kandydat jest ordynowany, dokonuje aktu przyjęcia (recepcji). Wreszcie, 
ordynacja dotyczy też wspólnoty między Kościołami, gdyż jednym z zadań 
ordynowanego jest wspieranie tej wspólnoty.

d) Ordynacja wprowadza duchownego bezpośrednio do służby kościelnej 
i udziela pełnomocnictw właściwych tej służbie. W Kościele katolickim nowy 
biskup musi być mianowany lub zatwierdzony przez papieża. Różne 
współczesne konkordaty lub też wybory patriarchów Kościołów unickich 
Wschodu ukazują, że Kościół katolicki potrafi stosować różne procedury, 
które niekoniecznie muszą sprowadzać się do bezpośredniej nominacji.

135. Nie może być najmniejszej wątpliwości co do tego, że w ordynacji 
udzielanej przez biskupów katolickich i luterańskich chodzi o dar łaski Ducha 
Świętego, przyjmowany wspólnie przez katolików i luteranów. Obaj partnerzy 
w wypowiadanym dziękczynieniu uznają, że wspólny i kolegialny urząd 
kościelny jest darem Ducha wobec Kościoła apostolskiego. Toteż byłoby błędem 
stawianie pytania, co jeden z partnerów dał drugiemu.

136. W ten sposób wspólnie sprawowany episkope mógłby przekształcić się we 
wspólny urząd kościelny. Przejście to byłoby procesem, który jest tak ściśle 
związany z prawdziwie wspólnie sprawowanym episkope, że gdyby proces ten nie 
zachodził lub został powstrzymany, to nie można byłoby już mówić o praw
dziwie wspólnie sprawowanym episkope. Ordynowanie stanowi jedną z naj
ważniejszych funkcji episkope169 170.

137. To przejście do wspólnego urzędu kościelnego jest przede wszystkim 
darem Bożym; ordynacje, rozumiane jako konfesyjne i epikletyczne wydarze
nia, dzięki którym nasze Kościoły otrzymują urząd, ukazują, że także ten

169 Hippolyt, Trad. Apost. 2.
170 Por. Urząd duchowny w Kościele, nr 29, 43 i 44.
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wspólny urząd kościelny nie jest rezultatem ludzkich wysiłków, lecz darem 
Boga i Jego Ducha.

138. Wymiar kościelnego pojednania jako nieodzowny element tego wydarzenia 
winien zamanifestować się we wszystkich wspólnotach lokalnych przez przygotowa
nie, które miałoby nie tylko charakter radości i wdzięczności, ale i pokuty; przy tej 
okazji obie strony wyznałyby grzechy popełnione przeciw koinonia.

139. W tym akcie pojednania i pokuty, jak w ogóle na zaproponowanej tutaj 
drodze, nasze Kościoły zdecydowanie kierują wzrok w przyszłość a ocenę 
przeszłości pozostawiają Bogu. Wiąże się z tym okoliczność, aby okres między 
wzajemnym uznaniem urzędów i początkiem wspólnie sprawowanego episkope 
z jednej strony, a urzeczywistnieniem wspólnego urzędu z drugiej, był uważany 
lub ogłoszony za czas rzeczywistej, lecz wzrastającej i pogłębiającej się wspólnoty 
kościelnej. Jest to okres przejściowy będący pod szczególną opieką Boga171.

140. Opisana tutaj forma urzeczywistnienia wspólnego urzędu kościelnego nie 
chce eliminować innych propozycji, lecz nam jawi się ona jako najodpowiedniej
sza forma dla stosunków między Kościołami luterańskimi a Kościołem rzymsko
katolickim. Wypełniając wakujące stanowiska przez nowe ordynacje, unika się 
problemów, które mogą obciążyć lub narazić na fałszywą interpretację inne 
dyskutowane sposoby postępowania. Chodzi tu o takie czynności, jak:
a) Reordynacja. — Wiążące się z tym problemy nie mają tylko terminologiczny 

charakter. W przypadku ordynacji uważanej za nieważną właściwiej byłoby 
mówić o ordynacji. Problematyczne jest przede wszystkim to, że Kościół, 
którego duchowni byliby ordynowani na nowo, musiałby uznać nieważność 
wszystkich dotychczasowych ordynacji.

b) Ordynacja dodatkowa. — Wobec faktu, że dotychczasowe ordynacje były 
dokonywane z myślą o Kościele partykularnym a nie o Kościele powszech
nym, zastanawiano się nad ordynacją dodatkową. Problem polega na tym, że 
wówczas nie byłyby potraktowane z należytą powagą dotychczasowe or
dynacje. Dlatego dla strony katolickiej nie jest do pomyślenia dodaktowa 
ordynacja w przypadku uznania ordynacji któregoś z oddzielonych 
Kościołów, np. Kościoła prawosławnego.

c) Akt „pojednania urzędów”. — Chodzi tu o szeroki pojęty akt w ramach 
nabożeństwa, podczas którego przez wzajemne nałożenie rąk wypowiedziana 
zostaje prośba o przebaczenie i wzywany jest Duch Święty w modlitwie, aby 
udzielił wszystkim tych darów, które są im potrzebne. Szeroko pojętemu 
aktowi „pojednania urzędów” można zarzucić, że cechuje go wieloznaczność 
i niejasność. Czy dokonuje się tu ordynacja, wobec której nie ma się żadnych 
zastrzeżeń, czy też mamy do czynienia z ordynacją dodatkową? Czy ważność 
dotychczasowych ordynacji jest traktowana z należytą powagą?

d) Wzajemne pełnomocnictwo. — Jeśli ordynacje dokonywane dotychczas w dru
gim Kościele uzna się za ważne, wówczas możliwe do pomyślenia byłoby 
nadanie sobie wzajemnych pełnomocnictw przez ordynowanych duchownych

171 Tym samym bezprzedmiotowe stają się także wątpliwości, wyrażone w Deklaracji 
o Posługiwaniu duchownym, przyjętej w Limie: Kościoły, które wyrażają pragnienie przyjęcia 
sukcesji biskupiej jako znaku apostolskości życia całego Kościoła (...) nie mogą (...) przyjąć żadnej 
sugestii, że posługiwanie spełniane w ich własnej tradycji miałoby być nieważne aż do momentu, 
w którym włączy się ono w istniejącą linię sukcesji biskupiej (nr 38). Cyt. za: W. Hryniewicz, S. J. Koza 
(red.), op.cit., s. 58n.
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jako krok na drodze do wspólnego urzędu kościelnego. Problem polega jednak 
na tym, że byłby to tylko akt administracyjny, podczas gdy ustanowienia 
wspólnoty posługiwania nie da się zredukować do aktu prawnego. Poza tym 
wzajemne pełnomocnictwo byłoby tylko aktem obejmującym ordynowanych 
duchownych, natomiast nie uwzględniającym roli ludu Bożego.

141. W przypadku proponowanej drogi jest nieodzowne dokładne określenie 
prawnego statusu wspólnie ordynowanych jak również jeszcze nie wspólnie 
ordynowanych biskupów i księży podczas trwającego okresu przejściowego.

10) Sprawowanie wspólnego urzędu kościelnego
142. Także po urzeczywistnieniu wspólnego urzędu kościelnego sprawowanie 

urzędu biskupiego nie musi być zuniformizowane dla każdego miejsca. Na 
korzyść sprawowania tego urzędu w różny sposób mogą przemawiać specyficzne 
sytuacje historyczne, społeczne i kulturowe, także zróżnicowanie tradycji 
duchowych. Odpowiednio do lokalnych okoliczności, można wziąć pod uwagę 
przynajmniej trzy formy sprawowania urzędu biskupiego i — w konsekwencji 
— prawdziwie zjednoczonego Kościoła lokalnego. Są to:

143. Forma pierwsza: jedno jedyne episkope w kolegialnej formie.
W tym przypadku byłby kontynuowany praktykowany już w okresie 

przejściowym sposób sprawowania urzędu biskupiego (patrz wyżej: nr 119-122).

144. Forma druga: jeden biskup dla parafii o różnej specyfice.
Parafie różniące się pod względem tradycji duchowych i teologicznych 

podlegają jednemu biskupowi, który troszczy się o wspólnotę między nimi, 
a jednocześnie stoi na straży ich uprawnionych różnic. W ewangelicko-unijnych 
Kościołach krajowych Niemiec istnieją na przykład parafie reformowane 
i luterańskie, które mają wspólnego biskupa, prezesa lub prezydenta kościelnego 
i podlegają wspólnemu kierownictwu kościelnemu. Również Ormianie lub 
maronici wyznania katolickiego, podlegający biskupowi rytu łacińskiego, mają 
możliwość zachowania swej religijnej tożsamości poza rodzinnym krajem przez 
posiadanie własnych parafii. Podobna praktyka byłaby do pomyślenia w ramach 
wspólnoty kościelnej między katolikami i luteranami.

145. Trzecia forma: fuzja.
Kościoły łączą się w jeden Kościół, w którym także parafie rezygnują 

z dotychczasowej tożsamości. W tak połączonym Kościele istnieje tylko jeden 
biskup. Ta forma, przewidziana na przykład przez model „unia organiczna” 
(patrz wyżej: nr 16-18), jawi się jako forma uprawniona i możliwa — jeśli jest 
takie pragnienie — zwłaszcza w przypadku Kościołów, które żyją w otoczeniu 
niechrześcijańskim172.

11) Niepodzielność koinonia
146. Podczas urzeczywistniania wspólnoty kościelnej, w której wspólnota 

wiary i wspólnota sakramentów przybierają postać eklezjalną, luteranie i katoli
cy zostają skonfrontowani konkretnie z kwestią niepodzielności koinonia, mimo 
że kwestia ta nie jawi się obu stronom w sposób całkiem symetryczny.

172 Por. deklarację w sprawie stosunku Światowej Federacji Luterańskiej do Kościołów 
prowadzących pertraktacje unijne, Sent into the World, op.cit., s. 142n.
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147. Z perspektywy luterańskiej wygląda to tak: gdy jakiś Kościół luterański 
zawiera pełną wspólnotę z Kościołem katolickim, nie oznacza to:
a) że Kościół ten ipso facto  wchodzi we wspólnotę z tymi Kościołami, które 

znajdują się we wspólnocie z Kościołem katolickim;
b) że ten Kościół luterański ipso facto rozwiąże swą wspólnotę z pozostałymi 

Kościołami luterańskimi i innymi Kościołami, które nie znajdują się we 
wspólnocie z Kościołem katolickim;

c) że pozostałe Kościoły luterańskie, które znajdują się we wspólnocie z tym 
Kościołem, ale nie z Kościołem katolickim, wejdą ipso facto  we wspólnotę 
z Kościołem katolickim lub też rozwiążą wspólnotę ze wspomnianym 
Kościołem luterańskim173.
Oznacza to jednak:

a) że dla wspomnianego Kościoła luterańskiego problem wspólnoty 
z Kościołami, które znajdują się we wspólnocie z Kościołem katolickim, 
przenosi się na nową płaszczyznę, zaczyna być widziany w nowej perspek
tywie i staje się pilniejszy niż dotychczas;

b) że Kościół ten zaczyna postrzegać swoje zadanie i swoją odpowiedzialność 
w tym, iż podejmuje starania na rzecz wspólnoty wszystkich Kościołów 
luterańskich z Kościołem katolickim;

c) że pozostałe Kościoły luterańskie w większej niż dotychczas mierze rozważają 
możliwość wspólnoty z Kościołem katolickim także jako własną możliwość.

148. Z perspektywy katolickiej pojawia się pytanie: czy Kościół katolicki 
może znajdować się w pełnej wspólnocie z Kościołem, który ze swej strony 
znajduje się we wspólnocie z innym Kościołem, z którym Kościół katolicki nie 
ma wspólnoty?

Istnieje tylko kilka mało ważnych precedensów historycznych, które w tym 
miejscu można by przytoczyć. Są to: w Kościele pierwszych wieków schizma 
Meletiusa z Antiochii i szczególne stanowisko zajęte wobec niej przez św. 
Bazylego; w nowszych czasach (XVII-XVIII w.) wspólnota z pewnymi grupami 
wiernych Kościoła prawosławnego na wyspach greckich, która nie doprowadziła 
do powstania Kościoła unickiego. Odległą analogią jest też wzajemne dopusz
czenie do Komunii św. w nagłych wypadkach między Patriarchatem moskiews
kim a Kościołem katolickim, przy czym porozumienie to nie objęło całego 
Kościoła prawosławnego.

Niezależnie od oceny historycznych precedensów, zachodzi potrzeba dania 
wiążącej odpowiedzi na wyżej postawione pytanie. Czyniąc to trzeba pamiętać:
a) że ten trzeci Kościół nie głosi nauk, które jednoznacznie byłyby sprzeczne 

z centralnymi prawdami wiary;
b) że nawet wówczas, gdy istnieje zgodność poglądów w centralnych prawdach 

wiary, Kościół ten i jego członkowie nie zostają ipso facto  dopuszczeni do 
Eucharystii w całym Kościele katolickim.

Perspektywy na przyszłość
149. Również u kresu opisu drogi wiodącej do katolicko-luterańskiej 

wspólnoty kościelnej, pozostają jeszcze pewne otwarte pytania. Powstanie 
i dzieje naszego podziału kościelnego są zbyt złożone, aby w sposób całkiem 
jednoznaczny i klarowny można było opisać proces jego przezwyciężania. Tylko

173 Por. np. sytuację, jaka wytworzyła się w wyniku ustanowienia wspólnoty kościelnej między 
Kościołami luterańskimi, reformowanymi i unijnymi w Europie; chodzi o tzw. Konkordię 
Leuenberską z 1973 roku.
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idąc wspólnie dalej obraną drogą można będzie osiągnąć to, że istniejące 
niejasności zanikną, a jeszcze otwarte pytania doczekają się odpowiedzi. 
Jesteśmy pewni, że w naszych Kościołach znajdziemy wielu partnerów, którzy na 
tej drodze będą wnosić uzupełnienia i poprawki oraz dodawać otuchy.

Mamy nadzieję, że także w innych Kościołach znajdziemy ludzi pragnących 
towarzyszyć nam w naszej drodze. Otrzymaliśmy od nich cenne impulsy 
i w dalszym ciągu ich oczekujemy. Jednocześnie sądzimy, że skorzystają 
z naszych refleksji. Aczkolwiek nasze wysiłki mają swoją podstawę w specyficz
nych realiach katolicko-luterańskich i zmierzają do wspólnoty kościelnej między 
katolikami i luteranami, to jednak ani na moment nie chcą stracić z pola widzenia 
zadania i celu szeroko pojętej jedności chrześcijańskiej. Jesteśmy głęboko 
przekonani, że każdy indywidualny krok ku jedności musi być rozumiany jako 
krok ku jedności wszystkich Kościołów.

Jedność ta pozostaje stale darem łaski trójjedynego Boga, dziełem, które On 
sam urzeczywistnia, jest osiągana środkami, które sam wybiera, w sposób, jaki sam 
określa114. Świadomość tego wzmocniła i pogłębiła się w nas w toku starań 
zmierzających do opisu naszej wspólnej drogi. W takiej perspektywie, wszystkie 
nasze przemyślenia jawią się jako prośba do Pana, który zna drogi, drogi, które 
przekraczają naszą wyobraźnię i są niedostępne naszej mocy.

Powyższy dokument podpisali wszyscy członkowie Wspólnej Komisji:
Członkowie rzymskokatoliccy 

Biskup H. L. Martensen (przewodniczący)
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Ks. J. H. Hotchkin 
Ks. Chr. Mhagama 
Prof, dr St. Napiórkowski 
Prof, dr V. Pfnür

Członkowie ewangelicko-luterańscy 
Prof, dr G. A. Lindbeck (przewodniczący)
Biskup D. H. Dietzfelbinger (nie mógł przybyć)
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SPOSOBY WPROWADZANIA W ŻYCIE RECEPCJI

PERSPEKTYWY W DZIEDZINIE RECEPCJI DOKUMENTÓW 
POWSTAŁYCH W WYNIKU MIĘDZYNARODOWEGO DIALOGU

LUTERAŃSKO-KATOLICKIEGO

Dokument przedstawiony Wspólnej Grupie Sztabowej Papieskiej Rady ds. 
Jedności Chrześcijan i Światowej Federacji Łuterańskiej

1. Papieska Rada do Spraw Jedności Chrześcijan i Światowa Federacja 
Luterańska podjęły w 1987 roku postanowienie, że będą się spotykały corocznie 
na płaszczyźnie swoich sztabów. Podczas pierwszego posiedzenia w 1988 roku 
dominującą pozycję w porządku obrad Wspólnej Grupy Sztabowej uzyskał 
temat recepcji. Mała grupa robocza otrzymała zlecenie opracowania odpowied
niego dokumentu roboczego. Dokument ten był potem wielokrotnie po
prawiany. Wspólna Grupa Sztabowa Luterańsko-Katolicka omówiła go potem 
na posiedzeniu w 1991 roku; obecnie przedkłada się go Kościołem do informacji 
i dyskusji. Wspomnieć należy, że dokument roboczy traktuje temat recepcji 
w ogólnej formie, mimo że koncentruje swoją uwagę na recepcji wyników 
dialogu, które można znaleźć w dokumentach Wspólnej Komisji Lute- 
rańsko-Rzymskokatolickiej.

2. Uczestnictwo w oficjalnym dialogu implikuje również, że organizacje 
patronujące temu dialogowi zobowiązują się przyjąć jego wyniki. Mówienie 
o recepcji nie jest więc czymś nowym; chodzi raczej o logiczny kolejny krok 
w procesie do uczestnictwa, do którego zobowiązali się już katolicy i luteranie.

3. W ostatnim czasie obie strony dały wyraz przekonaniu, że jest rzeczą ważną 
zajęcie się dokumentami opracowanymi przez międzynarodową Wspólną Ko
misję Luterańsko-Rzymskokatolicką. Podczas wizyty w państwach nordyckich 
papież Jan Paweł II powiedział, że wyniki tego dialogu muszą zostać ocenione 
oficjalnie przez autorytety, które były jego inicjatorami (Przemówienie z okazji 
spotkania ekumenicznego, Oslo, Norwegia, 1 czerwca 1989, „Information 
Service” Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan nr 71, s. 86). Podczas tej samej 
izyty papież powtórzył, że Kościoły muszą studiować te dokumenty, aby móc 
poznać, jak bardzo dialog przybliżył nas do jedności we wierze (Przemówienie 
podczas nabożeństwa ekumenicznego w Turku, Finlandia, 5 czerwca 1989, 
tamże,s. 98).

4. Światowa Federacja Luterańska powiedziała na swoim VIII Zgromadze
niu Ogólnym (1990, Brazylia): Zobowiązujemy się ponownie, ze względu na 
Ewangelię, podejmować zdecydowane wysiłki na rzecz chrześcijańskiej jedności 
w świadectwie i służbie, próbując stale usuwać z drogi przeszkody, które (...) 
utrudniają realizację pełnej wspólnoty. Apelujemy do naszych Kościołów o zaan
gażowanie się na rzecz tego, aby porozumienia i wyniki osiągnięte (...) w dialogach 
dwustronnych były lepiej dostrzegane, przyswajane i przekładane na język praktyki 
na płaszczyźnie lokalnej (Orędzie VIII Zgromadzenia Ogólnego ŚFL, „LWF 
Report” nr 28-29, s. 8 ln).
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ROZUMIENIE RECEPCJI

5. W procesie recepcji przez Kościoły rezultatów dialogu można rozróżnić 
zasadniczo dwie często nakładające się na siebie fazy: fazę reakcji Kościołów na 
dialogi i ich wyniki oraz fazę integracji tych wyników i przekonań w życiu 
kościelnym.

6. Istnieją różnego typu reakcje, z których każda ma inną rangę: reakcje 
pojedynczych teologów, reakcje grup ekumenicznych, komitetów, instytutów 
lub wydziałów teologicznych, wreszcie — oficjalne reakcje Kościołów. Ponieważ 
naszym ekumenicznym celem jest wspólnota kościelna, przeto reakcje 
Kościołów mają dla nas fundamentalne znaczenie. Między różnymi typami 
reakcji istnieje wzajemna więź w tym sensie, że reakcje jednostek i grup mają 
wpływ na oficjalne reakcje Kościołów, i odwrotnie, oficjalne reakcje Kościołów 
współtworzą treść reakcji jednostek i grup.

7. Także integracja wyników dialogu w życie Kościołów dokonuje się 
w różnorodny sposób. Jak zostało to opisane w dokumencie „Jedność przed 
nami” (nr 50-54), oficjalne kościelne przyjęcie i integrację wyników dialogu 
poprzedza zasadniczo zmieniona postawa naszych Kościołów wobec siebie 
nawzajem oraz wzrastająca integracja wyników dialogu w życie liturgiczne, 
duszpasterstwo, kazania, kształcenie teologiczne, wychowanie i formację du
chową. W wyniku dialogów może niekiedy dochodzić, bezpośrednio lub 
pośrednio, nawet do zmian i modyfikacji w prawie kościelnym i w oficjalnym 
nauczaniu Kościołów.

8. Warunki recepcji, zwłaszcza gdy idzie o oficjalne reakcje kościelne i ich 
integrację, są w obu naszych wspólnotach różne; wynika to z odmienności 
struktur.

9. Kościoły luterańskie są wprawdzie organizacjami autonomicznymi, lecz 
w Światowej Federacji Luterańskiej mają organ, który wyraża ich wspólnotę, 
i instrument wspólnego działania. ŚFL jest w stanie odgrywać istotną rolę 
w oficjalnej recepcji wyników lub zaleceń międzynarodowych dialogów.

10. Ważnym elementem w luterańskim procesie recepcji jest wzajemne 
oddziaływanie między wspólnotą pojmowaną jako całość a Kościołami, które do 
niej należą. Z tego powodu Światowa Federacja Luterańska przyjmowała 
regularnie wyniki dialogów i przekazywała je Kościołom członkowskim z prośbą 
o „przestudiowanie i reakcję” , zalecając niekiedy „powzięcie odpowiedniej 
uchwały” . Był to pierwszy krok w dziedzinie kształtowania opinii. Z tego nie 
wynika jednak, że proste podliczenie reakcji prowadzi do oficjalnej recepcji. 
Takie postępowanie odbiłoby się negatywnie na istocie wspólnoty. Potrzebny 
jest krok pośredni między reakcjami pierwotnymi a znalezieniem konsensu we 
wspólnocie luterańskiej — krok, który trzeba jeszcze uczynić. Tylko w oparciu 
o oba kroki wspólnota luterańska mogłaby podjąć pożądane działania. Na 
obecnym etapie rozwoju stosunków międzynarodowych i regionalnych między 
katolikami i luteranami jest rzeczą bezwzględnie pożądaną, aby wspólnota 
luterańska uzgodniła poglądy na charakter kroku pośredniego, a tym samym na 
możliwość i konieczność podejmowania jako wspólnota ekumenicznych inic
jatyw.

11. Po stronie rzymskokatolickiej trzeba w przypadku recepcji uwzględnić 
fakt, że na podstawie wspólnej wiary i wspólnego życia sakramentalnego istnieją 
więzi wspólnotowe w obrębie całego Kościoła. Kościołom lokalnym przewod
niczą biskupi, którzy znajdują się we wspólnocie ze sobą i z biskupem Rzymu, 
który ze swej strony, w ramach kolegialności biskupiej, stoi na czele całego 
Kościoła. Jest rzeczą właściwą, aby cały Kościół miał udział w recepcji. Papieska
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Rada ds. Jedności Chrześcijan, która odpowiada za krzewienie jedności na 
płaszczyźnie międzynarodowej, byłaby odpowiedzialna za koordynację oficjal
nych katolickich reakcji na ekumeniczne dokumenty; czyniąc tak musiałaby 
uwzględniać poglądy Kościołów lokalnych, a tam, gdzie w grę wchodziłyby 
zagadnienia doktrynalne, podejmowałaby współpracę z Kongregacją Doktryny 
Wiary w celu nadania reakcjom ostatecznej formy.

12. Stosunki między luteranami a katolikami różnią się w zależności od 
regionu; wpływ mają na to odmienne okoliczności historyczne i społecz
no-kulturowe. Dlatego warunki potrzebne dla realizacji zobowiązującej 
wspólnoty między obu naszymi Kościołami mogą być w jednym miejscu 
spełnione wcześniej, w innym — później. Trzeba wykorzystać każdą sytuację, 
która umożliwia podjęcie kroków wiodących do widzialnej jedności. Jedno
cześnie jednak na obecnym etapie ekumenicznej podróży, gdy nie osiągnęliśmy 
jeszcze pełnej wspólnoty, musimy respektować specyfikę obu naszych 
Kościołów. Posiadanych możliwości nie wolno nam zaprzepaścić przez fałszywą 
interpretację charakteru wspólnoty, do której trzeba nam dążyć. Wprawdzie 
wspólnota implikuje z samej swojej istoty łączność z wszystkimi innymi 
Kościołami lokalnymi, ale można sobie łatwo wyobrazić, że w różnych miejscach 
realizuje się ona w różny sposób; wspólnota obejmuje wszak różnorodność 
i w niej się wyraża. Intensywne stosunki między obu naszymi Kościołami 
w jednym miejscu mogą stać się katalizatorem podjęcia inicjatyw na rzecz pełnej 
jedności chrześcijańskiej także w innym miejscu.

Co się tyczy luteranów, to cała ich wspólnota winna zaaprobować a nawet 
zachęcić do podejmowania inicjatyw na płaszczyźnie regionalnej zmierzających 
do jedności w skali światowej. W przeciwnym razie naruszona zostanie 
koncyliarność, która jest niezbędna dla wspólnoty Kościołów.

Według katolickiego rozumienia, regionalna lub lokalna wspólnota 
kościelna może dojść do skutku tylko w ramach struktury, która Kościół lokalny 
wiąże z wszystkimi innymi Kościołami lokalnymi. Stosownie do tego, regionalna 
wspólnota kościelna, obejmująca Kościoły luterańskie i Kościoły katolickie, 
wprowadziłaby luteranów związanych z tą wspólnotą w łączność z całym 
Kościołem katolickim. Jednocześnie po stronie katolickiej można podjąć kroki, 
które — po spełnieniu odpowiednich warunków — pogłębionej wspólnocie dają 
właściwy wyraz w prawie kanonicznym.

13. Chociaż na płaszczyźnie lokalnej lub regionalnej można znaleźć wiele 
znaczących przykładów oficjalnej recepcji wyników dialogu między luteranami 
a reformowanymi, luteranami a metodystami, luteranami a anglikanami (naj
ważniejszym przykładem jest Konkordia Leuenberska z 1973 roku), to istnieje 
tylko niewiele podobnych inicjatyw między katolikami a luteranami. Szczególne 
znaczenie mają wypowiedzi Jana Pawła II, w których papież nawiązuje do 
wywodów listu pasterskiego Niemieckiej Konferencji Biskupów Katolickich 
(1980) i Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Luterańskiej (1981) 
z okazji 450-lecia Konfesji Augsburskiej. Ważne są też wypowiedzi papieskie 
z 1983 roku dotyczące Marcina Lutra. Po stronie luterańskiej trzeba wymienić 
deklarację pastoralną Zjednoczonego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego 
Niemiec (VELKD) o dopuszczeniu do Wieczerzy Pańskiej z 1975 roku i podobne 
dokumenty luterańskie z Ameryki Północnej.
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DZIAŁANIA NA RZECZ RECEPCJI

A. Stosunki, które już istnieją

14. Proces recepcji oświadczeń w sprawie dialogu znajduje wsparcie w tym, iż 
na różnych płaszczyznach istnieją już ważne stosunki między luteranami 
a katolikami. Dialog ułatwiał wielokrotnie wzajemną współpracę. Luteranie 
i katolicy wierzą wspólnie w Ewangelię. W różny sposób dawali już wyraz 
rzeczywistej choć niedoskonałej wspólnocie, która między nimi istnieje. Ze 
stosunków tych rodzi się pilna potrzeba, aby obie nasze wspólnoty ustosun
kowały się do deklaracji teologicznych, opracowanych przez Wspólną Komisję.

15. Na płaszczyźnie międzynarodowej Światowa Federacja Luterańska 
i Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan współpracowały w przygotowaniu 
ważnych projektów. W 1986 roku współdziałały w przygotowanym przez ŚFL 
projekcie pomocy dla Kościołów — luterańskiego, anglikańskiego i rzymsko
katolickiego — w Namibii; chodziło tu o wsparcie duszpasterskie dla ich 
członków podczas walki o niepodległość kraju. W tym samym roku luterańscy 
przywódcy kościelni przyjęli zaproszenie papieża Jana Pawła II do ekumenicz
nego i międzyreligijnego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu. W 1989 roku 
współpraca ta znalazła swoją kontynuację, gdy delegacja zorganizowana przez 
ŚFL, w skład której wchodzili też katolicy, odwiedziła sześć krajów środ
kowoamerykańskich w celu poparcia procesu pokojowego zainicjowanego przez 
prezydenta Kostaryki — Ariasa.

16. Współpraca istniała także na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej. Katolic
kie dzieła pomocy i Luterańska Służba dla Świata współdziałały ściśle w udziela
niu pomocy mieszkańcom Etiopii cierpiącym z powodu suszy i wojny. 
W różnych krajach luteranie i katolicy kooperują w dziedzinie kształcenia 
teologicznego, duszpasterstwa, w kwestiach społecznych i politycznych, w pracy 
nad przekładem Pisma Świętego, w zagadnieniach liturgicznych, w działalności 
publicznej i środkach masowego przekazu.

17. Recepcja teologicznych deklaracji będzie skuteczna i czyniła postępy 
wówczas, gdy będzie brała pod uwagę bliskie, już istniejące stosunki.

B. Wyzwania, wobec których staje recepcja

18. W procesie recepcji pojawiły się zagadnienia, które nie mają do czynienia 
bezpośrednio z tematami dialogu, lecz kwestionują i nawet utrudniają recepcję. 
Oto przykłady:

19. — cel widzialnej jedności zostaje zdeprecjonowany przez tych, którzy 
powiadają, że celem dialogu nie ma być jedność widzialna, lecz tylko współpraca 
lub koegzystencja;

20. — są tacy, którzy twierdzą, że wysiłki w dziedzinie dialogu, zmierzające do 
osiągnięcia konsensu, nie zajęły się jeszcze tzw. „zasadniczą różnicą” , która 
— ich zdaniem — dzieli Kościoły i stanowi „korzeń” wszystkich kontrowersyj
nych kwestii;

21. — niektórzy kwestionują zarówno poszukiwanie konsensu jak i jego 
rozumienie twierdząc, że dla osiągnięcia widzialnej jedności konsens w ogóle nie 
jest potrzebny; inni znowu nie chcą uznać faktu, że istnieje różnica między 
odrębnościami powodującymi podział kościelny a uprawnioną różnorodnością;

22. — często daje się zauważyć zupełny brak zainteresowania recepcją 
dokumentów ekumenicznych, w których chodzi o wyrażenie prawdy
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chrześcijańskiej w kategoriach doktrynalnych i o zagadnienia doktrynalne 
uchodzące tradycyjnie za powodujące podział kościelny;

23. — dokumenty dialogowe, posługujące się technicznymi terminami 
teologicznymi, docierają z trudem do ludzi, którzy nie są obeznani z tego rodzaju 
językiem i terminologią;

24. — może się zdarzyć, że nawet już osiągnięte porozumienia dwustronne 
zaczynają być odczuwane jako zagrożenie własnej tożsamości konfesyjnej lub 
kościelnej ze strony innego Kościoła;

25. — każde z przytoczonych wyzwań może łatwo zniweczyć wysiłki 
zmierzające do recepcji dokumentów dialogowych. Toteż nasze Kościoły muszą 
zwracać uwagę na te wyzwania i odpowiednio na nie reagować.

C. Kontakty lokalne podczas spotkań dialogowych

26. Możliwość sprzyjania recepcji istnieje także podczas odbywającego się 
dialogu. Przy tej okazji można podjąć kroki, które zwrócą uwagę wspólnoty 
lokalnej na znaczenie dialogu. Byłoby to z korzyścią zarówno dla wspólnoty jak 
i dla członków grupy dialogowej. W ten sposób można stworzyć warunki 
sprzyjające recepcji ze strony miejscowej ludności.

27. Na przykład miejscowy biskup lub inny przywódca kościelny może 
w formie listu przedstawić krótko wspólnotom lokalnym dotychczasowy 
przebieg i znaczenie dialogu oraz zaprosić członków Kościoła do modlitw 
w intencji powodzenia odbywającego się spotkania. Taki list mógłby być 
odczytany w niedzielę poprzedzającą spotkanie dialogowe.

28. Ekumeniczne nabożeństwo modlitewne lub spotkanie zorganizowane 
podczas odbywającego się dialogu może prowadzić do wzajemnie użytecznych 
kontaktów między Kościołem lokalnym a członkami grupy dialogowej. Jeśli 
w danym regionie istnieją katolickie lub luterańskie wydziały teologiczne, 
wówczas można nawiązać kontakty między nimi a członkami grupy dialogowej 
w celu przedyskutowania tematów będących przedmiotem obrad.

29. Te i inne formy kontaktów i działań dają sposobność do przeprowadzenia 
szerokiej akcji uświadamiającej, dzięki której ułatwiona zostaje recepcja rezul
tatów dialogu.

FORMALNE ODPOWIEDZI NA DOKUMENTY DIALOGOWE

30. Formalny proces recepcji winien zacząć się w momencie, gdy Wspólna 
Komisja zakończy pracę nad dokumentem dotyczącym eklezjologii. Dokument 
ten winien być jednak przedłożony wspólnie z trzema innymi dokumentami; są 
to: dokument roboczy poświęcony nauce o usprawiedliwieniu (być może 
w poszerzonej formie), „Wieczerza Pańska” (1978) i „Urząd w Kościele” (1981).

31. Publikację tych dokumentów, które tworzą koncepcyjną jedność, winno 
poprzedzać wprowadzenie, które ukaże je w historycznej perspektywie i wskaże 
na ich wzajemną współzależność. Wprowadzenie to winno też przedstawić 
rozumienie konsensu, którym posługują się te dokumenty: a) konsens nie 
oznacza zawsze uniformizmu w sposobie wyrażania się; b) konsens niezbędny do 
tworzenia wspólnoty kościelnej może też obejmować porozumienie, że pozo
stające różnice nie mają charakteru kościelno-rozłamowego. Poza tym na
leżałoby zwrócić uwagę, że dzięki osiągniętym porozumieniom nie obowiązują 
już wypowiedziane w przeszłości potępienia doktrynalne pod adresem innego 
Kościoła i jego nauki, i że uznanie tego faktu jest nieodzowne dla prze
zwyciężenia przeszkód kanonicznych na drodze do wspólnoty kościelnej (w
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odpowiedni sposób należałoby tutaj wykorzystać dokument poświęcony 
potępieniom doktrynalnym, opracowany przez Komisję Protestancko-Kato- 
licką w RFN).

32. Formalna recepcja dokumentów dotyczących eklezjologii, nauki o uspra
wiedliwieniu, Wieczerzy Pańskiej i urzędu duchownego przez obie wspólnoty jest 
niezbędnym krokiem na drodze do jedności. Taka recepcja, realizowana przez 
każdy Kościół w sposób, który odpowiada strukturom jego autorytetu, byłaby 
ważnym krokiem na drodze do pełnej wspólnoty we wierze, Eucharystii 
i urzędzie. W ramach takiej recepcji byłoby rzeczą niezbędną złożenie przez obie 
strony deklaracji, że potępienia doktrynalne z XVI stulecia nie mają już 
obowiązującej mocy.

33. Po recepcji wymienionych dokumentów obie wspólnoty będą w stanie 
określić, jakie powinny być dalsze kroki. Obejmie to wówczas także zagadnienia 
proceduralne, którym poświęcone były dwa dalsze dokumenty Wspólnej 
Komisji: „Drogi do wspólnoty” (1980) i „Jedność przed nami” (1984).

(Przekład za: The Pontifical Council For Promoting Christian Unity: „Information Service”
1992 nr 80 s. 42-45) 

Tłumaczył: Karol Karski
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Dokument Światowej Rady Kościołów przyjęty przez Komitet Naczelny 
na posiedzeniu w Genewie w dniach 21-28 sierpnia 1992 roku

Stosunki między Światową Radą Kościołów a Wspólnotą Żydowską istnieją 
od momentu utworzenia Rady. Z upływem lat ulegały one rozwojowi i zmianie. 
Po wielowiekowych kontrowersjach osiągnięto w stosunkach chrześci- 
jańsko-żydowskich godny uwagi postęp. W odniesieniu do niektórych bolesnych 
kontrowersji zbliżyliśmy się do pojednania. Jednocześnie pojawiły się jednak 
nowe kwestie i problemy, z którymi musimy się uporać.

„Przyjdź Duchu Święty, odnów całe stworzenie” — tak brzmiała modlitwa 
i główny temat Zgromadzenia Ogólnego ŚRK w Canberrze w 1991 roku, na 
którym Kościoły ponownie potwierdziły wolę dążenia do chrześcijańskiej 
jedności. Czyniły to w świadomości, że dążenia tego nie da się oddzielić od 
dążenia do jedności całego rodzaju ludzkiego.

Kościołom członkowskim Zgromadzenie Ogólne ŚRK oświadczyło: Dzisiaj 
w wielu częściach świata religia wykorzystywana jest jako element rozłamowy, 
a język i symbole religijne są wykorzystywane do zaostrzenia konfliktów (...) 
Musimy stworzyć wzajemne zaufanie i ,,kul turę dialogu \ Na płaszczyźnie lokalnej 
zacząć trzeba od nawiązania stosunków z wyznawcami innych religii oraz 
wspólnych działań na rzecz sprawiedliwości i pokoju. Pierwszy krok w stronę 
dialogu polega na wzajemnym poznaniu się i zyskaniu zaufania, wzajemnym 
informowaniu się o doświadczeniach religijnych i dzieleniu się troskami. Chcąc 
poznać wolę Boga trzeba czynić jedno i drugie — informować o doświadczeniach 
religijnych i ich wysłuchiwać\

W odniesieniu do wyznawców innych religii, w tym także Żydów, Zgroma
dzenie Ogólne oświadczyło: Przed przedstawicielami i przedstawicielkami innych 
religii, uczestniczącymijako goście w tym Zgromadzeniu, oświadczamy uroczyście, 
że nie zgadzamy się na to (...), byśmy byli oddzieleni od naszych braci i sióstr 
wyznających inną religię (...) Wspólnie z nimi chcemy się modlić i angażować na 
rzecz pokoju antycypując dzień, w którym wszyscy ludzie będą żyć razem w pokoju 
i wzajemnym poszanowaniu1 2.

W książce pt. „The Theology of the Churches and the Jewish People” (ŚRK, 
Genewa 1988) zebrano rezultaty przeszło 40-letniej intensywnej pracy 
niektórych zaangażowanych osób. Publikacja ta jest wkładem do dyskusji nad 
„Rozważaniami ekumenicznymi na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskie- 
go”, które w lipcu 1982 roku przyjął Komitet Wykonawczy ŚRK i przekazał 
Kościołom w celu zapoznania się z nimi i ustosunkowania się do nich3.

1 Sprawozdanie Komitetu Redakcyjnego, nr 76, w: Bericht aus Canberra. Offizieller Bericht der 
Siebten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, 7. bis 20. Februar 1991 in 
Canberra/Australien, hrsg. von Walter Müller-Römheld, Frankfurt M. 1991, s. 256.

2 Deklaracja „Wojna w Zatoce Perskiej, Bliski Wschód i zagrożenie pokoju w świecie” , jak 
wyżej, s. 216.

3 Polski przekład zamieściliśmy w nr. 3/1986, s. 68-76.
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Wydział ds. Kościoła i Narodu Żydowskiego ŚRK (CCJP) przyjął w 1988 
roku deklarację „Kościoły a naród żydowski”4. Główne punkty tego dokumentu 
tworzą podstawę dla kontynuowania wysiłków na rzecz porozumienia oraz dla 
stawienia czoła problemom i napięciom, które pojawiły się dopiero w ostatnich 
latach. Punkty te dają się streścić następująco:
a) Przymierze Boga z ludem Izraela istnieje nadal i my chrześcijanie musimy 

dziękować Bogu za dary duchowe, które dzielimy z narodem żydowskim.
b) Należy odrzucać antysemityzm oraz wszelkie formy głoszenia pogardy dla 

Żydów.
c) Żywa tradycja judaizmu jest darem Boga. Podobnie jak apostoł Paweł 

w Liście do Rzymian, uznajemy nieustające powołanie narodu żydowskiego 
i obietnice, które Bóg poczynił mu jako znaki swojej wierności.

d) Wszelki prozelityzm jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską; 
posługiwanie się przekonaniami religijnymi jako bronią przeciw innym jest 
sprzeczne z Duchem Chrystusa.

e) Żydzi i chrześcijanie — ze swej każdorazowo specyficznej perspektywy 
— mają wspólne zadanie składania przed światem świadectwa o Bożej 
sprawiedliwości i pokoju. Jako współpracownicy Boga winni wzajemnie się 
szanować oraz wspólnie się angażować na rzecz sprawiedliwości, pokoju 
i zachowania stworzenia.
Powyższa deklaracja, uchwalona na spotkaniu w Sigtuna (Szwecja), potwier

dza jedyną w swoim rodzaju więź, jaka istnieje między Żydami i chrześcijanami, 
jak i nasze wspólne dziedzictwo biblijne. Uważamy te punkty za nadzwyczaj 
ważne i ufamy, że przyczynią się do umocnienia fundamentów dialogu chrześci- 
jańsko-żydowskiego.

PRZYSZŁE ZADANIA

Spośród licznych zadań i problemów, którymi powinniśmy się zająć, 
chcielibyśmy w tym miejscu wymienić następujące:

A. Kontynuowanie tego, co zostało rozpoczęte

Już istniejące stosunki między Światową Radą Kościołów a Wspólnotą 
Żydowską cieszą się uznaniem i mają być kontynuowane. Jednocześnie trwa 
próba szukania nowych dróg i nowych partnerów dla wymiany i współpracy. 
Wśród propozycji mających być głównym przedmiotem dialogu chrześci- 
jańsko-żydowskiego wymieniano także rozmowy na temat duchowości i teologii 
wyzwolenia. Wielkie znaczenie przywiązuje się do roli i współdziałania kobiet 
w dialogu żydowsko-chrześcijańskim. Pojawiła się także zachęta do podjęcia 
rozmów między ortodoksyjnymi chrześcijanami i Żydami. ŚRK pomoże 
Kościołom w refleksji nad teologicznym znaczeniem współczesnego judaizmu, 
w ocenianiu współczesnych deklaracji teologicznych na temat judaizmu i narodu 
żydowskiego oraz w realizowaniu kościelnych zaleceń w dziedzinie doktryny, 
pracy misyjnej i liturgii.

4 Polski przekład „Ku nowemu porozumieniu między Kościołami a Żydami” opublikowaliśmy 
w nr. 1/1992, s. 93-97.
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B. Sprzyjanie różnorodności w dialogu chrześcijańsko-żydowskim

Również w łonie wspólnoty chrześcijańskiej daje się zauważyć wzrost 
różnorodności. Kwestie dotyczące stosunków chrześcijańsko-żydowskich (po
dobnie jak stosunków z innymi religiami) mogą przyczynić się do podziału 
Kościołów, i w niektórych przypadkach też się tak dzieje. Stawia to pod znakiem 
zapytania zarówno dążenie do jedności chrześcijan jak i wysiłki na rzecz jedności 
całego rodzaju ludzkiego. Naszym celem jest wciągnięcie możliwie największej 
liczby chrześcijan do tego dialogu. Udział w nim chrześcijan z Afryki, Azji 
i Ameryki Łacińskiej ukazałby wyraźniej uniwersalność i różnorodność Kościoła 
oraz poszerzyłby zakres odpowiedzialności chrześcijańskiej.

Musimy otworzyć się na różnorodność tematów i partnerów, którzy mogą 
zostać wciągnięci do rozmów między chrześcijanami i Żydami. Godne zbadania są 
nie tylko punkty porządku obrad oficjalnych rozmów, lecz także interesujące 
zagadnienia merytoryczne wysuwane przez najróżniejsze kręgi naszych wspólnot.

C. Stosunki chrześcijańsko-żydowskie i zagadnienie wolności religijnej

Chrześcijanie tak samo jak Żydzi występują na rzecz utrzymania i szerzenia 
wolności religijnej dla wszystkich ludzi. Obejmuje to także protest przeciw 
naruszaniu tej wolności. Przekonanie to zostaje wzmocnione przez stanowczość 
zakorzenioną w dziejach chrześcijaństwa i jego teologii, która polega na 
sprzeciwianiu się z pełnym zdecydowaniem wszelkim formom antysemityzmu. 
Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie 
w 1948 roku oświadczyło niedwuznacznie: Wzywamy wszystkie reprezentowane 
przez nas Kościoły do odrzucenia antysemityzmu bez względu na jego pochodzenie 
jako zjawiska, które w żaden sposób nie daje się pogodzić z wyznaniem i życiem 
chrześcijańskim. Antysemityzm jest grzechem przeciw Bogu i ludziom5.

W liście do Kościołów członkowskich sekretarz generalny ŚRK Emilio 
Castro pisał: Właśnie my, jako chrześcijanie, jesteśmy zobowiązani sprzeciwić się 
antysemityzmowi wszędzie, gdzie się pokaże (...) Kościoły chrześcijańskie winny 
też nadal traktować jako swój obowiązek krytyczne rozprawienie się z tymi 
treściami swej doktryny, w których dominuje pogarda wobec Żydów i judaizmu, 
gdyż są one podłożem dla antysemityzmu. Przeto apeluję do chrześcijan w krajach, 
w których odrodziło się widmo antysemityzmu, o przeciwstawianie się rasistowskim 
aktom z całą stanowczością i solidaryzowanie się z Żydami6. W obecnym 
momencie dotyczy to szczególnie wielu wspólnot chrześcijańskich w Europie 
Wschodniej, które stoją wobec zadania chronienia wolności religijnej w swoich 
społeczeństwach i przeciwstawiania się przejawom antysemityzmu. Wszystkim 
tym wysiłkom będziemy udzielać poparcia.

D. Potrzeba łączenia dialogu z rzecznictwem politycznym

Większość organizacji chrześcijańskich i żydowskich, które prowadzą ze sobą 
dialog, dąży jednocześnie do wyrażenia w praktyce swego zaangażowania na 
rzecz sprawiedliwości jak i na rzecz życia i świadectwa własnej wspólnoty. Takie 
rzecznictwo jest integralną częścią składową życia obu wspólnot.

5 Raport Komitetu ds. Postawy Chrześcijańskiej wobec Żydów, w: W. A. Visser ’t Hooft (red.), 
Die erste Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4. 
September 1948, t. 5, Genf 1948, s. 215.

6 List sekretarza generalnego ŚRK do Kościołów członkowskich w Europie (8 sierpnia 1990).
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Musimy dbać o to, aby dialog ani nie utrudniał, ani nie ignorował otwartej 
rozmowy na temat różnych stanowisk politycznych. Próby wywarcia wpływu na 
publiczne stanowisko partnera lub przyczynianie się do zmiany tego stanowiska 
— to elementy każdego dialogu, toteż nie należy się tego wypierać.

W powyższym kontekście pragniemy wyrazić pogląd, że krytyka polityki 
rządu izraelskiego nie jest automatycznie krytyką antyżydowską. Wszak elemen
tem dążenia do sprawiedliwości jest też krytyka państw i ruchów politycznych, 
przy czym krytyka ta nie kieruje się przeciw danemu narodowi, a w żadnym 
wypadku przeciw wspólnotom religijnym. Jeśli wobec działań podejmowanych 
przez Państwo Izrael wypowiadane są słowa zatroskania, to nie dotyczą one 
narodu żydowskiego lub judaizmu, lecz trzeba je traktować jako uprawniony 
wkład w tworzenie opinii publicznej. To samo dotyczy — pochodzącej z kraju 
lub z zagranicy — krytyki państw i ruchów politycznych powołujących się na 
podstawowe wartości chrześcijańskie.

E. Aspekt dialogu chrześcijańsko-żydowskiego: 
zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości dla innych

Jako lud Boży jesteśmy powołani, aby dążyć do sprawiedliwości, pokoju 
i prawdy, stawać po stronie tych, którzy cierpią niesprawiedliwość, i łączyć się 
z tymi, którzy pragną czynić pokój. Chcemy w możliwie najszerszym zakresie 
współpracować ze wspólnotą żydowską.

Sprawiedliwość jest także celem i kryterium, jakim kieruje się ŚRK w od
niesieniu do Bliskiego, i Środkowego Wschodu; obejmuje to także konflikt 
izraelsko-palestyński. ŚRK domagała się konsekwetnie sprawiedliwości i bez
pieczeństwa dla narodu żydowskiego w Izraelu. VII Zgromadzenie Ogólne 
w Canberrze przypomniało, że Rada wypowiadała się wielokrotnie na rzecz 
prawa wszystkich państw w tym regionie z Izraelem włącznie do życia w pokoju 
i poczucia, że w obrębie bezpiecznych i uznanych granic nie grozi im użycie 
przemocy1. ŚRK oświadczała wielokrotnie w sposób jednoznaczny, że wzajemne 
uznanie narodu izraelskiego i narodu palestyńskiego na zasadzie równoprawności 
jest jedyną gwarancją pokoju w całym regionie7 8 9. Rozmowy na temat sprawied
liwości i pokoju dla wszystkich narodów regionu są i pozostają ważnym 
składnikiem naszego współdziałania w dialogu między chrześcijanami a Żydami.

F. Dialog i duchowość

VII Zgromadzenie Ogólne oświadczyło: Konieczność pojednania i wytworze
nia wzajemnego zaufania prowadzi nas poprzez posiedzenia, wymianę poglądów 
i oficjalne spotkania do tego, co można określić jako ,,kulturę dialogu . Jesteśmy 
przekonani, że Duch wprowadzi nas w coraz głębszą więź z narodem żydowskim, 
który jest integralną częścią składową Bożego planu zbawienia dla świata.

W powyższym znaczeniu uważamy za rzecz konieczną dokonanie na 
wszystkich płaszczyznach nowej oceny instytucjonalnych stosunków między 
naszymi wspólnotami. Potwierdzamy nasz zamiar propagowania rozmów 
chrześcijańsko-żydowskich w innych niż północnoatlantycki regionach; w ten

7 Por. przypis 2.
Q r

Oświadczenie sekretarza generalnego SRK w sprawie palestyńskiej deklaracji niepodległości 
z 12 grudnia 1988 r.

9 Raport sekcji III, w: Bericht aus Canberra..., s. 108.
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sposób zostanie umożliwiona owocna wymiana teologicznych przekonań 
i doświadczeń między Żydami i chrześcijanami z różnych części świata. 
Powstanie różnych teologii inkulturacji dokonało się w dużej mierze bez 
kontaktu z przemianami, jakie nastąpiły w dziedzinie porozumienia żydows- 
ko-chrześcijańskiego. Duch wzywa nas do tego, byśmy nowe przekonania 
teologiczne wprowadzali zarówno do rozmów wewnątrzchrześcijańskich jak 
i chrześcijańsko-żydowskich.

W świecie dzisiejszym wzrasta potrzeba życia duchowego. Intensywniejsza 
staje się wymiana wartości duchowych. Coraz częściej mówi się o doświad
czeniach duchowych podczas spotkań międzyreligijnych. Wierzymy, że także 
dialog chrześcijańsko-żydowski może prowadzić do takich doświadczeń. Dzie
dzictwo duchowości żydowskiej może nas chrześcijan głęboko wzbogacić. 
Jesteśmy przekonani, że dialog na płaszczyźnie życia duchowego może nam 
bardzo pomóc w poznaniu i zrozumieniu Żydów, którzy swoją formację uzyskali 
w dużej mierze przez modlitwę i praktykę życia duchowego. Ten wymiar dialogu 
żydowsko-chrześcijańskiego mógłby umocnić nasze wspólne zaangażowanie na 
rzecz sprawiedliwości, pokoju i prawdy oraz twórczego współdziałania w dzie
dzinie rozwiązywania konfliktów współczesnej epoki.



KOLEJNE SPOTKANIA  
W SPÓLNEJ GRUPY ROBOCZEJ 

KONFERENCJI KOŚCIOŁÓW EUROPEJSKICH  
I RADY KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY

Czas dać świadectwo kolejnych spotkań Wspólnej Grupy Roboczej Kon
ferencji Kościołów Europejskich (KKE) i Rady Konferencji Episkopatów 
Europy (CCEE) dla Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia (JPIC). 
Od czasu mojego ostatniego sprawozdania1 grupa spotkała się dwukrotnie: 
28.10-1.11.1992 roku w Belgii (w Leuven i Brukseli) oraz 21-25.04.1993 roku 
w Szwajcarii (Quarten i St. Gallen). Spotkanie beligijskie charakteryzowało się
— poza własnymi pracami Grupy — dużą ilością spotkań z gośćmi — osobami 
zaangażowanymi w pracach na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności 
Stworzenia. W pracach Grupy uczestniczył gościnnie Bob Scott ze Światowej 
Rady Kościołów, który poinformował nas o rozwoju i przemianach struktural
nych odnośnie JPIC na płaszczyźnie światowej. Jednym z efektów przemian 
strukturalnych w Światowej Radzie Kościołów jest powstanie Zespołu progamo- 
wego III: „Sprawiedliwość, Pokój, Stworzenie” , na którym spoczywa główny 
ciężar odpowiedzialności za rozwój procesu koncyliamego. Koncentruje on swe 
prace na następujących tematach:
— trwały rozwój, ekonomia, ekologia, modele życia;
— rasizm, etnocentryzm, prawa człowieka;
— służba na rzecz pokoju, kultura non violence, mechanizmy globalnego 

rozwiązywania konfliktów.
Przykładem rozwijającego się procesu koncyliamego jest według B. Scotta 

działalność Kościołów w Korei, Indonezji i Nowej Zelandii, a także w Ameryce 
Łacińskiej, gdzie koncentruje się on wokół 500. rocznicy kolonizacji Ameryki. 
W dyskusji zwrócono uwagę na to, iż niejednoczesność i kontekstualność 
procesu na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia 
w płaszczyźnie światowej jest o wiele większa niż na płaszczyźnie europejskiej. 
Mimo, iż współpraca ŚRK z Kościołem rzymskokatolickim dokonuje się 
głównie w Wspólnej Grupie Roboczej, w pracach Zespołu III uczestniczą też 
reprezentanci Kościoła katolickiego. Na wagę tej współpracy wskazali katoliccy 
uczestnicy obrad. Dla strony katolickiej podstawą uczestnictwa w procesie na 
rzecz JPIC jest bowiem społeczna i teologiczna analiza, która wymaga stałego 
dialogu. Wskazano również na potrzebę koordynacji i współpracy tej struktury 
ŚRK z KKE, aby uniknąć ponownego przeprowadzania tych samych prac.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było 10. Zgromadzenie Ogólne KKE 
w Pradze we wrześniu 1992 roku. Sprawozdanie na ten temat przygotował Jose 
Leite a uzupełnili je inni członkowie Grupy (wszyscy uczestniczący ze strony 
KKE brali w nim udział). Zwrócono uwagę na to, iż Zgromadzenie w Pradze nie 
wniosło nic istotnego pod względem teologicznym. Założyło ono pewien 
powszechny consensus, co jednak — zdaniem wielu — zamazało istotne różnice 
w podejściu do palących problemów.

1 Por. E. Adamiak, Dwa spotkania Wspólnej Grupy Roboczej Konferencji Kościołów 
Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 8 (1992), 
nr 2, s. 94-99.
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W czasie od naszego ostatniego spotkania doszło także do zgromadzenia 
plenarnego wszystkich biskupów-członków CCEE w Strasburgu, którego 
głównym tematem było poszukiwanie nowych form współpracy i wspólnoty 
pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią naszego kontynentu. Szczególny akcent 
położono na przygotowywanie na wrzesień 1993 roku w Pradze rozszerzonego (o 
świeckich, przedstawicieli zakonów i księży) sympozjum biskupów na temat: 
„Żyć Ewangelią w wolności i solidarności” . Zwrócono uwagę, iż problematyka 
Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia znajduje się w bardzo 
zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych krajach. Wskazano na potrzebę 
zainteresowania tą tematyką Europejskiego Forum Świeckich, rad księży 
i zakonów.

Następnie Grupa korzystając z obecności Theo Kneifela, koordynatora sieci 
ponad 600 grup pod nazwą „Kairos-Europa” , założonej w Bazylei dla roz
pracowywania kwestii sprawiedliwości w grupach oddolnych, wysłuchała jego 
relacji z najbardziej spektakularnego z podejmowanych przez ruch ten działań, 
tzw. Peoples’ Parliament w Strasburgu. Było to spotkanie wielu zaan
gażowanych grup mające na celu zwrócenie uwagi parlamentarzystów Rady 
Europy i opinii publicznej na nierozwiązane problemy środowiska, bezrobocia, 
migracji i tożsamości kulturalnej oraz wymianę doświadczeń poszczególnych 
grup w działalności na tym polu.

Zwrócono również uwagę na działalność „Europejskiej Sieci dla JPIC”, która 
przygotowuje materiały dla corocznego tygodnia modlitw i akcji na rzecz 
Sprawiedliwości, Pokoju i Integralności Stworzenia. Warta uwagi jest,chęć 
grup-uczestników tej sieci rozszerzenia kontaktów głównie w Europie Środ
kowej i Wschodniej.

Kolejnym punktem obrad był nowo przygotowany projekt: „Środowisko 
i rozwój — wkład Kościołów europejskich” . Projekt ten zawiera dwie części: 
teoretyczną analizę problemów ekologicznych (za tę część odpowiedzialny jest 
Jean Pierre Ribaut) oraz analizę sytuacji kościelnej w celu syntezy podej
mowanych na tym polu w różnych Kościołach inicjatyw (odpowiedzialny: 
Rüdiger Noll). Projekt ten został przyjęty jako trzeci obok zaakceptowanych 
już wcześniej: „Kryzys globalny i JPIC” (H.-G. Stobbe) oraz „Konwersja 
przemysłu zbrojeniowego do produkcji cywilnej” (R. Williamson). Kierujący 
ostatnim projektem przedstawił grupie postępy w realizacji zamierzonych 
celów.

W czasie tego spotkania nie zabrakło też belgijskiego akcentu w postaci 
referatu prof. Jana Grootaersa na temat ruchu ekumenicznego w Belgii. 
Podkreślił on specyficzną sytuację ekumenizmu belgijskiego. W przeciwieństwie 
do innych krajów strukturalna współpraca ekumeniczna powstała dopiero 
dzięki Europejskiemu Zgromadzeniu Ekumenicznemu w Bazylei w 1989 roku, 
a więc w kontekście koncyliarnego procesu na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju 
i Integralności Stworzenia.

Ważną część spotkania zajęła dyskusja na temat tworzenia ekumenicznej 
etyki społecznej. Temu celowi służyły dwa wystąpienia. Dr G. Beestermöller 
z Instytutu Teologii i Pokoju w Hamburgu zrelacjonował wyniki konsultacji 
niemieckich etyków społecznych zainicjowanej przez Instytut z Hamburga. Jej 
celem było wykazanie możliwości i granic ekumenicznej etyki społecznej na 
przykładzie problematyki pokojowej. Prelegent zwrócił uwagę na trudności 
metodologiczne zwłaszcza w pierwszej fazie prac. Trudności przełamano jednak 
formułując podstawowe postulaty dla przyszłej ekumenicznej etyki społecznej. 
Wymaga ona:
1. Teologicznego uzasadanienia godności człowieka;
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2. Stworzenia argumentacyjnego „pomostu” pomiędzy godnością człowieka 
a jego podstawowymi prawami;

3. Rozwoju reguł kompetencji i hierarchii wartości.
W dyskusji prezentacja została ostro skrytykowana głównie ze względu na 

ograniczenie do tradycji katolickiej i protestanckiej oraz strefy niemiec
kojęzycznej. Krytykowano także brak jakiegokolwiek odniesienia do palących 
problemów współczesności, wynikającą stąd abtrakcyjność oraz wyłącznie 
postulatywny charakter wyników.

Kolejnym głosem w dyskusji była prezentacja prof, dra Jefa van Gerwen SJ na 
temat teologii Europy (theology of Europe). Swój przyczynek widzi on przede 
wszystkim w stawianiu pytań, formułowaniu problemów, zapraszaniu do 
dyskusji. Ponieważ uważa on, iż nie można identyfikować Europy 
z chrześcijaństwem, próbuje rozwinąć etyczną wizję Europy, która odpowiada 
na następujące wyzwania i poszukiwania:
1. Konieczność substacjalnej (substantiel) definicji sprawiedliwości;
2. Poszukiwanie znaczenia „dobra wspólnego”;
3. Potrzeba sformułowania pozytywnych etycznych przekonań w epoce 

po-współczesniej (postmodeme);
4. Konieczność wzięcia pod uwagę w równy sposób wszystkich religii świato

wych.
Te wyzwania rodzą według Jefa van Gerwen szereg pytań: Czy Europa 

odgrywa jakąś szczególną rolę w historii zbawienia? Jak można rozróżnić dobro 
od zła na płaszczyźnie strukturalnej? Jeśli uznamy sekularyzację za fakt 
pozytywny w historii zbawienia, w jakim stosunku stoi wiara chrześcijańska do 
różnorodnych ideologii?

Autor osiągnął cel swego wystąpienia — wzbudził ożywioną dyskusję i szereg 
pytań. W pierwszym rzędzie dotyczyły one samego sformułowania „teologia 
Europy” . Pytano, czy da się zdefiniować, czym jest Europa w ogólności — a tym 
bardziej w planie zbawczym Boga. Próbowano odnaleźć inne sformułowania 
(np. teologiczna wizja Europy), które nie wykluczałyby innych możliwych ujęć 
poruszanego problemu. Wydaje się to tym ważniejsze, że zaprezentowana wizja 
wyraźnie była wizją zachodnioeuropejską.

W ten sposób dotarliśmy do tematu, który zdominował sesję w Belgii. 
Korzystając z okazji Grupa nawiązała kontakt z instytucjami europejskimi 
i organizacjami ekumenicznymi w Brukseli. Dzięki temu doszło do rozmowy 
z odpowiedzialnym w sztabie EWG za nieformalny kontakt z grupami religij
nymi i humanistycznymi M. Luyckxem. Wskazał on na zdecydowany rozdział 
Kościoła i państwa w polityce EWG. Zamiarem Wspólnoty Europejskiej nie jest 
ani stawanie po którejś ze stron w relacjach pomiędzy Kościołami, ani finansowe 
poparcie ich działalności. EWG nie oczekuje od Kościołów błogosławieństwa 
swoich poczynań. Mimo to Marc Luyckx opowiada się za uczestnictwem 
Kościołów w budowaniu Wspólnoty Europejskiej. Kościoły mogą, zwłaszcza 
twórczo, uczestniczyć w poszukiwaniach ogólnej wizji Europy.

W dyskusji podkreślono, że ani KKE, ani CCEE nie mogą zacieśniać swojej 
wizji Europy do Wspólnoty Europejskiej. Różne Kościoły inaczej odpowiadają 
na poszczególne kwestie rodzące się w trakcie procesu jednoczenia Europy. Stąd 
głównym wątkiem dyskusji było pytanie, jakie jest rzeczywiste zadanie 
Kościołów wobec EWG i gdzie wewnątrz struktur Wspólnoty jest miejsce na 
uczestnictwo Kościołów. W dyskusji padały głosy, iż wobec gospodarczo 
zorganizowanej Europy Kościoły powinny uczulać na istniejące problemy 
społeczne.

Dzięki wizycie Grupy w Centrum Ekumenicznym w Brukseli doszło do
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spotkania z organizacjami ekumenicznymi pracującymi przy EWG. Są to: 
EECCS — Europejska Komisja Ekumeniczna dla Kościoła i Społeczeństwa; 
CCME — Komitet Kościołów dla Migracji w Europie; EECOD — Europejska 
Organizacja Ekumeniczna dla Rozwoju. Najpierw zaprezentowały one swoją 
działalność a następnie zaznajomiły się z projektami prowadzonymi przez 
Wspólną Grupę Roboczą KKE/CCEE. Spotkania te wywołały pewien 
rozdźwięk pomiędzy uczestnikami Grupy. O ile członkowie Grupy z Europy 
Zachodniej są dobrze zaznajomieni z istniejącymi przy EWG organizacjami 
ekumenicznymi, to przedstawiciele Europy Środkowej i Wschodniej dowiedzieli 
się wiele nowego na temat ich działalności. Trudność polegała jednak na braku 
powiązania tych prac (lub zbyt małych powiązaniach) z problematyką krajów 
naszej części Europy. W podsumowującej spotkanie dyskusji podkreślono więc 
konieczność uwzględnienia perspektywy środkowo- i wschodnioeuropejskiej 
także w pracach naszej Grupy. W tym kontekście stwierdzono konieczność 
zapewnienia uczestnictwa choćby jednego przedstawiciela Kościoła pra
wosławnego (metropolita Daniel z Rumunii był po raz kolejny nieobecny).

* * ★

Niestety, na kolejnym spotkaniu w kwietniu 1993 roku w Quarten, w Szwaj
carii, znowu zabrakło uczestnika z Kościoła prawosławnego. Miejsce spotkania 
— miejscowość pięknie położona wśród Alp — stanowiło zarówno inspirację do 
pracy, jak też określiło charakter spotkania: skoncentrowanie na zadaniach 
własnych Grupy. Jedynym „odstępstwem” od tej reguły była rozpoczynająca 
spotkanie dyskusja z sekretarzami generalnymi: KKE ks. Jeanem Fischerem 
i CCEE ks. dr. Ivo Fürerem. W swych wystąpieniach przedstawili oni zmiany, 
jakie zaszły w każdej organizacji w czasie od ostatniego spotkania. Szczególne 
wyjaśnienia konieczne były ze strony ks. I. Fürera ze względu na zasadnicze 
zmiany w Radzie Konferencji Episkopatów Europy, zachodzące na skutek 
decyzji papieża po specjalnym synodzie biskupów europejskich. Jan Paweł II 
powołał wówczas komisję biskupów dla tworzenia nowej struktury zajmującej 
się w szczególny sposób problemami europejskimi (w jej składzie był także kard. 
J. Glemp). Aby uniknąć niepotrzebnej konkurencji pomiędzy tą powstającą 
strukturą zdecydowano się na zmianę konstrukcji CCEE. Odtąd ma ona się 
składać z przewodniczących Konferencji Episkopatu poszczególnych krajów, 
nie jak dotąd — z wybieranych przez te konferencje biskupów (przedstawicielem 
Polskiej Konferencji Episkopatu był arcybiskup J. Stroba). W dalszej perspek
tywie, jeśli będzie to możliwe, dąży się jednak do dołączenia — przynajmniej 
spośród liczniejszych Konferencji — jeszcze jednego biskupa, zajmującego się 
problematyką specyficznie europejską.

Kolejnym ważnym czynnikiem zmian w CCEE jest powstawanie nowych 
Konferencji Episkopatu w nowo powstałych krajach: na Litwie, Łotwie, w Rosji, 
Białorusi, Republice Czeskiej i Słowacji, Chorwacji, Słowenii, a także w Albanii. 
Stanowi to wyraźne przełożenie punktu ciężkości na Europę Środkową i Wscho
dnią, co może nieść ze sobą także merytoryczne konsekwencje. Tę zmianę 
akcentów pokazuje też nowo wybrane (na zgromadzeniu 16 i 17.04.1993) 
prezydium CCEE, którego przewodniczącym został arcybiskup Vlk z Pragi.

Ze względu na te istotne zmiany trudno przewidzieć stosunek tego nowego 
gremium do JPIC. Ogólnie stwierdzono chęć kontynuowania linii CCEE, ale 
trzeba wziąć pod uwagę brak znajomości na Wschodzie trwającego lata na 
Zachodzie koncyliarnego procesu na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integral
ności Stworzenia.
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Relacja ks. J. Fischera skoncentrowała się na dwóch wydanych przez Komitet 
Naczelny KKE (na spotkaniu 10-17.03.1993 w Iserlohn w Niemczech) dokumen
tach określających treściowo i formalnie priorytety działalności KKE. Za 
wymagające szczególnej refleksji uznano następujące tematy:
1. Eklezjologia — zwłaszcza problemy ewangelizacji i prozelityzmu, relacji 

między Kościołami większościowymi i mniejszościowymi, pluralizmu 
i współpracy ekumenicznej oraz rozumienia „Kościoła lokalnego” .

2. Stosunek między Kościołem a społeczeństwem, Kościołem a państwem.
3. Wspólna misja — w kontekście wyzwań stojących przed Kościołami.
4. Pojednanie — szczególnie w obliczu konfliktów narodowych i etnicznych, 

w których odgrywa ważną rolę przynależność religijna.
Wobec ogromu problemów będących wyzwaniem i zadaniem dla Kościołów, 

KKE chce pozostać wierna danej wspólnie z CCEE obietnicy zwołania kolejnego 
II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego. Ze względu na ustalone już 
terminy innych zgromadzeń ekumenicznych jedynym realnym pozostaje pierw
sza połowa 1996 roku. Jeśli II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne miałoby 
poprzedzać intensywny proces przygotowawczy, zapewniający szerokie uczest
nictwo Kościołów, grup, ruchów oddolnych, a także poszczególnych chrześcijan, 
czas nagli do podjęcia decyzji.

Kwestia zwołania II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego stała się 
głównym tematem dyskusji Grupy z sekretarzami generalnymi. Podstawowym 
argumentem wskazującym na potrzebę takiego zgromadzenia jest nowa sytuacja 
Europy i związana z tym chęć dania wspólnego świadectwa chrześcijan. Wiele 
grup i ruchów powstałych po Zgromadzeniu w Bazylei domaga się zwołania 
ponownego zgromadzenia jako miejsca wzajemnego wzmocnienia dla kon
tynuowania obranej drogi. Rodzą się jednak wątpliwości, czy wielkie zgroma
dzenie jest najlepszym środkiem, sposobem odpowiedzi na realne problemy. 
Padały też pytania o oczekiwania obu sekretarzy wobec naszej Grupy. Za
inspirowali oni nas do napisania sprawozdania zawierającego opis sytuacji po 
Bazylei, projekty prowadzone przez naszą Grupę i wnioski, jakie wynikają 
z analizowanej przez nas sytuacji.

Wypełnienie tego zadania zdominowało resztę naszego spotkania. Po krótkiej 
relacji R. Williamsona na temat prac dotyczących konwersji przemysłu zbroje
niowego oraz R. Nolla na temat środowiska i rozwoju^ oraz z paryskiego 
spotkania przedstawicieli naszej Grupy z finansującą te projekty Foundation 
pour le Progres de 1’Homme, zajęliśmy się redakcją tekstu — sprawozdania 
naszej Grupy dla mającego odbyć się w maju tego roku spotkania Wspólnego 
Komitetu KKE/CCEE. Tekst powstał dzięki długotrwałej dyskusji i pracy 
redakcyjnej w mniejszych grupach. W pierwszej części dokumentu zawarte jest 
podsumowanie dotychczasowej współpracy KKE i CCEE, która swoje ukoro
nowanie znalazła w Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym w Bazylei 
w 1989 roku. Intensywny czas przygotowań do niego nadał współpracy 
ekumenicznej nową jakość: wspólne świadectwo wszystkich większych wyznań 
chrześcijańskich w specyficznym kontekście współczesności. Pragnienie kon-

Projekt ten znajduje się w fazie zbierania materiałów. Dla tego celu opracowano ankietę dającą 
różnym grupom kościelnym możliwość przedstawienia swej działalności na rzecz środowiska oraz 
motywacji, inspiracji teologicznych ich zaangażowania. Zebrane materiały mają stworzyć jak 
najpełniejszy obraz (a dzięki temu możliwość kontaktów i współpracy) inicjatyw na rzecz 
integralności stworzenia. Szczególnie oczekiwane są odpowiedzi z krajów Europy Środkowej 
i Wschodniej. Egzemplarze ankiety w językach angielskim, francuskim i niemieckim są do uzyskania 
pod adresem: Elżbieta Adamiak, ul. Dąbrowskiego 132/13, 60-577 Poznań.
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tynuacji tej współpracy doprowadziło do powstania naszej Grupy. W dalszej 
części tekstu przedstawiliśmy więc zadania, jakie zostały jej postawione i drogi 
ich realizacji. Analiza obecnej sytuacji prowadzi nas do stwierdzenia, iż hasło 
Zgromadzenia z Bazylei: „Pokój przez sprawidliwości dla całego stworzenia” 
jest dziś niemniej aktualne niż w 1989 roku. Dzisiejsza Europa uwikłana 
w problemy etniczne i narodowe, mimo zburzenia murów nadal podzielona 
poprzez różnice ekonomiczne, a także niewyobrażalne zniszczenie środowiska 
w Europie Wschodniej, woła o pojednanie. Wspólne świadectwo chrześcijan, 
którzy otrzymali dar pojednania jako owoc zbawienia — w postaci kolejnego 
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego mogłoby stać się miejscem wzmo
cnienia istniejących już inicjatyw oraz wzbudzenia nowych. Dlatego dokument 
nasz zatytułowaliśmy: „Zostaliśmy wezwani do pojednania” .

Kolejnym ważnym punktem spotkania miały być raporty z poszczególnych 
krajów na temat rozwoju procesu na rzecz Sprawiedliwości, Pokoju i Integral
ności Stworzenia. Niestety tylko trzy osoby przygotowały się do tego punktu 
spotkania: Rüdiger Noll z Niemiec, Jan Ćapek z Republiki Czeskiej oraz niżej 
podpisana z Polski. O ile pierwszy tekst koncentrował się na konkretnych 
inicjatywach i spotkaniach grup i organizacji kościelnych działających na tym 
polu, to głosy z Europy Środkowej próbowały odczytać wyzwania stojące wobec 
Kościołów w zmieniającej się sytuacji tych krajów. Część prezentacji J. Ćapka 
dotyczyła problemów specyficznych dla tego kraju, związanych z podziałem 
Czechosłowacji na dwa niezależne państwa. Mimo to, można zauważyć wiele 
podobieństw w napotykanych na drodze przemiany ustroju trudnościach. 
Dążenie do sprawiedliwości wyraża się przede wszystkim w konieczności 
ocenienia powojennej historii naszych krajów, kwestii odpowiedzialności za 
wyrządzone zło w wymiarze moralnym i prawnym. Jak trudny i skomplikowany 
jest to problem, nie wymaga dalszych wyjaśnień. W Polsce obejmuje to szeroko 
dyskutowane pojęcie dekomunizacji. Można też stwierdzić, że sprawiedliwość 
widziana jest w pierwszym rzędzie jako oddana nam sprawiedliwość. To my 
czujemy się dotknięci przez niesprawiedliwość. Zbyt mały akcent kładziemy na 
nasze współdziałanie w strukturach niesprawiedliwości, a także na rozumienie 
sprawiedliwości jako zobowiązania na rzecz innych. Problem sprawiedliwości 
obejmuje także sferę finansową — procesy restytucji, reprywatyzacji, które 
dotyczą także Kościołów. Ale jest jeszcze inny wymiar sprawiedliwości — czy nie 
najważniejszy? Sprawiedliwość jako troska o ubogich. Liczba ludzi bied
niejących rośnie i dotyka najsłabszych członków społeczeństwa: starszych, 
emerytów, bezrobotnych — wśród nich naliczniejsze są kobiety.

Problematyka pokoju zaprowadziła nas do bardzo różnorodnych tematów. J. 
Ćapek zwrócił uwagę na wagę pokojowego współistnienia z żyjącymi w Cze
chach mniejszościami narodowymi: Słowakami, Morawianami, Żydami, Nie
mcami oraz Cyganami. W moim wystąpieniu zwróciłam uwagę na sprawę R. 
Gałuszki i konieczność tworzenia nowego prawa respektującego prawo każdego 
do odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania religijne. Wiąże się to 
z alternatywnymi, pokojowymi formami służby dla społeczeństwa.

Najmniejszy rezonans znalazła w naszych Kościołach problematyka ekologi
czna. Jedna z uczestniczek konferencji na temat „Kobiety i ekologia” (w Santa 
Severa, Włochy, 14-20.04 br.) Europejskiego Forum Kobiet Chrześcijańskich, 
a zarazem tłumaczka w naszej Grupie zauważyła jednak, iż znakiem nadziei jest 
zaznaczająca się zmiana mentalności w podejściu do tych problemów kobiet 
naszej części Europy.

Kolejnym punktem porządku obrad była dyskusja nad dokumentem „Costly 
Unity” , będącym wynikiem konsultacji dwóch zespołów ŚRK: I: „Jedność
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i Odnowa” oraz III: „Sprawiedliwość, Pokój, Stworzenie” , w Danii w lutym tego 
roku. Jej celem było zbliżenie dwóch nurtów ruchu ekumenicznego: Wiary 
i Ustroju oraz JPIC. Ze względu na brak czasu dyskusja ograniczyła się do 
podzielenia się własnymi wrażeniami z lektury tego tekstu i zgłoszenia uwag 
krytycznych. Było to ważne, ponieważ ma on posłużyć jako przyczynek do 
Światowej Konferencji Wiary i Ustroju w Santiago de Compostella w sierpniu 
tego roku. Dla naszej Grupy tematyka ta jest bardzo ważna, ponieważ dotyczy 
podstaw ekumenicznej etyki społecznej.

Podsumowując całość spotkania w Szwajcarii należy wymienić jeszcze 
wspólnie przygotowaną i świętowaną liturgię oraz kończącą całe spotkanie 
wizytę w St. Gallen. Dała ona możliwość ponownego spotkania z ks. drem Ivo 
Fürerem, poznania warunków pracy w Sekretariacie CCEE, a także zwiedzenia 
wspaniałej historycznej biblioteki mieszczącej się w dawnym klasztorze benedyk
tyńskim. Spotkanie nasze zakończyło wspólne uczestnictwo we Mszy Świętej 
w katedrze w St. Gallen i uroczysta kolacja. Kolejną sesję naszej Grupy 
zaplanowano na koniec października tego roku w Strasburgu.

Elżbieta Adamiak



RAPORT KOŃCOWY 
KOMITETU PRZYGOTOWAWCZEGO 

EUROPEJSKIEGO ZGROMADZENIA EWANGELICKIEGO

1. Europejskie Zgromadzenie Ewangelickie, które wiosną 1992 roku zebrało 
się w Budapeszcie, prosiło Komitet Przygotowawczy Zgromadzenia o pozo
stanie w urzędzie jeszcze przez rok, tj. do 1 kwietnia 1993 roku. Upoważniło go 
do opublikowania wyników Zgromadzenia i zaznajomienia z nimi Kościołów, 
oceny stanowisk i reakcji na Zgromadzenie, prowadzenia rozmów z różnymi 
organizacjami na płaszczyźnie europejskiej oraz do przedłożenia w syntetycznym 
i końcowym raporcie zaangażowanym Kościołem i organizacjom propozycji 
w sprawie dalszej pracy.

Komitet Przygotowawczy spotkał się w dniach 5-7 lutego 1993 roku 
w Berlinie w celu ustalenia treści swego raportu. Uważa on, że wraz z wykona
niem tego zadania kończy się jego mandat. Od samego początku zakładano, że 
Europejskie Zgromadzenie Ewangelickie nie ma prowadzić do utworzenia 
nowego zrzeszenia Kościołów ewangelickich na płaszczyźnie europejskiej. Jak 
jeszcze później wykażemy, impulsy Zgromadzenia powinny i mogą zostać 
podjęte i kontynuowane w inny sposób. Zwracamy się dzisiaj do zaan
gażowanych Kościołów i organizacji w nadziei, że uczynią wszystko co w ich 
mocy, aby — pojedynczo i wspólnie — wspierać wspólne świadectwo ewangelic
kie w Europie. '

2. Ocena Zgromadzenia, ogólnie rzecz biorąc, była pozytywna. W większości 
reakcji, które do nas dotarły (Kościoły, organizacje i media), podkreślane jest 
życzenie, a nawet konieczność wzajemnego porozumienia między Kościołami 
ewangelickimi. W odniesieniu do Europy można mówić o wspólnych perspek
tywach Kościołów ewangelickich; można je ukazać jedynie przez wspólnie 
organizowane spotkania.

Teksty Zgromadzenia opublikowano w języku angielskim, niemieckim, 
francuskim, włoskim, polskim i węgierskim, orędzie w wielu dalszych językach. 
Echo prasowe było — ogólnie rzecz biorąc — korzystne. W Budapeszcie było 
akredytowanych 60 dziennikarzy z 12 krajów europejskich. W krajach niemiec- 
ko-języcznych sprawozdania przekazywane ze Zgromadzenia Budapesztańskie- 
go osiągnęły milionowe nakłady. Również na Węgrzech, we Francji, w Holandii 
i Włoszech ukazywały się na bieżąco szczegółowe relacje w różnych organach 
prasowych. W niektórych krajach (Węgry, Niemcy i Włochy) informowano 
ponadto o Zgromadzeniu Budapesztańskim w radiu i telewizji. Odosobnione 
informacje i komentarze ukazały się w krajach wschodnioeuropejskich (Polska, 
Rumunia i Czechosłowacja). Abstrahując od wiadomości agencyjnych, brak 
było echa prasowego na Zgromadzenie Budapesztańskie w krajach skandynaws
kich, w Wielkiej Brytanii i — poza Włochami — w krajach południowoeuropejs
kich.

Pojedyncze głosy wypowiadały krytykę pod adresem organizacji Zgromadze
nia. Trwało ono za krótko, by osiągnąć dojrzałe wyniki; poza tym język 
niemiecki i niemiecki sposób stawiania problemów za bardzo zdominowały 
obrady. Chcąc dojść rzeczywiście do szerokiego porozumienia, trzeba było
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zorganizować o wiele głębszą wymianę poglądów. Jednocześnie w wynikach 
Zgromadzenia widzi się oznaki tego, iż wspólne podstawy Kościołów ewangelic
kich są dostatecznie szerokie, aby móc dojść dzisiaj do wspólnych wypowiedzi.

Szczególnie pozytywnie oceniono obecność organizacji ewangelickich. Stano
wią one ważny element ewangelickiego chrześcijaństwa. To one w dużej mierze 
składają ewangelickie świadectwo na płaszczyźnie europejskiej. Ale do chwili 
obecnej mało rozwinięta jest z jednej strony wymiana i porozumienie między 
Kościołami i organizacjami oraz — z drugiej strony — między samymi 
organizacjami ewangelickimi. Organizacje te (np. Europejski Alians Ewangeli
cki, Europejska Organizacja Chrześcijańskich Związków Młodych Mężczyzn 
— YMCA, Europejskie Forum Chrześcijan-Mężczyzn, Europejska Konsultacja 
Charyzmatyczna, Europejska Komisja Ekumeniczna ds. Kościoła i Społe
czeństwa — EECCS, Europejskie Forum Kobiet-Chrześcijanek w Europie), 
dzięki swoim doświadczeniom, wzbogaciły w istotny sposób Zgromadzenie 
w Budapeszcie. Współpracy tej także w przyszłości trzeba będzie poświęcać 
szczególną uwagę.

Liczba Kościołów, które przysłały nam obszerne oficjalne stanowiska, nie jest 
bardzo duża. Ich uwagi zostały uwzględnione w naszych przemyśleniach 
i propozycjach.

3. Zarówno dokument przygotowawczy jak i orędzie Zgromadzenia pod
kreślają, że „usprawiedliwienie grzesznika jedynie z łaski” stanowi środek 
zwiastowania ewangelickiego. W pracach przygotowawczych jak i podczas 
Zgromadzenia okazywało się stale na nowo, że orędzie o usprawiedliwieniu daje 
ewangelikom oczywisty wspólny punkt wyjścia. Chodziło tutaj o coś znacznie 
więcej niż tylko formalną zgodność poglądów. Orędzie o usprawiedliwieniu stało 
się podstawą odpowiedzi na aktualne problemy, takie na przykład jak uporanie 
się z przewinieniem popełnionym w przeszłości lub ze współczesnym stylem 
życia. Zarazem jednak wyłaniają się liczne otwarte kwestie. Orędzie o usprawied
liwieniu w różnych tradycjach ewangelickich nie występuje w tej samej formie 
językowej i nie posiada tej samej rangi. Jak podchodzić do różnych form 
językowych i innego rozkładania akcentów? Jakie znaczenie przypada tym 
aspektom Ewangelii, którym przez wyłączne podkreślanie usprawiedliwienia 
grozi zejście na drugi plan? Doświadczenie z Budapesztu ukazuje, że wspólna 
podstawa Kościołów ewangelickich to nie tylko sprawa czynionego z góry 
założenia, lecz także sprawa nieustannego opracowywania jej od nowa.

4. Europejskie Zgromadzenie Ewangelickie dało nowe impulsy przede 
wszystkim „dialogowi wewnątrzewangelickiemu” . Uczestnicy zdali sobie 
sprawę z tego, że w obliczu obecnej sytuacji w Europie rozdarcie protestantyzmu 
przynosi szkodę ewangelickiemu świadectwu i dlatego trzeba podjąć wszelkie 
możliwe wysiłki przyczyniające się do wspierania wspólnoty Kościołów ewan
gelickich. Sekcja VI sformułowała tutaj szereg zaleceń. Kościoły na ogół przyjęły 
je z zadowoleniem.

Pogłębienie wspólnoty Kościołów ewangelickich nie ma nic wspólnego 
z „tworzeniem bloku” . Takie obawy wypowiadano niekiedy pod adresem 
Zgromadzenia. Okazały się one jednak bezprzedmiotowe. Wspólnota jest 
niezbędna ze względu na wspólne świadectwo, wymaga ona pielęgnacji 
zwłaszcza na płaszczyźnie kontaktów lokalnych. Służy ona szerszej wspólnocie 
z Kościołem prawosławnym i rzymskokatolickim i jest warunkiem konstruktyw
nego uczestnictwa w ruchu ekumenicznym. Zarówno samo Zgromadzenie jak 
i reakcje na nie są zgodne co do tego, że dialog i współpraca w ruchu
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ekumenicznym zasługują na poparcie. Uważamy, że Konferencja Kościołów 
Europejskich jest szczególnym miejscem, w którym musi się odbywać dialog 
z Kościołami prawosławnymi.

Cieszymy się, że w nawiązaniu do Europejskiego Zgromadzenia podjęto 
pewne inicjatywy, które mogą dać nowe impulsy stosunkom między Kościołami 
ewangelickimi.

Wspólnota między Kościołami ewangelickimi może nabrać kształtu przez 
wzajemne uznanie za Kościoły Jezusa Chrystusa tych, które łączy zgodność 
w rozumieniu Ewangelii i sakramentów. Odpowiada to modelowi Konkordii 
Leuenberskiej. Zapewne, model ten, wypracowany między Kościołami lute- 
rańskimi, reformowanymi i unijnymi w Europie, nie może być bez zmian 
przeniesiony na stosunki do innych Kościołów tradycji reformatorskiej. Trzeba 
będzie uwzględnić nowe kwestie, zwłaszcza problemy związane ze wzajemnym 
uznaniem urzędu. W rozmowach prowadzonych w najbliższych latach ważne 
miejsce będzie musiało zająć wyjaśnienie modelu jedności, co może przyczynić się 
do powstania szerszej formy europejskiej wspólnoty kościelnej (por. raport sekcji 
VI z Budapesztu).

Zapoznano się z następującymi przemianami:
a) Jednota Braterska (dystrykt europejskiego kontynentu) postanowiła 

przystąpić do Konkordii Leuenberskiej; również dystrykty: brytyjski i wschod
nioeuropejski rozważają podjęcie tego samego kroku.

b) Kościoły ewangelicko-metodystyczne podczas europejskiego spotkania 
zadeklarowały gotowość podjęcia rozmów z reprezentantami Kościołów zrze
szonych w Konkordii Leuenberskiej. Celem ma być wzajemna deklaracja 
wspólnoty kościelnej. Pojedyczne Kościoły-sygnatariusze Konkordii Leuenbers
kiej, kierując się doświadczeniem już istniejącej wspólnoty wiary z Kościołami 
ewangelicko-metodystycznymi, ogłosiły pełną wspólnotę kościelną z nimi; 
powstaje pytanie, jak uczynić taki sam krok także na płaszczyźnie europejskiej.

c) Arcybiskup Centerbury przyjął propozycję zbadania na konsultacji 
zwołanej wkrótce po Leuenberskim Zgromadzeniu Ogólnym w Wiedniu (maj 
1994), jak mają się do siebie deklaracja z Miśni między Kościołem Anglii 
a Kościołem Ewangelickim w Niemczech, ale również oczekiwane wkrótce 
porozumienie między nordyckimi i bałtyckimi Kościołami luterańskimi a brytyj
skimi i irlandzkimi Kościołami anglikańskimi — z jednej strony, a Konkordią 
Leuenberską — z drugiej. Pierwsza wstępna rozmowa ma odbyć się jesienią 1993 
roku. Jednocześnie rozpoczęły się rozmowy między Kościołami ewangelickimi 
we Francji, które są sygnatariuszami Konkordii Leuenberskiej, a Kościołem 
Anglii.

d) Czechosłowacki Kościół Husycki rozważa bezpośrednie uczestnictwo we 
wspólnocie Kościołów Konkordii Leuenberskiej. Szczegółowe rozmowy na 
temat tego uczestnictwa mają odbyć się jeszcze przed Zgromadzeniem Ogólnym 
w Wiedniu (1994).

e) W wyniku Zgromadzenia w Budapeszcie członkowie Komitetu Przygoto
wawczego i reprezentanci ewangelickich instytutów ekumenicznych w Europie 
podjęli inicjatywę zorganizowania z grupą teologów baptystycznych nieoficjal
nych rozmów jesienią 1993 roku. Mają one służyć ustaleniu warunków podjęcia 
dialogu dogmatycznego z Kościołami baptystycznymi.
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Z zadowoleniem witamy te inicjatywy. Są one w naszych oczach oznaką tego, 
że zachodzi możliwość przezwyciężenia wewnętrznego podziału chrześcijaństwa 
wyrosłego z Reformacji. Prosimy Kościoły o udzielenie tym różnym inicjatywom 
pełnego poparcia. W obliczu tych przemian szczególne znaczenie przypadnie 
Zgromadzeniu Ogólnemu Konkordii Leuenberskiej w maju 1994 roku.

5. Konieczność wspólnego świadectwa całego chrześcijaństwa europejskiego 
wyrosłego z Reformacji jest oczywista. Kościoły w odpowiedzi na postawione im 
przez nas po Budapeszcie pytania wyrażały życzenia podjęcia wspólnej refleksji 
nad następującymi tematami: ewangelizacja, Reformacja i Oświecenie, ekono
mia i ekologia, nacjonalizm. Przemiany w Europie dokonują się bardzo szybko, 
wiążą się z nimi stale nowe pytania dotyczące np. akcji zbrojnych w byłej 
Jugosławii, nowego ubóstwa w Europie, zwłaszcza w krajach Europy Wschod
niej. W tak zwanym międzyczasie skomplikowała się także sytuacja ekumenicz
na. Gdyby Zgromadzenie w Budapeszcie odbyło się dzisiaj, jego porządek obrad 
wyglądałby już inaczej. Kościoły Reformacji winny dlatego wykorzystać każdą 
okazję dla wzmocnienia świadomości wspólnych problemów, rozwoju form 
wspólnego świadectwa i wzajemnego zachęcania się do czynów miłości. W ten 
sposób będziemy zrastać się we wspólnej odpowiedzialności wobec Ewangelii.

Gdzie i jak można się zająć wymienionymi i nowymi tematami?

a) Konkordia Leuenberska między Kościołami luterańskimi, reformowanymi 
i unijnymi w Europie. Tekst Konkordii mówi o tym, że zaangażowane Kościoły 
deklarują gotowość utworzenia „wspólnoty świadectwa i służby” . Dotychczas 
doszło do zawarcia takiej wspólnoty tylko w ograniczonej mierze. Praca 
koncentrowała się na rozmowach doktrynalnych, przez które pogłębieniu miała 
ulec osiągnięta w zasadzie zgodność poglądów. Uważamy, że agenda Konkordii 
Leuenberskiej winna ulec w przyszłości poszerzeniu. W ramach Konkordii 
Leuenberskiej należałoby także pracować nad zagadnieniami, które dotyczą 
ewangelickiego świadectwa w Europie. Byłoby na przykład pożądane, aby 
doszło do wspólnych wypowiedzi na temat długofalowych zagadnień 
społecznych. Pytanie dotyczące znaczenia wspólnoty świadectwa i służby, do 
której dąży Konkordia, ma być dyskutowane na Zgromadzeniu Ogólnym we 
Wiedniu w 1994 roku. Komitet Wykonawczy powinien wypracować 
w przyszłym roku odpowiednie propozycje. Jednocześnie uważamy, że Zgroma
dzenie Ogólne we Wiedniu winno zastanowić się nad tym, jakie wyzwania dla 
świadectwa Kościołów ewangelickich wynikają z najnowszych przemian w Eu
ropie.

b) Konferencja Kościołów Europejskich. Na swoim Zgromadzeniu Ogólnym 
w Pradze (wrzesień 1992) KKE opublikowała oświadczenie w sprawie Europejs
kiego Zgromadzenia Ewangelickiego w Budapeszcie. Wita ona z zadowoleniem 
rozmowy wewnątrzewangelickie zmierzające do pogłębienia wspólnoty i mówi 
o tym, że chce być dla Kościołów ewangelickich forum umożliwiającym im 
porozumienie w określonych, szczególnie pilnych kwestiach. Liczne tematy, 
które mają znaczenie dla Kościołów ewangelickich, pojawiają się w programie 
KKE na najbliższe lata, np. wspólna ewangelizacja, prawa człowieka, dekada 
kobiet, relacja między ekonomią i ekologią. Uważamy, że Kościoły ewangelickie 
winny aktywnie współpracować w wyjaśnieniu tych kwestii w ramach KKE. 
W niektórych przypadkach może okazać się korzystne dyskutowanie na 
specjalnych posiedzeniach o wkładzie ewangelickim. Kościoły ewangelickie
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mogą liczyć na to, że KKE zasadniczo podchodzi pozytywnie do takich 
inicjatyw. W jej programie jest miejsce na ewangelickie spotkania zarówno na 
płaszczyźnie europejskiej jak i regionalnej. Pomoc w organizowaniu takich 
spotkań mogą okazać komitet wykonawczy i sekretariat Leuenberskich 
Rozmów Doktrynalnych.

Sprawą szczególnie pilną jest — naszym zdaniem — spotkanie z Kościołami 
prawosławnymi Wschodu. Stwierdzamy z troską, że zachodzi groźba tworzenia 
się nowej linii podziału między wschodnią i zachodnią częścią Europy. Jednym 
z głównych zadań KKE jest przeciwstawienie się temu rozwojowi przez 
spotkania, wymianę, wzajemne konsultacje i współpracę. Po stronie ewangelic
kiej pożądane byłoby porozumienie w sprawie różnych dialogów prowadzonych 
z Kościołami prawosławnymi. Leuenberskie Rozmowy Doktrynalne mogłyby 
w tym względzie wnieść ważny wkład.

c) Organizacje na płaszczyźnie europejskiej i regionalnej. Ważną rolę dla 
wspólnego świadectwa ewangelickiego odgrywają stowarzyszenia Kościołów 
ewangelickich działające w określonym regionie Europy, jak np. Europejska 
Komisja Ekumeniczna ds. Kościoła i Społeczeństwa (EECCS), Konferencja 
Kościołów Ewangelickich w Romańskich Krajach Europy (CEPPLE), Kon
ferencja Kościołów Nadrenii, Północnoniemiecki Konwent Kościołów i inne. 
Jest naszą nadzieją, że stowarzyszenia te podejmą i będą kontynuować na swoim 
obszarze działania idee sformułowane na Europejskim Zgromadzeniu Ewan
gelickim. Jednocześnie uważamy, że wyniki ich pracy winny zostać udostępnione 
wszystkim Kościołom ewangelickim w Europie.

To samo odnosi się do licznych organizacji europejskich, które były 
reprezentowane na Europejskim Zgromadzeniu Ewangelickim. Ich doświad
czenia winny zaowocować w pracy przyszłej wspólnoty świadectwa i służby 
Kościołów zaangażowanych w Konkordii Leuenberskiej.

Ważną rolę w budowie europejskiej wspólnoty kościelnej mogą też odegrać 
światowe związki wyznaniowe. W rozmowach międzykościelnych jak i we 
wspólnym świadectwie i służbie winny angażować się przede wszystkim europejs
kie sekcje światowych związków wyznaniowych (Wydział Europejski Światowej 
Federacji Luterańskiej, Komitet Obszaru Europejskiego Światowego Aliansu 
Kościołów Reformowanych, Metodystyczna Rada Europejska).

Europejskie Zgromadzenie Ewangelickie jako pewnego rodzaju projekt 
zostało zakończone. Aktualnie nie przewiduje się zwołania kolejnego zgroma
dzenia o podobnym charakterze. Nie da się jednak wykluczyć, że w przyszłości 
taka konieczność znowu powstanie. Przyszłość Europy jest tak niepewna, że nie 
da się dziś powiedzieć, w jaki sposób da się złożyć najskuteczniej ewangelickie 
świadectwo. Gdyby do tego miało dojść, byłaby to nowa inicjatywa.

Dziękujemy Bogu, że nas zgromadził, i prosimy Go, aby nas nadal trzymał 
razem. Być trzymanym razem w Bogu znaczy: wspólnie wsłuchiwać się w Słowo 
Boga i celebrować Jego sakramenty, modlić się jedni za drugich, wzajemnie się 
odwiedzać, wzajemnie pomagać w noszeniu ciężarów, tak aby nasza wspólnota 
zachowała trwałość i rosła.

Dziękujemy też wszystkim Kościołom, które w różny sposób umożliwiły 
zwołanie Zgromadzenia w Budapeszcie.

Jeśli nawet w chwili obecnej nie jest przewidziane kolejne Zgromadzenie 
Europejskie, wspólnota, którą zdołano uzyskać, pozostaje czymś zobo
wiązującym. Przyniesie to owoce. Takie owoce są nam potrzebne w obliczu 
niepewnej przyszłości Europy. Wiara bowiem odkrywa także w trudnościach 
i kryzysach szanse i sposobności do dawania chrześcijańskiego świadectwa.
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Dlatego każdy Kościół wespół ze swymi Kościołami siostrzanymi musi zastrzec 
sobie prawo dania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób winno się najskuteczniej 
złożyć ewangelickie świadectwo w Europie. Gdyby przy tej okazji powstała 
znowu konieczność zwołania zgromadzenia ad hoc lub podjęcia pokrewnej 
inicjatywy, wówczas prosilibyśmy Kościoły, by z odwagą i nadzieją poszukiwały 
dróg realizacji takiego przedsięwzięcia.

„Przeto przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale 
Boga” (Rz 15,7).

Berlin 6 lutego 1993 roku,

Kalman Csiha Biskup, Martin Kruse Biskup, 
Jan Szarek Biskup, Heinrich Rusterholz Prezydent



EUROPEJSKIE ZGROM ADZENIE  
ŚWIATOWEJ KONFERENCJI „RELIGIE DLA POKOJU”

Gotlandia, Szwecja, 20-23 maja 1993 roku

Człowiek od zarania dziejów buduje mury nienawiści, wrogości. Sam stawia 
nieustannie bariery pokojowi. Widząc ostatecznie dramatyczne konsekwencje 
swoich poczynań, o własnych siłach niestety nie potrafi usunąć, odrzucić zapór 
nienawiści, uprzedzeń, pychy. Zdolny do kreowania wojny, bezsilny w utrzymaniu 
pokoju zwraca się wreszcie do Boga, Istoty transcendującej, będącej poza i ponad 
wszelkimi podziałami. Religie zatem — choć często wprzągnięte (zbyt często) 
w polityczne mechanizmy nienawiści — z natury swojej są (powinny być) otwarte 
i poddane Bogu — jedynemu źródłu pokoju. Ludzie wiary religijnej na przestrzeni 
dziejów jednakże częstokroć zadawali kłam temu, czym powinni być — pokojem. 
Historia religii nasycona jest aż nadto dokumentami nienawiści rozsiewanej przez 
tych, którzy rzekomo wierzyli i żyli Bogiem. Dziś wielu wyznawców różnych religii 
jest świadomych obciążającego ich dziedzictwa. Wszyscy zauważają dramat 
przeszłości i współczesności rozgrywający się w wielu punktach zapalnych na 
świecie. Człowiek chyba nigdy nie umknie przed wizją i perspektywą wojny 
bardziej lub mniej go paraliżującą. Wspólnym świadectwem ludzi różnych religii 
i konfesji ną rzecz pokoju i międzynarodowej zgody w obecnym czasie jest 
działalność Światowej Konferencji „Religie dla Pokoju” (WCRP).

Interreligijna organizacja WCRP powstała w czasie wzmożonej nienawiści 
pomiędzy dwiema politycznymi i militarnymi potęgami świata — Związkiem 
Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Zimna wojna, kryjąca w sobie zarzewia 
gorącej destrukcji, zdolnej objąć cały świat, wzmogła uczucia zagrożenia 
i bezradnego lęku całych społeczności państwowych. Z drugiej strony wyzwalała 
ekumeniczno-religijne inicjatywy pokojowe. W 1968 r. japońskie buddyjskie 
stowarzyszenie na rzecz pokoju Rissho kosei-kai zorganizowało w New Delhi 
w Indiach międzynarodowe, międzyreligijne sympozjum, którego tematem był 
pokój. Spotkanie to rozbudziło wolę współpracy wyznawców różnych religii 
świata w trosce o to, co jest jedyną, wspólną, niepodzielną wartością wszystkich
— „budowanie” w mozole i w trudzie światowego pokoju. Przesłanie, 
wypływające z kontynentu wielkiej troski o duchową wizję człowieka, znalazło 
oddźwięk. Pierwsze zgromadzenie generalne powstałej w tych okolicznościach 
Światowej Konferencji „Religie dla Pokoju” miało miejsce w Kioto w Japonii 
w 1970 r. Nieco później Konferencja ta, jako stała struktura organizacyjna, 
otrzymała statut doradcy pozarządowej organizacji przy ONZ z siedzibą 
w Nowym Jorku. Jedną z pierwszych jej form działalności, do dziś wciąż żywo 
kultywowanych, było przekazywanie rządom państw pogrążonym w regional
nych konfliktach wojennych memorandów dotyczących obrony praw człowieka
— ofiary niezawinionej przez niego przemocy, niesprawiedliwości i okru
cieństwa. WCRP podejmowała szereg inicjatyw mających na celu rozwiązanie 
konfliktu kampuczańskiego, a także konfliktu w byłej Jugosławii. Światowa 
Konferencja działa obecnie w blisko 30 krajach świata (w tym również od 
stycznia br. w Polsce). Ważną formą jej aktywności jest udział we wspólnych 
zgromadzeniach przedstawicieli wielu państw świata. Jedno z takich spotkań 
odbyło się na wyspie Gotlandia.
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Na Europejskie Zgromadzenie w Szwecji przybyło ponad 100 osób reprezen
tujących blisko 10 religii świata („obywatele” 25 państw). Obecni byli przed
stawiciele następujących religii: bahaizmu (religia bardzo dynamicznie roz
wijająca się w Szwecji, jak i w całej Europie), buddyzmu, chrześcijaństwa 
(katolicy, prawosławni, ewangelicy), hinduizmu, neohinduizmu, judaizmu, 
islamu i religii karaimskiej. Godne uwagi jest nie rozróżnianie w spisie 
uczestników konfesji chrześcijańskich. Podzieleni wyznawcy Chrystusa na 
Gotlandii nazywani byli jednym wspólnym imieniem — chrześcijanie. Z Polski 
udało się na Gotlandię 7 osób (symboliczna liczba wielości i pluralizmu 
polskiego społeczeństwa?): karaimka, muzułmanka, krisznuitka (Hare Kriszna), 
jeden wyznawca Brahma Kumaris oraz dwóch katolików (w tym piszący 
niniejsze słowa). Tematem gotlandzkiego zgromadzenia religii była refleksja nad 
zmianami dokonującymi się w Europie, charakteryzującymi się szeregiem 
„wstrząsów” politycznych, ekonomicznych i społecznych. Zadaniem wy
znawców różnych tradycji religijnych jest „Poszukiwanie Europy” czyli realiza
cja jedności w jej wymiarze społeczno-ekonomiczno-kulturowym. „Poszukiwa
nie Europy” to pokonywanie nieufności do „obcego” , do „przybysza” , który 
chce osiąść i żyć w Europejskim Domu, który od wieków tu żyje, będąc wciąż 
uważany za obcego. To obnażanie struktur nienawiści etnicznej, wyzwalanie się 
z „pychy” kulturowej i co gorsza „pychy” religijnej, to wreszcie wyzwalanie się 
z kolonializmu gospodarczego. Największą i najskuteczniejszą siłą zdolną 
przeciwstawić się i zaradzić tym destruktywnym „zwyrodnieniom” są i powinny 
być religie. Europa ukształtowana została w ciągu dziejów nie tylko na 
fundamentach chrześcijańskiej cywilizacji. Nie można zapominać o wpływach 
przez stulecia pochodzących z islamu oraz z judaizmu. Dziś, chrześcijańska 
kiedyś Europa, jest kontynentem pluralizmu kulturowego, religijnego, ideo
logicznego. Całe społeczności, wyrosłe kiedyś na wartościach głoszonych przez 
chrystianizm, niestety obecnie nie przyznają się do chrześcijańskiego stylu życia, 
myśli i nauki. Europa stała się „przestrzenią” obecności religii przybyłych wraz 
z imigrantami z krajów o dominacji pozachrześcijańskich tradycji. Tak więc nie 
było przesadą kiedy na Gotlandii mówiło się o multireligijnej kulturze Europy,
0 duchowych wartościach tejże kultury, nie będącej jednakże jakimś synkretycz- 
nym tworem wymieszanych doktryn czy stylów życia. To zbliżenie duchowych 
wartości obecnych w różnych religiach jest skuteczną drogą i sposobem 
pokonywania przemocy i niesprawiedliwości. Upadek komunistycznego bloku 
totalitarnego zniewolenia człowieka wyzwoliło szereg nieoczekiwanych reakcji. 
Przemoc zinstytucjonalizowana, przemoc uprawomocniona jurydycznymi pre
rogatywami, przemoc pozbawiona wyraźnych zewnętrznych oznak, wprowa
dzała jakiś stan stabilności. Wolność osiągnięta przez określone narody
1 państwa okazała się niezmiernie trudnym wyzwaniem dla całych wspólnot 
państwowych, dla całego kontynentu. Szukanie modeli dla rodzącej się w na
pięciach, konfliktach i nieporozumieniach demokracji jest trudnym zadaniem. 
W kształtowaniu obrazu nowej Europy nie może zabraknąć inicjatyw i działań 
podejmowanych przez różne religie. Tego byli w pełni świadomi wszyscy 
uczestnicy gotlandzkiego spotkania. Gościnnie przyjęci przez gotlandzkiego 
biskupa ewangelickiego Bjöma Fjärstedta w byłej letniskowej XIX wiecznej 
rezydencji księżniczki Szwecji Eugenii, w malowniczym miejscu Fridhem 
(nieopodal „stolicy” wyspy — Visby) nad samym morzem, otoczeni żywą 
zielenią (symbol życia) wszyscy stanowili przez te kilka dni jedną rodzinę. 
Świadczył o tym wspólny dach, pod którym przebywali tak różni, a przecież tacy 
sami! ludzie, nadto wspólny stół (znak jedności, zgody, porozumienia), wokół 
którego do tego samego posiłku zasiadali muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie,
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bahaiści. Nade wszystko zaś najbardziej wymowne było bycie razem na 
modlitwie rozpoczynającej każdy pracowity dzień, a wypowiadanej przez 
poszczególnych reprezentantów religii. W pierwszym dniu medytację prowadzili 
buddyści i hinduiści, w drugim — chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie, w trzecim 
— bahaiści oraz karaimka. Wzruszającą była modlitwa na otwartym, publicz
nym wieczornym spotkaniu uczestników interreligijnego zgromadzenia z miesz
kańcami Visby.

W pierwszym dniu Europejskiego Zgromadzenia WCRP w dyskusji panelo
wej wzięli udział reprezentanci byłej Jugosławii. Ich podróż na Gotlandię trwała 
kilka dni. Zmęczeni, jakby „przeniesieni” z epicentrum wojny i nienawiści 
etnicznej i religijnej na spokojną szwedzką wyspę — wyspę zgody w tejże samej 
Europie — byli żywymi świadkami wojny i pokoju. O pokonywaniu nacjonaliz
mu i regionalnych konfliktów, a także o sytuacji mniejszości narodowych, 
mówili: Mihail Montiljo z gminy żydowskiej w Zagrzebiu, imam Sevko 
Omerbasic, przywódca wspólnot muzułmańskich w Chorwacji i Słowenii, oraz 
ks. Mato Zóvkic, wikariusz generalny rzymskokatolickiej diecezji Sarajewo. 
Jeden z jugosłowiańskich prelegentów zacytował wypowiedź 5-letniej dziew
czynki: Dlaczego wszyscy strzelają i biją się a nie rozmawiają? Tego samego dnia 
temat: „Pokonywania ksenofobii i rasizmu: problem innego” poprzedzony 
został wystąpieniem Lisbet Palme, żony zamordowanego przed kilku laty 
premiera Szwecji Olafa Palme. Pani Palme mówiła o dzieciach będących 
najokrutniej dotkniętymi ofiarami nienawiści do „obcego” . „Pokonywanie 
przemocy i niesprawiedliwości w Europie: międzyreligijna współpraca jako 
przeciwstawność religijnego fundamentalizmu” — to tytuł rozważań biskupa 
Gotlandii B. Fjärstedta. W następnych dniach odbywały się prace w zespołach 
tematycznych, których sugestie i wnioski zostały przedstawione na forum 
podsumowującym spotkanie. Obrady, dyskusje i referaty na Gotlandii, do
tyczące „tu i teraz” Europy, ukierunkowane były na sformułowanie tez, które 
będą podstawą rozważań VI Światowego Zgromadzenia WCRP, zbierającego 
się w 1994 r. we Włoszech. Przedstawiciele wszystkich religii świata będą się tam 
zastanawiać nad sposobami i metodami pracy promującej pokój w jednej 
ludzkiej rodzinie (the global family). Drogą ku temu będzie wypracowywanie 
multireligijnego etosu dla jednej społeczności ludzkiej, etosu opartego na 
wspólnej wszystkim podstawie godności oraz wartości życia ludzkiego. Zna
miennym tematem przyszłorocznego zgromadzenia będzie również koncentracja 
na osobie dziecka jako nadziei jednej, wspólnej, niepodzielonej rodziny ludzkiej. 
Na zakończenie gotlandzkiego zamyślenia nad pokojem wszyscy uczestnicy 
skierowali pismo (fax) do prezydenta Stanów Zjednoczonych B. Clintona 
z wyrazami uznania dla decyzji wstrzymania programu strategicznej obrony, 
a także, z drugiej strony, z wyrazami niepokoju w związku z wizją wznowienia 
w USA prób testujących nuklearną broń. Bardzo ważnym polskim „akcentem” 
na Gotlandii było podjęcie wstępnych ustaleń z władzami WCRP, dotyczących 
zamiaru zorganizowania w byłym obozie koncentracyjnym na Majdanku 
międzynarodowej sesji na temat szacunku dla człowieka, godności ludzkiej, 
pokoju w jego różnych wymiarach. Sesja ta ma się odbyć jesienią 1994 r. 
w Muzeum Martyrologii na Majdanku, a wezmą w niej udział wybitni 
promotorzy pokoju na świecie, wyznawcy różnych religii z całego świata.

Eugeniusz Sakowicz



PODKOM ISJA DO SPRAW DIALOGU  
KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO 

I KOŚCIOŁÓW ZRZESZONYCH  
W POLSKIEJ RADZIE EKUMENICZNEJ

PROJEKT ZAPISÓW KONSTYTUCYJNYCH

Zgodna współpraca, wzajemne zrozumienie i dążenie do słusznego celu 
pomogły Podkomisji do Spraw Dialogu osiągnąć kolejny konsens w sprawach 
publicznych, interesujących ogół chrześcijan. W skład Podkomisji wchodzą 
przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelic
ko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, ewangelicko-reformowane
go, polskokatolickiego, mariawickiego. Przewodniczą Komisji: o. prof. Celestyn 
Napiórkowski z KUL i ks. Bogdan Tranda, proboszcz parafii ew.-ref. w War
szawie.

Podkomisja, która obraduje cztery razy w roku, podjęła się sformułowania 
wniosków dla Parlamentarnej Komisji Konstytucyjnej w sprawach dotyczących 
stosunków między państwem a Kościołami. Najpierw wysłuchała i przedys
kutowała szereg referatów na ten temat, przedstawionych przez ks. Ryszarda 
Borskiego (ew.-aug.), ks. prof. Remigiusza Sobańskiego i ks. bp. Tadeusza 
Pieronka (rzymkat.) oraz dr. Witolda Brodzińskiego (ew.-ref.), po czym 
zapoznała się z różnymi rozwiązaniami zawartymi w konstytucjach polskich 
i zagranicznych a także w projektach obecnie przygotowywanych. W końcu 
przystąpiła do sformułowania własnych propozycji, które wyrażają konsens 
między różnymi dążeniami. Nie jest to w pełnym tego słowa znaczeniu 
kompromis, lecz coś więcej, mianowicie pozytywny wyraz ekumenicznej 
współpracy, prowadzącej do pomyślnych uzgodnień.

Po pierwsze, dzięki dogłębnej wymianie poglądów Podkomisja doszła do 
wniosku, że preambuła konstytucji nie powinna zawierać inwokacji religijnej.

Konstytucja jest normatywnym aktem prawnym odnoszącym się do wszyst
kich obywateli bez względu na religię, wyznanie i jego brak. Każdy obywatel 
powinien mieć możliwość przyznania, że jest to konstytucja jego państwa, 
dlatego należy unikać wszelkich sformułowań nie będących normą prawną, 
a wprowadzających element kontrowersji lub ograniczenia. Podkomisja stanęła 
na stanowisku, zgodnym z opinią Episkopatu, wyrażoną w niedawno 
ogłoszonym orędziu Episkopatu o wartościach chrześcijańskich w życiu 
społeczeństwa i narodu, że „wartości religijne” ze swej istoty mają charakter 
wewnętrzno-duchowy, tzn. wymagają naszej wewnętrznej akceptacji i nie można ich 
narzucić za pomocą nakazów czy regulacji prawnych. Ponadto powoływanie się na 
imię Boże w konstytucji mogłoby w pewnych okolicznościach wywołać łamanie 
Dekalogu, który zakazuje nadużywania imienia Bożego, albo jak podają inne 
wersje, używania go do czczych rzeczy.

Po drugie, przyjęto propozycję konkretnego zapisu odnoszącego się do 
stosunków między państwem a Kościołami o następującej treści:

„Państwo i Kościoły oraz związki wyznaniowe są suwerenne i od siebie 
niezależne, a we własnym zakresie rządzą się własnymi prawami. Działają na 
zasadzie wzajemnego poszanowania i współpracują ze sobą dla dobra człowieka, 
całego społeczeństwa oraz istniejących w nim wspólnot.
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Wszystkie Kościoły i związki wyznaniowe są równe wobec prawa.
Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim określają umowy 

zawarte ze Stolicą Apostolską. Stosunek państwa do innych Kościołów i związków 
wyznaniowych regulują ustawy uchwalone po porozumieniu się z ich właściwymi 
przedstawicielami”.

Projekt zapisu unika antagonizującej i obciążonej doświadczeniami histo
rycznymi formuły „rozdział Kościoła od państwa” . Jednak w sposób wystar
czający - zdaniem Podkomisji - zapewnia odrębność każdej ze stron i daje 
podstawy do harmonijnej współpracy dla dobra ogółu. Projekt zapisu wprowa
dza akcent ekumeniczny, ponieważ nie wyróżnia Kościoła rzymskokatolickiego. 
W drugiej części zapisu zachowuje jednak specjalne potraktowanie tego Kościoła 
ze względu na charakter Stolicy Apostolskiej jako państwa, z którym zawiera się 
umowy o znaczeniu międzynarodowym.

Po trzecie, przyjęto projekt zapisu na temat wolności sumienia i wyznania 
treści następującej:

„Każdemu przysługuje wolność sumienia i swobodny wybór religii oraz 
wyznania.

Każdemu przysługuje wolność praktykowania, zarówno publicznie jak i prywat
nie, indywidualnie lub zbiorowo swej wiary i wykonywania praktyk religijnych. 
Ograniczenie praktyk religijnych w miejscach publicznych może określić ustawa.

Nie wolno nikogo zmuszać do ujawniania przekonań religijnych.
Objęcie jakiegokolwiek urzędu lub stanowiska państwowego w Rzeczypospolitej 

Polskiej nie może być uzależnione od przynależności do jakiegokolwiek wyznania”.
Uznano, że powyższe sformułowania w sposób dostatecznie wyraźny 

określają i wyjaśniają treść zawartą w formule o suwerenności i niezależności 
Państwa i Kościołów. Chodzi bowiem o to, aby ani państwo nie ingerowało 
w sprawy wewnętrzne wyznań religijnych, ani Kościoły nie mieszały się w sprawy 
państwa. Projektodawcy pragną zapewnienia każdemu odpowiednio wykwalifi
kowanemu obywatelowi pełni praw do pełnienia wszelkich funkcji i urzędów 
w państwie bez względu na wierzenia religijne lub ich brak. Przy ich obsadzaniu 
nie wolno byłoby kierować się przynależnością kandydata do któregokolwiek 
wyznania ani brakiem takiej przynależności.

Po czwarte, przyjęto następujący projekt zapisu dotyczącego mniejszości:
„Rzeczpospolita Polska gwarantuje mniejszościom narodowym, językowym, 

religijnym i wyznaniowym prawo do zachowania i rozwoju własnej kultury, języka, 
obyczajów i tradycji. Zapewnia także prawo do tworzenia własnych instytucji 
edukacyjnych, religijnych i kulturalnych oraz do udziału w podejmowaniu decyzji 
dotyczących uznania i ochrony ich tożsamości kulturowej”.

Po piąte, w zakresie prawa do życia przyjęto następujący projekt zapisu:
„Rzeczpospolita Polska uznaje prawo każdej osoby ludzkiej do życia - od 

początku do naturalnej śmierci - i jego prawną ochronę.
Nikt nie może być karany śmiercią”.
Członkowie Podkomisji nie użyli kontrowersyjnego określenia „od poczęcia” 

i zastąpili je ogólniejszym terminem „od początku”, co nie powinno budzić 
namiętnych sporów. Wystarczająco określa intencję autorów i pozwala we 
właściwy sposób ten termin interpretować w ustawie. Przez słowa „do naturalnej 
śmierci” autorzy wyrażają swój sprzeciw wobec eutanazji. Odrzucenie kary 
śmierci mieści się wprawdzie również w słowach „do naturalnej śmierci” , żeby 
jednak nie było wątpliwości co do stanowiska Podkomisji, wyraźnie je sfor
mułowano.

Po szóste, ustosunkowano się do problemu zastępczej służby wojskowej 
proponując następujący zapis:
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„Obowiązkiem każdego obywatela jest służba wojskowa lub zastępcza. Obiek
cje sumienia z racji religijnych są wystarczającym powodem zamiany służby 
wojskowej na zastępczą nawet wtedy, gdy Kościół czy wspólnota religijna, do której 
należy obywatel, nie mają takich obiekcji”.

Członkowie Podkomisji do Spraw Dialogu posługiwali się istniejącymi 
projektami, kierowali się jednak własnym rozeznaniem spraw, rozszerzali je, 
uzupełniali lub przekształcali. Podobieństwo do któregokolwiek projektu nie 
oznacza, że Podkomisja daje takiemu projektowi pierwszeństwo, czy też go 
popiera. Treść przyjętych projektów zapisów wyraża opinię członków Pod
komisji, natomiast nie może być uważana za stanowisko reprezentowanych 
przez nich Kościołów.

Na posiedzeniu w dniu 12 maja 1993 roku Podkomisja postanowiła swe 
przemyślenia i owoce dyskusji przekazać Parlamentarnej Komisji Konstytucyj
nej, Kościołom i związkom wyznaniowym, prasie oraz wszystkim instytucjom 
i osobom zainteresowanym.

Współprzewodniczący Podkomisji do Spraw Dialogu: 
Ks. Bogdan Tranda, O. prof. Celestyn Napiórkowski



SYM POZJUM  NAUKOWE „RELIGIE I POKÓJ”

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie, 19 maja 1993 roku

Poszanowanie natury człowieka, sprawiedliwość i wolność to drogi do 
zaistnienia i trwania pokoju. Zadaniem każdego człowieka, zadaniem wszyst
kich ludzi jest tworzenie związków braterstwa, nie godzenie się z gwałtem, 
występowanie przeciw wszelkim dyskryminacjom. Wyjątkową rolę do spełnienia 
w kreowaniu właściwych relacji międzyludzkich posiadają religie. Wyczulone na 
prawdę o człowieku wskazują (powinny wskazywać) na sposób postępowania 
wolny od jakiejkolwiek przemocy, jakichkolwiek przymusów. Czyż może być 
miejsce bardziej odpowiednie do mówienia i świadczenia o pokoju jak były obóz 
koncentracyjny? W tym miejscu sprofanowana została kiedyś, tak niedawno, 
wielkość człowieka, zbeszczone zostały wszelkie etyczne wskazania afirmujące 
człowieka. W obozie śmierci, w obozie unicestwienia, w obozie zagłady 
człowiek-oprawca depczący człowieka-ofiarę niszczył i profanował sam siebie. 
Czy zdawał sobie z tego sprawę?

W dniu 19 maja 1993 r. Państwowe Muzeum na Majdanku było świadkiem 
interreligijnego spotkania ludzi zatroskanych o pokój. Podzieleni doktrynalnie 
oraz instytucjonalnie wyznawcy różnych tradycji religijnych zgromadzili się 
nieopodal gazowych komór i krematoryjnych pieców by mówić, myśleć, przede 
wszystkim zaś świadczyć o pokoju. Nie przypadkowe to miejsce, nie przypad
kowy też temat naukowego sympozjum — „Religie i Pokój” . Ludzie wiary 
religijnej to ludzie poddani woli Boga, świadomi istnienia Bożej Mądrości 
kierującej burzliwymi często dziejami, świadomi wyzwalającej mocy, stwa
rzającej wciąż na nowo człowieka, a płynącej z obcowania z Bogiem. Majdanek 
od czasu kiedy unicestwiony tu został ostatni człowiek (nie ważne czy liczony 
w kolejności jako 360000 ofiara, bądź 250000 ofiara) jest wielkim znakiem 
wołającym o bezwarunkowy i głęboki szacunek dla osoby ludzkiej, o po
szanowanie wartości życia ludzkiego. Czyż przekonania konkretnych jednostek 
bądź wspólnot są tym wszystkim, co stanowi o człowieku? Czy tożsamość 
religijna, kulturowa, bądź też wreszcie antropologiczne cechy do końca wyrażają 
osobę ludzką? Niezbywalna wartość człowieka, godność domagająca się bez
warunkowego szacunku, wspólne i jednakowe człowieczeństwo, obce wszelkim 
rozróżnieniom (również religijnym) to egzystencjalny fundament wielkości tego, 
którego imię brzmi (często o ironio!) — homo sapiens. W czasie koszmarnego 
triumfu totalitaryzmu, w „epoce krematoryjnych pieców” człowiek był, na 
przekór wszystkiemu, co go miażdżyło, najwyższą wartością. Dziś pamiętać 
mają o tym religie, dziś mają tę pamięć przekazywać innym. Obóz koncentracyj
ny, okolony kilometrami drutów kolczastych krępujących wolność człowieka, 
który stał się ofiarą totalitarnej polityki, ów fenomen anty-kultury ludzkiej, ów 
wymysł kultury śmierci, wciąż jest realnym widmem na horyzoncie dziejów.

W czasie sesji „Religie i Pokój” zgromadziło się na Majdanku blisko 100 osób 
z różnych środowisk. Otwierający spotkanie dyrektor Muzeum mgr Edward 
Balawejder wskazał na funkcję miejsca pamięci, gdzie dziś podejmuje się próbę 
przezwyciężenia trudnego dziedzictwa historii po to, by orientować się na 
przyszłość. W tej formacji ludzkich sumień podejmujących historyczne decyzje 
o pokoju i wojnie wyjątkową rolę odgrywają religie.

Referat wprowadzający w „tu i teraz” spotkania przedstawił dr Eugeniusz 
Sakowicz, teolog, pracownik Muzeum, członek Światowej Konferencji „Religie
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dla Pokoju” (WCRP-Polska), równocześnie pomysłodawca sympozjum. Swoje 
wystąpienie sformułował jako pytanie — „Majdanek: miejsce męczeństwa
— miejscem pokoju?” W konkluzji referatu stwierdził, iż były obóz koncent
racyjny jest miejscem pokoju, o ile wyzwala przybywających tu z obojętności 
w obliczu cierpień nękających konkretnego człowieka. Z  takiego miejsca jak  
Majdanek powinno wracać się do swojej codzienności, do siebie samego z prag
nieniem pokoju i sprawiedliwości dla wszystkich bez wyjątku ludzi. Wracać 
z wypisanym głęboko w sercu i w sumieniu — „Nigdy więcej zła i nienawiści!”, 
„Tylko i zawsze dobro!”

Drugi prelegant, ks. prof, dr hab. Andrzej Szostek ze Zgromadzenia Księży 
Marianów, prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, etyk, uczeń 
Karola Wojtyły, podjął temat — „Czyniący pokój — Synami Bożymi” . 
Rozważania oparte na kanwie 7 Chrystusowego Błogosławieństwa na Górze 
(Kazanie na Górze Jezusa Chrystusa jest „przyjmowane” jako własne przez 
wielu wyznawców pozachrześcijańskich religijnych tradycji) posiadały szereg 
implikacji do sytuacji współczesnego świata. Jedną z nich było nawiązanie do 
toczącej się obecnie na oczach całej Europy okrutnej wojny w byłej Jugosławii. 
Prelegent stwierdził m.in. — (...) trudno dziś podejmować temat: „Religie 
i Pokój" z pominięciem tragedii, która dokonuje się na naszych oczach i która 
stanowi wielki wyrzut pod naszym adresem. Przyznajemy: nie nauczyliśmy się zbyt 
wiele z tragedii sprzed półwiecza. Okazujemy podobną, jak inni wówczas 
obojętność, źle skrywaną pod powłoką okrzyków oburzenia, apeli, pretensji do 
polityków i innych tego typu nieskutecznych działań. W nawiązaniu do 
wystąpienia ks. Szostka należałoby z całym przekonaniem stwierdzić, iż 
Jugosławia jest dziś symbolem-owocem nienawiści etnicznej, religijnej, kulturo
wej, posiadającej gorzkie korzenie historycznej pamięci zła. Człowiek zaś odległy 
o kilkaset kilometrów od przestrzeni, w której rozgrywa się tragedia ludzkiego 
istnienia, jest ogromnie bezradny. Wyraz pamięci o narodach pogrążonych 
w koszmarze wojny (różnie nazywanej — religijną, domową, międzynarodową) 
w byłej Jugosławii, stanowił przejaw solidarności z cierpiącymi. Posiadał również 
jeszcze inny wymiar. W czasie funkcjonowania machiny zła i nienawiści, 
machiny śmierci, na Majdanku w jednakowy sposób w jej tryby wplątani, 
wciągani byli zarówno Serbowie, jak i Chorwaci. To daje wiele do myślenia. 
Ważnym chyba wnioskiem po wysłuchaniu tego referatu jest stwierdzenie, iż 
drogą do pokoju nie może żadną miarą być eksterminacja przeciwników. 
Nienawiścią, okrucieństwem skierowanym do „wrogów” nigdy nie zbuduje się 
wolnej od zła przyszłości.

Ks. dr Alfred M. Wierzbicki, etyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
podjął rozważania z zakresu antropologii filozoficznej, które zatytułował
— „Majdanek: doświadczenie przemocy imperatywem niezadawania przemo
cy” . Ten właśnie imperatyw, ten „wewnętrzny” nakaz stanowi warunek pokoju. 
Swój referat ks. Wierzbicki zamknął słowami: „Trzeba (...) zauważyć, że próba 
usprawiedliwienia instytucji obozu koncentracyjnego może być podjęta jedynie na 
teoretycznym gruncie ateizmu, natomiast stanowi ona sprzeczność w ramach 
jakiejkolwiek religijnej wizji człowieka. Niestety jednym z aspektów dramatu 
Majdanka, Oświęcimia, Dachau — każdego obozu koncentracyjnego — jest to, że 
w zakładaniu i funkcjonowaniu obozów koncentracyjnych uczestniczyli także ludzie 
religijni — również chrześcijanie”. Te słowa to nie oskarżenie, lecz impuls do 
zastanowienia się nad rolą religii w życiu człowieka skażonego totalitaryzmem.

Ks. prof, dr hab. Stanisław Celestyn Napiórkowski z Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego, franciszkanin, autor programu ideowego głośnej przed laty 
Świątyni Pokoju, w referacie „Religie a pokój. Doświadczenia asyskie” skoncen
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trował się na wielkim wyzwaniu dla całego świata płynącym z Asyżu, miejs- 
ca-symbolu ogólnoludzkiego braterstwa. Sw. Franciszek, brat wszystkich ludzi, 
miłujący stworzenie jako jeden niepodzielny dar Boga Stwórcy dla człowieka, 
dziś jest wyrazicielem tęsknot ludzkości za pokojem we wszelkich jego wymia
rach. Pokój z przyrodą ożywioną i nieożywioną (pokój ekologiczny), pokój 
z drugim człowiekiem i z większą wspólnotą (społeczny, międzynarodowy 
wymiar pokoju) ma niepodważalne źródło w pokoju z Bogiem. Doświadczenie 
Asyżu z 1986 roku, kiedy to proklamowano pokojową inicjatywę bycia razem, 
by się modlić, by wspólnie świadczyć o Bogu (tak przecież różnie rozumianym 
i „widzianym”) — dziś przenika cały świat. Nie może on być głuchy na 
cierpienia, ból, dramat, śmierć setek tysięcy ludzi ginących niewinnie. Środki 
masowego przekazu codziennie przekazując informacje o wojnach międzynaro
dowych, klanowych, domowych, „oswoiły” niejako tzw. opinię publiczną 
z tragedią tysięcy konkretnych ludzi. Doświadczenie Asyżu ma wyrwać ludzi z tej 
obojętności na przemoc. Doświadczenie Asyżu, czyli ów apel o pokój, owo 
spotkanie religii skupionych na sprawie człowieka pragnącego pokoju, uwierzy
telniło się w kolejnych latach: w 1987 r. w Japonii na Górze Hiei, w 1988 r. 
w Rzymie w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu, w 1989 r. w Warszawie (1 
września w 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej) oraz w Oświęci- 
miu-Brzezince (2 września), w 1991 r. w La Valette na Malcie, w 1993 r. ponownie 
w Asyżu. Miasto to jest dziś wyzwaniem do sprzeciwiania się fuzji demonów 
religijnego fanatyzmu z demonami nacjonalizmu, nie tylko w Jugosławii, ale i na 
całym świecie. Ten sprzeciw powinni podjąć wyznawcy wszystkich religii, bez 
względu na to, czy są politykami, czy nie. Zaangażowanie polityków (jednostek 
przecież) nie może być wyrazem manipulacji bazującej na nieświadomości 
politycznej (zawinionej lub nie) dużych grup społecznych. Tym bardziej nie może 
deprymować zaangażowania ludzi religijnych czyniących pokój.

Bp Abel, ordynariusz Diecezji Lubelskiej i Chełmskiej Kościoła Pra
wosławnego ukazał „Prawosławną wizję pokoju” . Najdoskonalszym nauczycie
lem pokoju dla chrześcijan jest mądrość Biblii oraz doświadczenie Ojców 
Kościoła. Prawosławie w sposób szczególny wyczulone jest na potrzebę pokoju. 
Znajduje to wyraz w tekstach liturgii eucharystycznej oraz w tekstach każdego 
ortodoksyjnego nabożeństwa. Są one wprost przeniknięte formułami błagal
nymi o pokój z wysokości, o pokój powszechny, o czasy spokojne, o wybawienie od 
wszelkiego utrapienia, gniewu i nienawiści. W prawosławnym rozumieniu pokoju 
nie można nie dostrzec wymiaru uniwersalistycznego, ogarniającego świat 
aniołów, ludzi i zwierząt nawet. Pokój jako dobro natury moralnej posiada 
rozliczne odniesienia, w tym to, do którego się go najczęściej zawęża — politycz
ne. Bp Abel wskazał na heroiczną postawę archimandryty Grzegorza Peradze, 
Gruzina, profesora patrologii na Uniwersytecie Warszawskim, który podobnie 
jak św. Maksymilian Kolbe oddał swoje życie w Oświęcimiu za więźnia 
posiadającego liczną rodzinę. Nawiązał także, tak jak każdy prelegent 
występujący tego dnia, do dramatycznej sytuacji w byłej Jugosławii, przed
stawiając stanowisko serbskiego Kościoła prawosławnego w tej kwestii.

Prof, dr hab. Janusz T. Maciuszko, teolog z Kościoła ewangelicko-augsburs
kiego, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zaty
tułował swoje wystąpienie — „Protestancka refleksja o pokoju” . Wojna jest 
grzechem, czyli naruszeniem harmonii między człowiekiem a Bogiem. Pokój 
natomiast pomiędzy ludźmi i wśród ludzi stanowi wyraz pojednania z Bogiem. 
Wojna wobec tego jest wyrazem wciąż nękającego ludzkość braku pojednania. 
Prelegent skoncentrował się na wnioskach wypływających ze starotestamental
nej i nowotestamentalnej wizji pokoju. Tradycja Kościołów protestanckich
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ukazuje dwie, równorzędne opcje ustosunkowania się do zagadnienia wojny. Są 
nimi bądź pacyfizm w sensie biernego oporu lub też opór czynny wobec agresora. 
Wymownym stwierdzeniem były słowa prelegenta: Ekumenizm jest służbą 
pokojowi. Chciałoby się do tych słów dodać komentarz. Antyekumeniczne 
działania, zamrożenie relacji interkonfesyjnych to nic innego, jak gwałt zadawa
ny pokojowi.

Ks. prof, dr hab. Walerian Słomka, twórca Sekcji Duchowości w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, przedstawił „Ideę pokoju w encyklice Jana XXIII 
„Pacem in terris” . Dokument ten stanowi syntezę nauki Kościoła na temat 
pokoju, której czynnikami są prawda, sprawiedliwość, miłość i wolność. 
Niepodważalnym fundamentem pokoju jest prawda odnosząca się do Boga 
— Stwórcy świata, a także człowieka — najdoskonalszego stworzenia. Kluczo
wym pojęciem ukierunkowującym antropologiczne rozważania na temat pokoju 
jest godność człowieka. Ona stanowi o wielkości, wartości, niezbywalności praw 
przynależnych każdej ludzkiej osobie. Rozważania na temat encykliki „Pokój na 
ziemi” na Majdanku, na ziemi, która była negacją pokoju, posiadły symboliczną 
nośność. Nie respektowanie zasad przedstawionych przez papieża Jana XXIII 
w encyklice — prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju — stanowi faktycznie 
potwierdzenie istnienia stanu zaprzeczenia pokoju, a więc stanu prowadzącego 
do wojny.

Imam Mahmud Taha Żuk z Instytutu Muzułmańskiego w Warszawie, 
świadek i promotor realizacji idei Świątyni Pokoju na Majdanku, przedstawił 
wizję pokoju wg islamu. W referacie „Koran a światowy pokój” wskazał na 
zasady funkcjonowania społeczności muzułmańskiej. Zadaniem religijnej-kul- 
turowej-politycznej wspólnoty islamu jest ochrona każdego człowieka przed 
zgubnymi wpływami „świeckich” ideologii. Gwarantem zaistnienia pokoju jest 
organiczna, więc nierozrywalna, jedność religii i państwa. Imam Żuk wskazał na 
konsumpcjonizm głoszony przez Zachód jako zagrożenie dla światowego 
pokoju. Wyraża się on przede wszystkim w niesprawiedliwym podziale dóbr, a to 
z kolei stanowi przyczynę niesprawiedliwości w jej wszelkich wymiarach. 
Rozumienie pokoju przez islam, tak często odbiegające od interpretacji pokoju 
prezentowanego przez inne tradycje religijne, zakorzenione jest w zasadach 
wiary tejże religii. Związek religii, kultury, pokoju, państwa, genetyczne 
powiązanie tych czynników, ich wzajemne przenikanie się, determinują sposób 
refleksji o pokoju. Zycie zgodne z Koranem to punkt wyjścia do wszelkich zmian 
społecznych prowadzących do pokoju, w tym również do reform gospodarczych 
i ekonomicznych.

Kolejnym prelegentem był dr Stanisław Krajewski z warszawskiej gminy 
żydowskiej, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. 
W wystąpieniu zatytułowanym „Żydowskie spojrzenie na pokój” dokonał 
interpretacji pojęcia szalom wyrażającego poniekąd tożsamość narodu Izraela, 
tego z czasów biblijnych i tego współczesnego. Pokój jest superwartością, koroną 
i szczytem wszelkich wartości, w obliczu których staje i które musi wybierać Żyd. 
Modlitwa to przywoływanie pokoju, to głęboka za nim tęsknota. Pokój 
nieustannie trzeba gonić, trzeba go szukać, zdobywać ( dynamiczny pęd za 
pokojem), wciąż zaprowadzać. Zdobywanie pokoju to jedyne przykazanie, 
obowiązujące Żyda bez względu na warunki, które go okalają, czy nawet 
osaczają. Okoliczności, sytuacje nie mają żadnej mocy determinującej człowieka. 
On ma zawsze podążać za pokojem. Przedstawione przez prelegenta symboliczne 
obrazy z Biblii wskazywały na istotny aspekt pokoju w tradycji żydowskiej. 
Pokój tak długo trwał w społeczności, jak długo mówiła ona o sobie w liczbie 
pojedynczej. Kiedy jawiło się rozróżnienie, zanikał pokój. Żyd, spoglądając na
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pokój, widzi go jako pieczęć:, czyli znak uwiarygodnienia i nadania mocy 
wszelkim decyzjom. Prośba dra Krajewskiego skierowana do uczestników 
sympozjum o modlitwę o pokój dla Jerozolimy, o pokój między Żydami 
i muzułmanami, między Żydami a chrześcijanami, między chrześcijanami 
i muzułmanami, stanowiła w pewnym sensie resum e  wystąpienia. Bóg jest 
jedynym źródłem pokoju, a religie same w sobie posiadają ogromny antywojen
ny potencjał.

Óbrady (referaty, dyskusje) prowadzone w dwu sesjach: przedpołudniowej 
koordynowanej przez ks. prof, dra hab. Zachariasza Łyko z Kościoła Adwen
tystów Dnia Siódmego, profesora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 
w Warszawie oraz popołudniowej, kierowanej przez ks. prof, dra hab. Alfonsa 
Skowronka, ekumenistę z Akademii^ Teologii Katolickiej, przewodniczącego 
Polskiego Komitetu Wykonawczego Światowej Konferencji Religie dla Pokoju 
oraz przez dra Eugeniusza Sakowicza, zakończone zostały pod wieczór. 
Podsumowania dokonał ks. Skowronek, który wskazał na duże znaczenie 
i wymowę interreligijnej refleksji o pokoju na Majdanku. Stwierdził, że B óg je s t  
tą Isto tą , k tó ra  ze  zła  m oże wyprowadzić dobro . Ta myśl, wypowiedziana na 
nieludzkiej z iem i, wyraża głęboką wiarę w twórczą moc Boga, kreacjonistyczną 
Jego siłę, mogącą wykrzesać pokój z pogorzeliska wojny. Godne jest także uwagi 
inne stwierdzenie podsumowujące sesję, a odnoszące się do życia politycznego: 
N iem oralna p o lity ka  realna nie je s t  p o lity ką  realistyczną. To właśnie religie, nie 
wtrącając się w politykę, mają troszczyć się o pokój, mają zabiegać o moralne 
i realistyczne oblicze polityki. Jest to zadanie niezwykle trudne i delikatne. Słowa 
wypowiedziane na koniec: Ż eb y śm y  sta li się Św ią tyn iam i P oko ju , to nie jakieś nic 
nie mówiące pobożne życzenie. Pokój w swej głębi posiada sakralny wymiar, 
a realizuje się w konkretnym człowieku.

Zadumanie nad pokojem, religią, wojną w miejscu kiedyś totalitarnego 
wcielenia nienawiści do Boga i do człowieka zakończone zostało modlitwą przed 
Mauzoleum. Usytuowane obok krematorium kryje ono prochy tysięcy ofiar 
brutalnie unicestwionych w m iędzynarodow ej fa b ry ce  śm ierci, w ta jem niczym  
Oświęcim iu na przedm ieściach Lublina  (tak określała Majdanek konspiracyjna 
prasa). W miejscu tym będącym przestrogą dla świata i dla człowieka w imieniu 
Żydów (zarówno ofiar, jak i osób żyjących) modlił się sędziwy Pan Munysz 
Izralewicz, w imieniu katolików — metropolita lubelski abp Bolesław Pylak, 
w imieniu zaś protestantów ks. Jan Szklorz, proboszcz parafii ewangelic
ko-augsburskiej w Lublinie i w Radomiu. Znak milczenia zgromadzonych przed 
Mauzoleum uczestników Sesji był wyrazem pamięci o wyznawcach różnych 
religii, w obozie koncentracyjnym stanowiących jedną ponadkonfesyjną 
wspólnotę cierpienia, którzy w „równy” sposób umierali. Milczenie wyrażało 
również pamięć o ludziach nie podzielających żadnej wiary religijnej. Słowa 
modlitwy, do której wcześniej wprowadził dr Sakowicz, były „wołaniem” do 
Boga jedynego, który nie zna skłócenia i podziałów, „wołaniem” do Boga, 
którego imię znaczy Pokój, o pokój w byłej Jugosławii, w Jerozolimie, w byłym 
Związku Radzieckim, o pokój na całym świecie, przede wszystkim o pokój 
w każdym człowieku.

Sympozjum „Religie i Pokój” , dostrzeżone przez ogólnopolskie, jak również 
miejscowe, lokalne środki masowego przekazu, będące odpowiedzią ną jedyną 
w dziejach kultury i historii religii inicjatywę budowy interreligijnej Świątyni 
Pokoju na Majdanku, jak również odpowiedzią na obecność papieża Jana Pawła 
II na Majdanku w 1987 roku, a także solidarną odpowiedzią na wojny wciąż 
rozrywające świat, stanowiło zapowiedź kolejnego spotkania. W listopadzie 
1994 r. odbędzie się na Majdanku międzynarodowa, interreligijna sesja, na
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której zgromadzą się wybitni przedstawiciele różnych tradycji religijnych, 
promotorzy pokoju i międzyreligijnego zrozumienia i życzliwości. Refleksje 
podejmowane przez wyznawców różnych religii z wszystkich kontynentów 
świata będą prowadzić do ukazania realnej, faktycznej wizji pokoju w jednej 
ludzkiej rodzinie. Z pewnością przed tym przyszłorocznym spotkaniem zostanie 
wydana książka z tegorocznej sesji nakładem Państwowego Muzeum na 
Majdanku.

Eugeniusz Sakowicz



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

INSTYTUT BADAŃ EKUMENICZNYCH  
W STRASBURGU

Fundacja luterańska

Czwarte Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Helsin
kach (1963) podjęło uchwałę w sprawie utworzenia Luterańskiej Fundacji Badań 
Ekumenicznych. Celem tej Fundacji — zgodnie ze statutem — jest przyczynianie 
się do wypełniania odpowiedzialności ekumeniczno-teologicznej przez Kościoły 
luterańskie. Zadania swoje realizuje ona przez:
— teologiczne badanie dziedzin, w których Kościoły chrześcijańskie są podzielone 

w sprawach doktryny i ustroju kościelnego, dziedzin, w których istnieją 
kontrowersyjne kwestie teologiczne;

— przeprowadzanie naukowych seminariów i konferencji teologicznych;
— kontakty i rozmowy z teologami z innych Kościołów;
— publikowanie wyników własnej pracy badawczej oraz konferencji i rozmów. 

Fundacja kieruje się w swojej działalności takim rozumieniem Ewangelii o Jezusie
Chrystusie i Jego Kościoła, jakie zostało odkryte na nowo w Reformacji luterańskiej.

Instytut Iuterański

Dla przeprowadzenia pracy zorganizowano Instytut Badań Ekumenicznych 
w Strasburgu (Francja). Oficjalną działalność rozpoczął on 1 lutego 1965 roku.
0  ulokowaniu Instytutu w Strasburgu decydował fakt, że jest to miasto o bogatej 
tradycji akademickiej, kulturalnej i religijnej. Jako siedziba Rady Europy
1 Parlamentu Europejskiego jest Strasburg nie tylko forum badania 
współczesnych problemów Europy i świata. Miasto to oferuje również bogactwo 
swoich fakultetów teologii ewangelickiej i katolickiej, swoich licznych bibliotek 
i wielowiekowej tradycji myśli teologicznej, kontrowersji doktrynalnych i spot
kań ekumenicznych. W XVI wieku był Strasburg jednym z ośrodków Refor
macji; dzisiaj mniej więcej połowa jego mieszkańców należy do Kościoła 
luterańskiego. Strasburg jest jednocześnie siedzibą katolickiego arcybiskupa 
oraz władz zwierzchnich dwóch Kościołów ewangelickich Alzacji i Lotaryngii
— ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego. Jako miejsce 
spotkania kultury romańskiej i germańskiej daje Strasburg bezpośredni dostęp 
do innych ośrodków Europy — religijnych, kulturalnych i akademickich.

Organizacja

Fundacja wykonuje swą pracę za pośrednictwem Kuratorium i Sztabu 
Badawczego Instytutu. Kuratorium, które zbiera się na ogół raz w roku, składa 
się z 6 do 9 członków. Trzech z nich, w tym przewodniczącego, wybiera ze swego 
grona Komitet Wykonawczy Światowej Federacji Luterańskiej. Sprawą Kurato-
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rium jest nominacja Sztabu Badawczego, który składa się z 4 lub 5 osób 
wywodzących się z różnych krajów i różnych Kościołów luterańskich. 
Członkowie sztabu otrzymują na ogół nominację na ograniczoną liczbę lat. 
Jeden z nich przejmuje na dwa lub trzy lata obowiązki dyrektora Instytutu.

Chociaż Fundacja Jest pod względem prawnym niezależna, to jednak 
współpracuje ściśle z ŚFL, której siedziba znajduje się w Genewie. Przewod
niczący, Kuratorium składa corocznie sprawozdanie Komitetowi Wykonaw
czemu ŚFL na temat pracy Fundacji, a Sztab Badawczy utrzymuje regularne 
kontakty z komisjami i wydziałami Federacji, zwłaszcza z osobami odpowiedzia
lnymi za zagadnienia ekumeniczne i teologiczne.

Środki na działalność Fundacji i Instytutu pochodzą z funduszy własnych, 
z dorocznych wpłat Kościołów luterańskich i z darowizn specjalnych. Dochody 
z funduszów własnych zmniejszały się proporcjonalnie w ostatnich latach, tak że 
wzrosło znaczenie wpłat dokonywanych przez Kościoły.

Praca Instytutu

Działalność Instytutu koncentruje się na badaniach naukowych, które służą 
Kościołom. Obejmuje ona trzy główne dziedziny pracy: badania ekumeniczne 
— dialog ekumeniczny — komunikacja i recepcja ekumeniczna. Każda dziedzi
na ma swój własny charakter, lecz jednocześnie jest powiązana z pozostałymi. To 
wzajemne oddziaływanie umożliwia i ułatwia utrzymywanie łączności między 
teologią a Kościołem.

Badania ekumeniczne

Zajmują one główne miejsce w działalności Instytutu. Są one realizowane 
przez:
— projekty studyjne, nad którymi pracuje albo cały Sztab Badawczy albo grupa 

jego członków przez okres 4 do 6 lat. Z reguły sztab pracuje jednocześnie nad 
dwoma projektami studyjnymi. Wyniki ogłasza się w jednej lub w kilku 
większych publikacjach oraz w krótszych artykułach towarzyszących projek
towi. Przykładami takich projektów są studia nad tożsamością luterańską, 
nowymi ruchami transkonfesyjnymi, Konfesją Augsburską w kontekście 
ekumenicznym, znaczeniem ekumenicznym Marcina Lutra lub nad stworze
niem jako wyzwaniem dla ekumenizmu;

— indywidualne studia poszczególnych członków sztabu, których wyniki 
znajdują odbicie w mniejszych lub większych publikacjach;

— konsultacje, które są przeprowadzane w wielu częściach świata; nawiązują 
one często do projektów studyjnych. •

Teolodzy zagraniczni, którzy pracują nad tematami, które się wiążą z pro
gramem Instytutu, mogą korzystać z jego urządzeń i wiedzy Sztabu Badawczego.

Dialog ekumeniczny

Innym ważnym obszarem działalności jest udział Instytutu w dialogach ekumeni
cznych, zwłaszcza w rozmowach dwustronnych prowadzonych przez Światową 
Federację Luterańską. Fakt, że Instytut powstawał w okresie Soboru Waty
kańskiego II sprawił, że w początkowej fazie głównym przedmiotem jego zaintereso
wania był dialog z Kościołem rzymskokatolickim. Wnet jednak doszły do tego 
dialogi z innymi Kościołami, np. z Kościołem anglikańskim i metodystycznym, 
później także — z Kościołem prawosławnym i baptystycznym. Z nominacji SFL
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członkowie Sztabu Badawczego Instytutu uczestniczą w tych rozmowach albo 
w charakterze doradców teologicznych albo jako oficjalni delegaci. Na nich 
spoczywa szczególna odpowiedzialność za śledzenie i ocenę teologiczną bieżących 
dialogów. Poza tym większość Sztabu Badawczego bierze udział w krajowych 
rozmowach dwustronnych (Francja, Niemcy, USA). Istnieją też rozliczne kontakty 
robocze z Sekretariatem i Komisją „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.

Komunikacja i recepcja ekumeniczna
Instytut łączy ekumeniczne badania z silnym zaangażowaniem na rzecz 

ekumenicznej komunikacji. W tym miejscu trzeba wspomnieć szczególnie 
o dorocznych seminariach ekumenicznych w Strasburgu. Przy udziale refe
rentów z różnych Kościołów i instytucji akademickich, seminaria te gromadzą 
przeszło 80 duchownych, teologów i świeckich z całego świata, którzy przez 10 
dni zajmują się intensywnie pracą studyjną i dyskusją. Tematy dotychczasowych 
seminariów, powiązane często z obszarami pracy badawczej Instytutu, dotyczyły 
takich spraw, jak: Maria a rola kobiety w Kościele, teologia wyzwolenia jako 
wyzwanie dla ekumenizmu, święci jako wzorce do naśladowania, kwestie etyczne 
a jedność Kościoła. Od czasu do czasu organizuje się podobne seminaria także 
w innych krajach.

Instytut współpracuje z wieloma Kościołami luterańskimi w opracowywaniu 
teologicznych programów edukacyjnych. Taka współpraca trwa niekiedy wiele 
lat. Kursy intensywne lub seminaria trwają zazwyczaj od jednego do trzech 
tygodni. Tego rodzaju współpraca istniała dotychczas m.in. z Kościołami 
luterańskimi w Indiach, na Madagaskarze, w Kamerunie i w byłej Jugosławii.

Na zaproszenie Kościołów i instytucji kościelnych lub teologicznych 
członkowie Sztabu Badawczego wygłaszają regularnie referaty i wykłady 
w różnych częściach świata na tematy ekumeniczne; dzieje się tak podczas 
synodów kościelnych, konferencji pastoralnych, zgromadzeń ekumenicznych. 
Miejscem wygłaszania wykładów są uniwersytety, seminaria teologiczne itd.

Dialogi wielostronne i dwustronne, które nasiliły się szczególnie w latach 
osiemdziesiątych, uświadomiły znaczenie ekumenicznej „recepcji” , tj. kwestię 
przyswojenia przez Kościoły ekumenicznych porozumień. Z przyczyn teologicz
nych i pozateologicznych recepcja ta napotyka na poważne trudności. Instytut 
uważa, że jedno z jego podstawowych zadań polega na towarzyszeniu i pomaga
niu w tym procesie Kościołom, zwłaszcza Kościołom luterańskim. Troska o te 
sprawy jest obecna w całej działalności Instytutu, lecz swoje szczególne miejsce 
ma w dziedzinie ekumenicznej komunikacji.

Publikacje
Od początku swojego istnienia Instytut prowadził intensywną działalność 

publikacyjną, wydając: książki i artykuły naukowe, wyniki różnych konsultacji, 
dokumentacje, oceny i komentarze dotyczące dialogów ekumenicznych, ponad
to bardziej popularne publikacje dla szerszego kręgu odbiorców, mające się 
przyczynić do ekumenicznej komunikacji i recepcji.

Biblioteka
Biblioteka Instytutu składa się z około 20000 wolumenów. Jest ona wyspec

jalizowana w badaniach nad Reformacją, a także w teologii luterańskiej, 
rzymskokatolickiej i ogólnoekumenicznej. Abonuje ona ponad 100 czasopism.

Adres Instytutu Badań Ekumenicznych: 8, rue Gustave-Klotz — F 67 000 
Strasburg — Francja.
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OJCIEC PROFESOR STANISŁAW CELESTYN NAPIÓRKOWSKI

W sześćdziesięciolecie urodzin

Każda płaszczyzna ruchu ekumenicznego w Polsce (i nie tylko) nosi ślad 
osobowości o. prof. Napiórkowskiego. Zarówno w świecie modlitwy, dialogu 
teologicznego, jak i praktycznego działania widać jego obecność. Wiele osób zna 
go jako mądrego i świetnie wykształconego wykładowcę. Jeszcze inni jako 
uśmiechniętego, dowcipnego i skromnego kapłana.

Ojciec Napiórkowski obchodził 9 września 1993 roku 60-lecie urodzin dla 
Chrystusa w wodzie chrztu. Urodził się w Mroczkach Małych (3 września) 
— siedmiozagrodowej wsi ukrytej wśród pól Mazowsza. Szkołę podstawową 
ukończył w Wąsach, pobliskiej wsi, gdzie abecadła, tabliczki mnożenia i całej 
początkowej wiedzy o świecie uczyli zaledwie dwaj nauczyciele. Ojciec Celestyn 
wspomina ich z blaskiem w oczach. Oni pierwsi pokazali mu, że powołanie 
nauczycielskie łączy się ze świadectwem życia. Do Zakonu Franciszkanów o. 
Napiórkowski wstąpił w 1949 roku, tam ukończył liceum i uzyskał maturę, tzw. 
wewnętrzną, w Niepokalanowie. Ukończył też w skrócie drugie liceum oraz 
uzyskał maturę państwową w Liceum Korespondencyjnym w Warszawie na 
Żoliborzu. Otrzymał ją w 1959 roku, dwa lata po święceniach kapłańskich, tuż 
przed rozpoczęciem studiów wyższych. Seminaryjne studia filozoficzno-teologi
czne odbył o. Napiórkowski w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchow
nym w Gnieźnie (1952-1954), następnie w Wyższym Seminarium OO. Francisz
kanów w Krakowie (1954-1956), a ostatnie dwa lata w Prymasowskim Semina
rium Duchownym w Warszawie (1956-1957).

Wraz z rozpoczęciem studiów na Wydziale Teologicznym KUL w 1959 roku 
rozpoczyna się naukowa droga ojca Napiórkowskiego i trwa do dzisiaj. Drogę tę 
wytyczają kolejne stopnie naukowe i publikacje artykułów, rozpraw i książek, 
a także rzesza uczniów, którzy pod jego opieką zdobywali magisterskie 
i doktorskie szlify. Na studiach wyższych o. Napiórkowski specjalizował się 
w teologii dogmatycznej i ekumenizmie. Jeszcze w trakcie własnych studiów 
prowadził wykłady z teologii dogmatycznej dla studentów kursu zwyczajnego, 
a później również dla kursu wyższego z teologii dogmatycznej i ekumenizmu. Po 
uzyskaniu doktoratu w styczniu 1965 roku o. Napiórkowski zapisał się na 
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, gdzie po dwuletnich studiach (Filozofia 
teoretyczna — Ogólna metodologia nauk u ks. prof. Stanisława Kamińskiego) 
uzyskał absolutorium. Od tej pory prowadził dodatkowo na Wydziale Teologii 
wykłady z metodologii teologii.

Od 1 października 1964 roku pełnił funkcję asystenta, od 6 listopada 1965 
roku — starszego asystenta, a od 1 stycznia 1967 roku adiunkta w Katedrze 
Teologii Dogmatycznej. Coraz bardziej odpowiedzialnym funkcjom towarzy-
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szyła praca naukowa uwieńczona doktoratem w 1965 roku, a następnie 
habilitacją w 1975 roku. Zatwierdzenie habilitacji nastąpiło dopiero 26 września 
1977 roku. W następnym roku o. Napiórkowski otrzymał tytuł docenta. 
Wymieńmy od razu dalsze tytuły. Od 14 października 1983 roku jest profesorem 
nadzwyczajnym, a od 18 grudnia 1990 roku profesorem zwyczajnym. 
Pogłębieniu wiedzy teologicznej służyła podróż naukowa do Szwajcarii, Włoch, 
Belgii i Holandii (1971 i 1972).

Bliższe spotkanie o. Napiórkowskiego z ekumenizmem nastąpiło jeszcze 
w okresie studiów doktoranckich. Promotor, o. Andrzej Krupa, zasugerował 
temat na rozprawę doktorską łączący zagadnienia mariologii i ekumenizmu. To 
był początek ekumenicznej lawiny, która do tej pory niesie ze sobą ojca 
Celestyna. Zainteresowanie ekumenizmem skupiło się na protestantyzmie, co 
ukoronowane zostało rozprawą habilitacyjną na temat interpretacji jednej 
z zasad protestanckich: solus Christus. Rozprawa doczekała się pozytywnych 
ocen recenzentów i czytelników (opublikowano ją w 1978 roku), zarówno po 
stronie katolickiej, jak i protestanckiej. Ciągle pogłębiane zainteresowanie 
protestantyzmem odzwierciedla się nie tylko w publikacjach naukowych, ale 
również w popularnonaukowych. Wiele jasnych i prostych artykułów wciąż 
ukazuje się na łamach pism katolickich oraz innych wyznań. Ojciec Na
piórkowski stara się pozytywnie odczytywać i ukazywać protestantyzm. Myśląc
0 czasach, które zrodziły Reformację podkreśla zasadność protestu wobec wielu 
poglądów i praktyk kościelnych, które zaciemniały Ewangelię. Reformatorzy 
kierowali się przede wszystkim miłością do Ewangelii, a nie osobistymi 
ambicjami. Ale też wierność prawdzie wymaga stwierdzenia, że wina za podział 
Kościoła leży po obu stronach. Spojrzeniu na dzieje Kościołów towarzyszy 
refleksja nad teologią i praktyką życia chrześcijańskiego Kościołów protestanc
kich. W przekazie ojca prof. Napiórkowskiego protestantyzm jawi się jako żywa 
wspólnota wyznawców Chrystusa, programowo zwrócona ku prawdzie przeka
zanej w Piśmie świętym. Rzetelne i obiektywne publikacje na temat protestantyz
mu przybliżają katolikom ten sposób wyznawania Chrystusa. Ale nie tylko 
katolikom. Z pewnością można powiedzieć, że protestanci uczą się również 
z tego wykładu protestantyzmu. Prace o. Napiórkowskiego przyczyniają się do 
przełamania nieufności wobec słów wypowiadanych przez przedstawiciela 
innego wyznania. Chrześcijanin uświadamia sobie, że skończył się czas polemik, 
a nastąpił czas dialogu. A to oznacza życzliwe spojrzenie na inny Kościół, 
obiektywne prześledzenie historii obu tradycji wyznaniowych, krytyczną re
fleksję nad brakami we własnym Kościele.

Czas dialogu jest czasem budowania kontaktów, które rodzą zrozumienie
1 prowadzą do wspólnej przyszłości Kościołów. Ojciec Napiórkowski nie tylko 
mówi o potrzebie takich kontaktów, ale ich poszukuje, uczestnicząc 
w różnorodnych spotkaniach ekumenicznych. Najwyższy rangą jest udział (w 
latach 1976-1984) w pracach Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej do 
spraw dialogu teologicznego. Dialog ten toczy się na forum światowym 
z ramienia Sekretariatu do spraw Jedności Chrześcijan (obecnie Papieska Rada 
do spraw Jedności Chrześcijan) oraz Światowej Federacji Luterańskiej. Ojciec 
Napiórkowski, jako jeden z teologów katolickich, podpisał sześć doku- 
mentów-uzgodnień teologicznych. Jak sam wyznaje, prace w Komisji Mieszanej 
jeszcze bardziej pogłębiły w nim świadomość, iż więcej spraw Kościoły łączy, niż 
dzieli. A to, co dzieli nie musi już stanowić przepaści nie do przebycia. Cierpliwe 
wsłuchiwanie się w głos innego Kościoła prowadzi do uszanowania innego 
sposobu doświadczania i pojmowania. O tym wszystkim stara się ojciec 
Napiórkowski mówić do polskich chrześcijan. Przybliża osiągnięcia międzyna
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rodowego dialogu dokonując przekładu podpisanych tam dokumentów, oma
wiając je w formie naukowej i bardziej popularnej. Ponadto pod jego kierunkiem 
powstają prace magisterskie i doktorskie, przyczyniające się do większej recepcji 
tych dokumentów w Polsce.

Konsekwencją autentycznego dążenia do jedności jest również pokorne 
i odważne zajęcie się uchybieniami we własnym Kościele. Ojciec Napiórkowski 
poświęcił wiele uwagi mariologii. Jak sam wyznaje — to jego pierwsza miłość 
teologiczna, która tak nim zawładnęła, że nie zdradził jej nawet wtedy, gdy 
odkrył jej pomarszczoną twarz. Poszukiwanie głębiej ukrytego piękna do
prowadziło między innymi do odkrycia wewnętrznych powiązań mariologii 
z ekumenizmem. Tym bardziej ojciec Napiórkowski czuł się zobowiązany pytać 
o kształt tej mariologii w Kościele katolickim, jej poprawność, odniesienie do 
Pisma Świętego, nauczania Magisterium Kościoła. Okazało się, że ta dziedzina 
wymaga oczyszczenia, czemu ojciec Napiórkowski oddał się z pasją. Jego 
osobista pobożność i publikacje skutecznie kształtują mariologię bardziej 
zrozumiałą dla wierzącego chrześcijanina, zarówno protestanta, jak i katolika, 
często zagubionego w swej pobożności. Proces oczyszczania katolickiej mariolo
gii sprawił, że Maryja jaśnieje swoim własnym blaskiem, a dialog ekumeniczny 
może jeszcze bardziej się pogłębić.

Praca i zaangażowanie ojca Napiórkowskiego w dziedzinie mariologii są 
znane nie tylko w Polsce, ale również w szerokim świecie. Brał udział 
w światowych Kongresach Mariologicznych w Zagrzebiu i Saragossie (referat 
w czasie sesji plenarnej w oparciu o rozprawę habilitacyjną) oraz w seminarium 
mariologicznym w Fatimie. W ubiegłym roku w Huelva (Hiszpania) odbył się 
kolejny Kongres, na którym ojciec prof. Napiórkowski wygłosił referat „Mario- 
logia a ekumenizm po Soborze Watykańskim II” . Swoje refleksje zakończył 
ekumeniczno-mariologicznym dodekalogiem. Za tymi dwunastoma swoistymi 
przykazaniami uganiali się dziennikarze obecni na sympozjum. Proste sfor
mułowanie zasad okazuje się niezbędne podczas wszelkich dyskusji, nie tylko na 
forum światowym, ale także w małych nieprofesjonalnych grupach. Wprowa
dzają bowiem systematyzację i równowagę zagadnień teologicznych. Ojciec 
Napiórkowski celuje w formułowaniu krótkich i jasnych zasad. Spod jego pióra 
wyszedł również dekalog ekumeniczny, tak jakby ekumenizm w pigułce.

Ojciec prof. Napiórkowski bierze również aktywny udział w polskim ruchu 
ekumenicznym. Jest członkiem Komisji Episkopatu do spraw Ekumenizmu (od 
stycznia 1970 roku), Komisji Mieszanej Kościoła Rzymskokatolickiego i Pol
skiej Rady Ekumenicznej (od lutego 1974 roku) oraz Podkomisji do spraw 
Dialogu wspomnianej ostatnio Komisji (od 1977 roku). W Podkomisji do spraw 
Dialogu o. Napiórkowski, wraz z ks. Bogdanem Trandą, pełni funkcję 
współprzewodniczącego. Doniosłym wydarzeniem w pracach tejże Podkomisji 
było uzgodnienie stanowisk w sprawie wzajemnego uznania chrztu przez 
Kościoły w Polsce. Staraniem ojca Napiórkowskiego opublikowano w Wydaw
nictwie OO. Franciszkanów w Niepokalanowie materiały-uzgodnienia w tej 
sprawie. Niezwykle to cenna inicjatywa dla polskiego ekumenizmu. Książeczka 
jest pomocna dla każdego księdza, który w duchu chrześcijańskim pragnie 
współpracować z księżmi innych wyznań. Może służyć również każdemu 
chrześcijariinowi, który poszukuje wspólnych podstaw współpracy ekumenicz
nej.

Praca naukowa obejmuje teologię dogmatyczną oraz mariologię i ekume
nizm. Trudno wymienić wszystkie prace ojca prof. Napiórkowskiego nawet w tej 
ostatniej dziedzinie. Podkreślmy przynajmniej, iż jest twórcą serii wydawniczej 
„Teologia w dialogu” (Redakcja Wydawnictw KUL) oraz „Baetam me dicent”
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(wyd. OO. Franciszkanów w Niepokalanowie). Wydaje również pismo „Teolo
gia w Polsce” poświęcone przybliżaniu aktualności teologicznych. Był 
współpracownikiem „Internationale Oekumenische Bibliographie” . Z wydaw
nictw książkowych na uwagę zasługują: Historia ruchu ekumenicznego, Solus 
Christus, Ut Unum. Dokumenty Kościoła Katolickiego na temat ekumenizmu, Na 
drodze do jedności. Pomoce do studium ekumenizmu(wraz z S. Kozą i P. Jaskółą) 
oraz Wszyscy pod jednym Chrystusem. Ogólnokościelny dialog katolicko-lute- 
rański cz. 11965-1981. Pod jego redakcją ukazały się również dwie interesujące 
książki dotyczące spraw pokoju (Teologia pokoju, Schowaj miecz. Głos sumienia 
w sprawie służby wojskowej) oraz jedna poświęcona ekologii (Chronić by 
przetrwać). Ojciec Napiórkowski wytrwale i umiejętnie prezentuje polską myśl 
ekumeniczną na świecie. Oprócz udziału w międzynarodowych sympozjach 
i seminariach ma w swoim dorobku ponad dwadzieścia publikacji w językach 
obcych. Jednakże — jak już wspomniano — nie tylko rozprawy naukowe 
wychodzą spod pióra ojca prof. Napiórkowskiego. Odnotować należy jego 
wytrwałą pracę publicystyczną. Artykuły popularne, przeznaczone dla szerszego 
czytelnika stanowią ogrom dorobku twórczego. Dzięki niezwykłej wprost 
lekkości pióra poważne i często niezrozumiałe idee teologiczne trafiają pod 
strzechy i poruszają myśl chrześcijan. Nie od rzeczy będzie podkreślić piękną 
polszczyznę ojca Celestyna, prostotę wypowiedzi (popartą niejednokrotnie 
żartem bądź celnym przykładem) i konsekwentne rozwijanie myśli. Jak bardzo 
sobie ceni dbałość o tekst niech świadczy rada, której udziela młodym adeptom 
teologii: na biurku teologa obok pióra i kartki papieru powinno leżeć Pismo 
Święte oraz Słownik Poprawnej Polszczyzny. Umiejętność jasnego for
mułowania i przekazywania myśli pomaga ojcu Napiórkowskiemu kształtować 
u swoich słuchaczy i czytelników postawę otwartą i prawdziwie ekumeniczną.

Oddanie sprawie ekumenizmu widać także w pracy dydaktycznej. W Katolic
kim Uniwersytecie Lubelskim jest kuratorem I Katedry Teologii Dogmatycznej 
(od 1981 roku), Kierownikiem Katedry Mariologii (od 1978 roku) oraz 
współpracownikiem Instytutu Ekumenicznego. Brał udział w pracach przygoto
wujących powstanie tegoż Instytutu i przez cały czas prowadzi wykłady dla 
studentów Instytutu, przybliżając im przede wszystkim dialog teologiczny 
i protestantyzm. Ponadto wykłada teologię dogmatyczną i ekumenizm 
w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi. Zor
ganizował i jest Dyrektorem Instytutu Franciszkańskiego w Łodzi. W latach 
1983-1989 pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Dogmatycznej Teologów 
Polskich i organizował coroczne sympozja tego ponad stuosobowego grona. Pod 
jego kierunkiem napisano 265 prac magisterskich oraz 12 rozpraw doktorskich. 
Przegląd tematów, którymi zajmowali się uczniowie ojca prof. Napiórkowskiego 
wywołuje zdumienie. Widać w nich różnorodność zainteresowań uczniów oraz 
otwarcie się Promotora na szeroką gamę spraw. Rzeczywiście chrześcijaństwo 
i teologia nie jedną ma twarz, nie jednym nurtem płynie. Ojciec prof. 
Napiórkowski stara się ukazać jak najwięcej z tego bogactwa i głębi. Opiekując 
się młodymi studentami teologii wprowadza ich w cudowny — jak sam twierdzi 
— świat ekumenizmu. Ponieważ przede wszystkim ekumenizm wyzwala z kon
fesyjnych schematów i zawężeń, pokazuje możliwości pluralizmu w rozumieniu 
i przeżywaniu chrześcijaństwa, umożliwia poznanie różnorodnych przestrzeni 
teologicznych, rozszerza horyzonty, burzy naiwne myślenie, ale też uczy 
szacunku dla własnej teologii i własnej tradycji wyznaniowej. Nic dziwnego, że ci, 
którzy pod jego kierunkiem studiowali teologię ekumeniczną, są głęboko 
przekonani, że tylko taką teologię warto studiować. Ubogaceni zapałem 
Promotora odkrywają radosny szeroki oddech, jaki im daje teologia ekumenicz
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na. Na marginesie dodajmy, iż nie tylko praca dydaktyczna łączy ojca Celestyna 
z młodzieżą. Jest powszechnie znany ze swojej miłości do sportu, zwłaszcza 
siatkówki. Akademicki Związek Sportowy, Zarząd Środowiskowy w Lublinie 
wyróżnił go odznaką: „W uznaniu zasług dla rozwoju kultury fizycznej i sportu 
w Lubelskim Ośrodku Akademickim” .

Nie można pominąć zaangażowania Ojca Napiórkowskiego w ekumenizm 
duchowy. Ojciec Celestyn spotyka się z chrześcijanami innych wyznań podczas 
Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Często głosi tam słowo Pana. 
Uczestniczy we mszach ekumenicznych organizowanych w Kościele Akademic
kim KUL oraz w kościołach na terenie całego kraju. Wspólnemu spotkaniu na 
modlitwie miała służyć Świątynia Pokoju na Majdanku w Lublinie. Ojciec 
Napiórkowski jest autorem programu ideowego tejże świątyni. W jednym 
miejscu, pod jednym dachem mieli spotkać się przedstawiciele wyznań 
chrześcijańskich, innych religii oraz ateiści i poszukujący. Wspólna modlitwa, 
lub chociażby wspólne miejsce modlitwy i rozmyślania umożliwiało realizację 
celu, jaki stawia przed sobą najszerszy ekumenizm: pojednanie całej ludzkości. 
Projekt Świątyni Pokoju wciąż czeka na realizację.

Ekumenizm jest tą dziedziną życia Kościołów, która daje najwięcej 
możliwości doświadczenia akceptacji i odrzucenia. To, co jedni przyjmują 
z radością, inni z niepokojem, zakłopotaniem i protestem. To, co dla jednych jest 
poszerzaniem horyzontów dzięki obecności kogoś inaczej myślącego i czującego, 
dla innych jest niebezpiecznym liberalizmem, a nawet wyznawaniem idei 
masońskich. To, co dla jednych jest ubogaceniem siebie i własnej tradycji 
wyznaniowej dzięki bogactwom innych nurtów chrześcijaństwa, dla innych jest 
zdradą własnego Kościoła, zaprzeczeniem jego jedyności i prawdziwości. 
W ciągłej konfrontacji akceptacji i odrzucenia umacnia się szczere zaan
gażowanie ekumeniczne wielu polskich chrześcijan.

Iga Czaczkowska



SIOSTRA STANISŁAWA ANDRONOWSKA

Czasami jest tak, że uśmiech jest słowem. Uśmiech siostry Stanisławy ma 
w sobie coś łagodnego, a zarazem wymagającego — przywołuje ludzi do 
uczynienia czegoś wspólnie. Patrząc na nią, czuje się, że jej wezwanie jest 
zaproszeniem do wspólnego przeżywania obecności Boga. Wszystko zaś, co 
przekracza krąg wiary, siostra Stanisława także zbywa uśmiechem, ale jakimś 
innym, tak jakby mówiła — to już mnie nie dotyczy. W takich chwilach jej 
słowo-uśmiech nie jest odrzuceniem czy potępieniem, jest raczej uchyleniem się 
od uczestnictwa w czymś, co wychodziłoby poza treść jej powołania zakonnego. 
Jej osobowość ma w sobie siłę interioryzacji, skupiania wszystkich wokół jednej 
najważniejszej sprawy, jaką jest przeżywanie wiary. Powołaniem tej zakonnicy 
jest jednoczenie ludzi wokół wiary. Ale jej oddziaływanie na gromadzących się 
wokół niej nie ma w sobie nic z taniego prozelityzmu, „łapania dusz” , nie nabiera 
cech sporu czy wykładu teologicznego, ma wyraz wyłącznie egzystencjalny. 
Siostra Stanisława dysponuje jedynie zdolnością wytwarzania wokół siebie 
wspólnoty ludzi, w której wszystko dokonuje się jakby poza udziałem jej samej 
— poprzez idący z góry dar łaski. Bowiem — jak mówił Chrystus — gdzie są 
dwaj, albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20).

Siostra Stanisława Andronowska bardzo znaczną część swego życia 
poświęciła pracy na polu ekumenicznym. Jest szarytką — nazwa pochodzi od 
słowa charite — miłosierdzie. W swoim niekrótkim życiu uczyniła już wiele dla 
ludzi, właśnie idąc szlakiem wyznaczonym mocą miłosierdzia Bożego. A jedno
cześnie od 30 lat jest znana jako osoba czynna na polu zbliżenia chrześcijan, 
wyznawców różnych Kościołów, rozwijających działalność duszpasterską w Lu
blinie, gdzie jej właśnie jako zakonnicy przypadło pracować.

Ludzie o takiej formacji duchowej, jaką ma siostra Andronowska, rozdzą się 
na styku różnych kultur. Jej osobowość kojarzy się z jakąś przestrzenią 
„kresów”, z tymi ośrodkami polskości rozsianymi na niewymiernych obszarach, 
przekraczających może nawet granice dawnej pierwszej Rzeczypospolitej. Czuje 
się, że musi ona pochodzić z daleka. Z takich stron, gdzie polskość i katolicyzm 
były znakami tożsamości, a równocześnie żyło się wśród innych ludzi, odmien
nych zarówno narodowością jak i wyznaniem.

Urodziła się ona w 1905 roku w Bałsku koło Rygi na Łotwie. Rodzice jej byli 
katolikami. Ojciec był człowiekiem ruchliwym, dużo podróżował i okresowo 
pełnił funkcję naczelnika wydziału portowego w Rydze. Matka z domu Korsak 
i babka z domu Suzin pochodziły także z rodzin katolickich. Matka ojca, z domu 
Marianowicz, mogła być pochodzenia serbskiego, a zatem jej przodkowie mogli 
wyznawać prawosławie. Młoda Stanisława z wyznaniem tym jednak bliżej się nie 
stykała. Wspomina tylko, że jakiś czas przebywała w Wercholesie koło 
Kobrynia, gdzie była tylko cerkiew, do której czasem uczęszczała. W pamięci jej 
pozostał mały, położony przy murze cmentarzyk, na którym spoczywali popi 
cerkiewni. Cmentarzyk ten był dla niej jakimś znakiem obcej tajemniczości.

Ojciec s. Andronowskiej jeszcze przed wybuchem I wojny światowej przeniósł 
się do Chocimia na Besarabię, a stamtąd do Lublina. Gdy jednak w toku działań 
wojennych w 1915 roku Lublin miały zająć wojska austriackie, rodzina 
Andronowskich została ewakuowana do Rosji i przebywała na Kaukazie. 
Dopiero w 1922 roku państwo Andronowscy powrócili do Lublina. Ich szlaki 
wędrowne biegły ku Polsce. Bo też w rodzinie tej żywe były tradycje patriotyczne. 
Dziadek, Jan Korsak, był powstańcem z 1863 roku, zesłany potem w głąb Rosji,
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zawsze dążył do tego, by żyć i pracować w Polsce, dla której, jak wierzył, 
nadejdzie czas prawdziwej wolności. Z jego też woli Stanisława zostaje skierowa
na na nauki do ss. urszulanek, gdzie zdaje maturę.

W tych czasach dla młodej licealistki wzorcem osobowym była Narcyza 
Żmichowska, przywódczyni duchowa polskich entuzjastek. Dla młodej pa
nienki, pochodzącej ze zubożałej wydarzeniami wojennymi szlachecko- 
urzędniczej rodziny, odbywane nauki były przygotowaniem do zawodu, jaki 
trzeba było zdobyć, by pracować i utrzymać się przy życiu. Tak więc wzorzec 
dzielnych kobiet, walczących o równe prawa w życiu społecznym, dla młodej 
Stanisławy był czymś naturalnym. Jak wspomina, książką, która w latach 
szkolnych wywarła na niej ogromne wrażenie, była „Entuzjastka” autorstwa 
Leśniewskiej. Bohaterką książki była kobieta z czasów powstania listopadowego 
Walentyna Zborowska, której postać w młodości stała się wzorcem osobowym 
Stanisławy.

Po ukończeniu V klasy Andronowska podjęła studia na filologii klasycznej 
Uniwersytetu Lubelskiego, obecnego KUL. Lecz wkrótce w jej życiu rodzinnym 
nastąpiły istotne zmiany. Umarła babka, która widocznie stanowiła fundament 
spójności rodzinnej. Ojciec postanowił odbyć nowe podróże, a Stanisława udała 
się do Warszawy, by wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincen
tego ä Paulo. Jest to zgromadzenie powstałe z końcem XIX wieku w Belgii. 
Szarytki na terenach polskich osiedliły się wpierw we Lwowie, gdzie zajmowały 
się opieką nad chorymi w szpitalu. Miały też swój dom w Tarnowie, gdzie 
rozwijały pracę charytatywną w powiązaniu z parafią greko-katolicką. Do 
Warszawy przybyły po I wojnie światowej. Andronowska wstąpiła do zakonu 
w 1929 roku. Po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej pracowała w Szpitalu 
Przemienienia Pańskiego na Pradze. W pamięci pozostały jej szczególnie 
dramatyczne przeżycia z czasu obrony stolicy we wrześniu 1939 roku. Szpital 
Przemienienia Pańskiego, mimo że był oznaczony znakami Czerwonego Krzyża, 
został zbombardowany przez lotnictwo niemieckie i chorych trzeba było 
przenosić do innych budynków. Podczas okupacji s. Stanisława nadal pracowała 
w szpitalu. Skupiała wokół siebie dość duży krąg młodzieży żeńskiej. Starała się 
rozwijać pracę samokształceniową, ucząc panienki warszawskie różnych za
wodów w utworzonym kole młodych gospodyń. Jesienią 1943 roku z grupą 40 
dziewcząt przeniosła się do domu ks. Boduena do Góry Kalwarii. Prowadzenie 
kursów dla dziewcząt z zakresu gospodarstwa domowego miało je chronić przed 
przymusową wywózką na roboty do Niemiec. W marcu 1944 roku s. Stanisława 
zostaje skierowana na nowe stanowisko pracy do szpitala ss. szarytek w Lublinie, 
mieszczącego się przy ul. Staszica. W 1945 roku na apel znanego społecznika 
i zasłużonego kapłana diecezji lubelskiej ks. Franciszka Trochonowicza, włącza 
się w tak potrzebny wówczas nurt pracy charytatywnej, prowadzonej przy 
parafii św. Pawła. Ks. Trochonowicz, późniejszy kanonik i dziekan dekanatu 
janowskiego, wówczas prowadził biuro „Caritasu” kościelnego w Lublinie. S. 
Stanisława staje się jego najbliższą współpracowniczką i zarazem podejmuje się 
szczególnego dzieła, jakim jest roztaczanie opieki nad samotnymi matkami. 
W latach powojennych była więc inicjatorką działalności, którą to w ostatnich 
dopiero czasach podjęło conajmniej kilka zgromadzeń zakonnych.

S. Andronowska swą powszechnie cenioną w Lublinie działalność przy parafii 
św. Pawła prowadzi do 1976 roku. Z lat tych wspomina, że udało się jej świadczyć 
pomoc kilkuset kobietom, dla których decyzja urodzenia dziecka bynajmniej nie 
była łatwa. Bezpośrednio po wojnie nie został jeszcze wykształcony system 
prawny adopcji. Trzeba było rodziny zastępcze poszukiwać na własną rękę. 
Ludzie byli biedni, a sierot społecznych nie brakowało. Z dziewczętami,
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z którymi się stykała, nie łatwo też było nieraz dojść do porozumienia. W pamięci 
jej utkwiła szczególnie jedna z nich, którą nazywała Kazią. Otóż pewnego dnia 
doszła do niej wieść, że jakaś dziewczyna z Lublina, która przypadkowo znalazła 
się koło Międzyrzecza, została napadnięta przez żołnierza i teraz oczekuje 
dziecka, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Dziewczynę tę odszukała w ubogim 
pokoiku, prawie bez mebli, w którym pod ścianą stało tylko jedno łóżko. 
Dziewczynie towarzyszył jakiś wojskowy, robiący raczej wrażenie funkcjonariu
sza UB. Siostra wdaje się jednak w rozmowę z odszukaną dziewczyną i namawia 
ją, by zdecydowała się wydać swoje dziecko na świat. Pomaga je później umieścić 
w funkcjonującym już domu małego dziecka, a wkrótce i w rodzinie zastępczej. 
Zdarzenia te rozgrywają się w 1948 roku. Osiemnaście lat później do parafii św. 
Pawła przybywa Kazia w towarzystwie eleganckiego i dość agresywnego 
mężczyzny i stanowczo domaga się przywrócenia jej urodzonego niegdyś 
dziecka. Zakonnica jest zdania, że rodzina, która przed laty przyjęła córkę Kazi, 
nie może być teraz tego dziecka pozbawiona. Rozpoczynają się korowody. Kazia 
dociera do przełożonej zakonu, pisze listy do kardynała Wyszyńskiego, a samą s. 
Stanisławę stara się zastraszyć, nawet przywołując niesławnej pamięci postać 
prokuratora Maślanki. Nie ma rady, dorosła niemal dziewczyna powraca do 
swej matki, a s. Stanisława po paru latach otrzymuje z Holandii i Stanów 
Zjednoczonych od Kazi listy dziękczynne za pomoc okazaną jej niegdyś przy 
podjęciu decyzji o urodzeniu dziecka.

Okres wytężonej działalności, co tu dużo mówić, wyraźnie społecznej zamyka 
rok 1976, kiedy s. Andronowska przechodzi na emeryturę, wypłacaną jej z tytułu 
pracy w służbie zdrowia. Opuszcza parafię św. Pawła i przenosi się do wynajętego 
na mieście mieszkanka, które zajmuje wspólnie z inną zakonnicą.

Na wiele jednak lat wcześniej, bo już w 1963 roku s. Stanisławie została dana 
łaska powołania do jeszcze innej aktywności. W tym roku uczestniczyła 
w lubelskiej pielgrzymce do Częstochowy. Modląc się przed obrazem Pani 
Jasnogórskiej, przed tą ikoną, która przywędrowała ze Wschodu, uświadamia 
sobie, że była ona przedmiotem kultu innych chrześcijan, którzy żyli w wierze. 
Jest to czas Soboru Watykańskiego II, kiedy powiew ekumenizmu dopiero 
nadchodzi. S. Stanisława jest już duchowo gotowa włączyć się w pracę 
ekumeniczną, w Lublinie jednakże pierwsze inicjatywy o tym charakterze 
przybiorą realny kształt dopiero z początkiem lat 70-tych. Siostra podejmuje 
współpracę z ks. Mieczysławem Brzozowskim i ks. Zbigniewem Czerwińskim, 
zostaje jej przydzielona funkcja referentki ds. ekumenizmu przy Kurii Biskupiej 
w Lublinie. W kościele św. Pawła odbywają się pierwsze nabożeństwa 
w obrządku wschodnim, a także spotkania ekumeniczne chrześcijan — wy
znawców różnych Kościołów. Na razie mają one dość wąski zakres. Pewnego 
dnia podczas spotkania kilku osób z przybyłym z Bielska-Białej artystą, 
członkiem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, p. Prowerem, pada myśl, 
aby podjąć inicjatywę stałego organizowania zebrań ekumenicznych. Siostra, 
wykorzystując miły nastrój tego spotkania, mówi po prostu — Tak nam tu dobrze 
razem, a więc spotykajmy się stale. I odtąd u sióstr urszulanek przy ul. 
Narutowicza organizowane są comiesięczne zebrania ekumeniczne. Przybywa 
na nie coraz większe grono osób, nieraz 50 i więcej. Spotkania te budzą 
zainteresowanie wśród chrześcijan ze wszystkich wspólnot lubelskich oraz wśród 
samych katolików. Niestety dom sióstr urszulanek ma być remontowany, 
spotkania zostają przeniesione do stołówki „Promień”, prowadzonej przez 
siostry trzeciego zakonu. Te zaś żywią obawę, że zebrania licznej grupy osób 
mogą wywołać restrykcje władz administracyjnych, od zezwolenia których 
zależy kontynuacja pracy stołówki. S. Stanisława swoją grupę przenosi do
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budynku gospodarczego przy KUL, potem do kaplicy mieszczącej się w męskim 
domu akademickim KUL. Zainteresowanych jest wciąż wielu, lecz pan portier, 
pilnujący porządku w domu akademickim, zgłasza protest przeciwko przy
chodzeniu do akademika różnych dziwnych osób, z których większość, jak 
wiadomo, nie jest nawet katolikami. Dom akademicki trzeba opuścić. Okresowo 
spotkania ekumeniczne odbywają się jeszcze przy kościele św. Pawła, ale 
tamtejsza sala jest zimna i ciemna. Podjęta inicjatywa zaczyna wygasać. 
Pozostało jeszcze kilkoro wiernych uczestników i uczestniczek, których w liczbie 
12 do 14 potem jeszcze s. Stanisława zbierała w swym mieszkanku przy ul. 
Bieruta. Nie miały te wędrowne ptaki swego schronienia.

A i bilans tych lat jest niewymierny. S. Stanisława nie podejmowała akcji 
zmierzających do zbliżenia czy połączenia się poszczególnych Kościołów jako 
instytucji. Jej celem było jedynie zbliżenie do siebie wyznawców-chrześcijan, 
sprawienie, aby uświadomili oni sobie, że swą modlitwą i chrześcijańską postawą 
jednako winni chwalić Boga.

Gdy rozmawiałem z s. Stanisławą w 1989 roku, twierdziła, że na polu pracy 
ekumenicznej dzieje się niewiele. Z końcem lat 80-tych zagrożona była egzysten
cja Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Lublinie, bowiem ze stanowiska jej 
prezesa musiał ustąpić pastor Józef Siczek. Reprezentował on Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny, który w Lublinie się rozwiązał. Pozostało więc 
6 Kościołów: prawosławny, luterański, polskokatolicki, mariawitów,
chrześcijan baptystów oraz nie należący do PRE adwentyści dnia siódmego. 
Istniała też mała grupka metodystów, gromadzących się w mieszkaniu pastora 
Michała Ruda. Pastor luterański ks. Jan Szklorz mieszkał w Radomiu, 
obsługiwał łącznie 4 zbory i do Lublina przybywał co drugą niedzielę i funkcji 
przewodniczącego Oddziału PRE nie mógł się podjąć. Duchowni prawosławni 
również do tej funkcji nie bardzo się garnęli. Naprawdę natomiast czynny na 
polu działalności ekumenicznej był i zresztą jest nadal ks. Bogusław Wołyński, 
proboszcz miejscowej parafii polskokatolickiej. To on raz w miesiącu or
ganizował w swoim kościele Ekumeniczną Drogę Krzyżową. Z jego inicjatywy 
corocznie jest przyznawana nagroda „Serce dla serc” , wręczana uroczyście 
wyznawcom różnych Kościołów, którzy położyli szczególne zasługi w niesieniu 
pomocy innym ludziom, swym bliźnim. Laureatką tego wyróżnienia stała się 
również s. Andronowska. Ona też w 1986 roku opublikowała pierwszy 
miejscowy „Informator ekumeniczny”, który dawał obraz życia religijnego 
wszystkich mniejszościowych Kościołów regionu lubelskiego. Inspiratorem 
duchowym tego wydawnictwa był ks. Wołyński, który także wsparł je finan
sowo. Książeczka ukazała się nakładem Instytutu Prasy i Wydawnictw „No
vum” .

Z końcem minionej dekady odchodziły już w niepamięć lata 1983-1985, kiedy 
to z inicjatywy bp. Bolesława Pylaka, ordynariusza rzymskokatolickiej diecezji 
lubelskiej, a obecnego metropolity, na^wolnym poobozowym polu Majdanka 
miała być wzniesiona ekumeniczna Świątynia Pokoju — obiekt sakralny, 
w którym by mogli modlić się zarówno chrześcijanie, jak i wyznawcy religii 
niechrześcijańskich. S. Andronowska wówczas przecierała szlaki i nawiązywała 
pierwsze kontakty pomiędzy przedstawicielami różnych wspólnot religijnych, 
którzy odtąd w Lublinie nigdy oficjalnie się nie spotykali. Ona nawiązała 
kontakty pomiędzy Kurią Lubelską i gminą żydowską, co przyczyniło się do 
tego, że wspólnota judaistyczna żywo poparła ideę budowy świątyni. Prace nad 
projektem budowy tego obiektu sakralnego zbliżały do siebie ludzi stojących 
dawniej na antypodach. Przyczyniały się do podjęcia wielu przewartościowań,
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a także i pogłębionych rozważań teologicznych. Tym, którzy zajmowali 
stanowisko nieufne, mówiono, parafrazując słowa Ewangelii, że przecież „Słowo 
stało się Żydem” .

Wieść o budowie świątyni daleko przekroczyła rogatki lubelskie. Został 
powołany międzynarodowy Komitet Honorowy Budowy Świątyni, sprawą 
interesowali się byli więźniowie Majdanka, zamieszkali w najróżniejszych 
krajach i będący wyznawcami bardzo odległych od siebie religii lub nawet 
zajmujący postawy antyreligijne. Napływały pierwsze wpłaty finansowe z za
granicy. Kościół Luterański z Niemiec Wschodnich zgłosił ofertę ufundowania 
dzwonów dla świątyni. Kuria Lubelska rozpisała konkurs na projekt budowy, na 
który wpłynęło 116 prac. We wszystkich tych przygotowaniach i zdarzeniach s. 
Andronowska brała jak najżywszy udział. Pragnęła, aby idea budowy świątyni 
stała się przedmiotem prawdziwego zainteresowania Polskiej Rady Ekumenicz
nej w Warszawie. Im bardziej jednak zbliżano się do konkretnych ustaleń, tym 
więcej narastało kontrowersji. W końcu sam ordynariusz lubelski utracił chęć do 
wspierania tej inicjatywy i wszystko jak gdyby przeminęło.

Później już do ważniejszych wydarzeń ekumenicznych s. Stanisława zaliczała 
jedynie zjazdy, odbywające się u oo. oblatów w Kodniu. Tamtejsze piękne 
sanktuarium Matki Bożej od dawna przyciągało liczne grupy pielgrzymów. 
W ówczesnych czasach, kiedy granice z ZSRR były ściśle strzeżone, warto 
przypomnieć, że odbywające się w Kodniu uroczystości religijne były także żywo 
obserwowane przez ludność zamieszkałą z drugiej strony Bugu. Tu także 
corocznie organizowane zjazdy ekumeniczne gromadziły dość znaczne grono 
osób, które w tym przepięknym zakątku Podlasia znajdowały miejsce i czas ku 
temu, by w obliczu Boga pogłębić jedność chrześcijańską i motywację własnego 
życia religijnego.

S. Andronowska znajdowała również wspólnotę duchową z rozwijającą się 
w parafii Miłosierdzia Bożego w Warszawie inicjatywą spotkań prowadzonych 
przez świeckich, a służących zbliżeniu ludzi różnych religii i wyznań.

Jest rzeczą ciekawą, że zapytana o to, co bardziej ceni, czy swą dawną pracę 
wśród samotnych matek, czy też swe wieloletnie zaangażowanie ekumeniczne, 
zdecydowanie odparła, że w ruchu ekumenicznym znajdowała znacznie głębsze 
treści przeżyć religijnych i wydaje się jej, że rozpoznanie tego bogactwa dróg 
prowadzących do oddawania chwały Bożej mimo wszystko przybliża obraz 
Boga współczesnym żywym ludziom. Ekumenizm jest przejawem miłości, 
a przede wszystkim otwiera perspektywę pojednania ku temu, aby wszyscy 
stanowili jedno (J 17,21).

Stanisław  Jan R ostworowski
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Z zagranicy

— Ks. prof. Konrad Raiser objął 1 stycznia funkcję sekretarza generalnego 
Światowej Rady Kościołów. W wywiadzie dla berlińskiego tygodnika „Die 
Kirche” za jedno z głównych zadań Kościołów uznał odnowę i udzielenie 
wsparcia tym siłom społecznym, których celem jest utrzymanie i rozwijanie 
zgodnego, pokojowego współżycia. Tylko takimi metodami może udać się 
przezwyciężyć nienawiść, strach, nacjonalistyczne zaślepienie i ucisk mniejszości. 
W Genewie poinformowano, że prof. Raiser otrzymał z okazji objęcia urzędu 
osobisty i bardzo serdeczny list z Watykanu.

— Z okazji Bożego Narodzenia (przypadającego 7 stycznia) we wszystkich 
parafiach prawosławnych podległych Patriarchatowi Moskiewskiemu odczyta
no orędzie patriarchy Aleksego II, w którym potępił on szkodliwą działalność 
misyjną innych konfesji oraz sekt, które próbują w coraz większym stopniu 
wypełnić próżnię duchową w Rosji.

— Z inicjatywy papieża Jana Pawła I I 9 i 10 stycznia w Asyżu modliło się o pokój 
w Europie, a zwłaszcza w objętej krwawą wojną w Bośni i Hercegowinie, 3000 
chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Jednak ani serbski, ani rosyjski Kościół 
prawosławny, mimo oficjalnego zaproszenia, nie przysłały swoich reprezen
tantów. Nie przybył też żaden przedstawiciel Patriarchatu Konstantynopola. 
Formalnym usprawiedliwieniem ich nieobecności miał być fakt, że w tym czasie 
prawosławni obchodzili święta Bożego Narodzenia. Do modlitwy włączyli się 
natomiast anglikanie i metodyści angielscy, luteranie szwedzcy i fińscy, Związek 
Kościołów Ewangelickich Szwajcarii, Światowa Federacja Luterańska oraz 
Konferencja Kościołów Europejskich.

— Nowy sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, prof. Konrad Raiser, 
podczas swej pierwszej rozmowy ze współpracownikami w Genewie w dniu 11 
stycznia, wyraził pogląd, że Rada posiada niewyraźny profil. Zajmuje się ona 
jednocześnie zbyt wieloma sprawami oraz nie posiada jasnego i spójnego 
programu. Raiser wyraził ubolewanie, że w ostatnich latach Rada była zajęta 
zbytnio sama sobą. Nowa reforma struktury nie przyniosła jeszcze upragnionych 
skutków. Zaapelował do współpracowników, aby nigdy nie utracili kontaktu
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z ludźmi zaangażowanymi na płaszczyźnie parafialnej. Wyraził też ubolewanie, że 
Rada skoncentrowała się za bardzo na ludziach sprawujących urzędy kościelne 
i straciła z pola widzenia aktywność laikatu.

— W Filadelfii (USA) zmarł 17 stycznia w wieku 84 lat R. H. Edwin Espy, były 
sekretarz generalny Krajowej Rady Kościołów w USA, północnoamerykański 
przywódca ruchu ekumenicznego przez ponad 40 lat. W okresie sprawowania 
przezeń funkcji sekretarza generalnego (1963-73) Krajowa Rada Kościołów 
udzielała zdecydowanego poparcia ruchowi praw obywatelskich w USA, za co 
była często i ostro krytykowana. W latach 1965-75 Espy reprezentował Kościoły 
w USA we Wspólnej Grupie Roboczej Światowej Rady Kościołów i Kościoła 
katolickiego.

— We Włoszech po raz trzeci obchodzony był 17 stycznia Dzień Religijnego 
Dialogu między Żydami a katolikami. Z tej okazji kardynał Jan Willebrands, 
były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, wygłosił stosow
ny referat, dając w nim wyraz przekonaniu, że dialog między katolikami 
a Żydami nie może ograniczać się do wymiany uprzejmości, ale musi mieć 
charakter religijny i teologiczny. Zaakcentował też jego ekumeniczny wymiar, 
gdyż dotyczy on wszystkich chrześcijan. I choć chrześcijanie szukali nieraz 
w Nowym Testamencie uzasadnień dla swego antysemityzmu, to przecież 
chrześcijański antysemityzm jest sprzecznością samą w sobie — powiedział kard. 
Willebrands.

— W dniach 18-30 stycznia obradowała w Kapsztadzie (RPA) Anglikańska 
Rada Konsultacyjna — gremium złożone z duchownych i świeckich z 27 
Kościołów anglikańskich na świecie, zbierające się co 2-3 lata. Obrady Rady były 
połączone z posiedzeniem prymasów Kościołów anglikańskich pod przewodnic
twem arcybiskupa Canterbury George’a Carey’a.

— W liście z 24 stycznia, skierowanym do przewodniczącego Rady Kościoła 
Ewangelickiego w Niemczech, ks. bp. Klausa Engelhardta, wybitni reprezen
tanci Kościołów brytyjskich ostro skrytykowali nieustające i systematyczne 
zniesławianie protestantyzmu w Niemczech Wschodnich. Za pomocą często 
niewiarygodnego i fragmentarycznego materiału dowodowego — napisali
— chce się dowieść, że zwierzchności kościelne i zbory w b. NRD były 
skorumpowane przez służbę bezpieczeństwa i inne organa państwowe. Myśmy 
natomiast poznali całkiem inny Kościół, który pośród hermetycznego i kont
rolowanego społeczeństwa stworzył jedyną wiarygodną i alternatywną propozycję 
drogi życia.

— Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (25 stycznia) 
papież Jan Paweł II w rzymskiej bazylice św. Pawła Za Murami wezwał wszystkie 
Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie, aby starały się pokonać przeszkody 
i podziały oddzielające je od pełnej jedności. Papież wyraził silną wolę Kościoła 
katolickiego spotkania się z innymi wspólnotami chrześcijańskimi i wspólnego 
wzrastania w posłuszeństwie wobec Ewangelii. Jan Paweł II zapowiedział, że 
wkrótce zostanie opublikowane ekumeniczne dyrektorium Kościoła katolic
kiego, jasno precyzujące kierunki ekumenicznych dążeń. Wyrasta ono z nauki 
Soboru Watykańskiego II, uwzględnia rozwój ruchu ekumenicznego w ostatnich 
latach i posłuży pogłębieniu dialogu teologicznego ze wszystkimi wspólnotami 
chrześcijańskimi na świecie.
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— W wieku 72 lat zmarł 25 stycznia były sekretarz generalny Światowej 
Federacji Luterańskiej, ks. Kurt Schmidt-Clausen. Federacją kierował w latach 
1955-1965. Z pochodzenia był Niemcem.

— Kościół Ewangelicko-Luterański na Łotwie wybrał 26 stycznia nowego 
arcybiskupa w osobie 34-letniego ks. Janisa Vanagsa, dotychczasowego probo
szcza w Saldus. Poprzedni arcybiskup, ks. Karlis Gailitis, zginął w listopadzie 
1992 r. w wypadku samochodowym.

— 29 stycznia przewodniczący watykańskiej Kongregacji Doktryny Wiary 
kardynał Joseph Ratzinger po raz pierwszy złożył wizytę w Wyższej Uczelni 
Teologicznej Waldensów w Rzymie. Przy tej okazji powiedział, że między 
katolikami a protestantami istnieje w sprawach wiary fundamentalny konsens, 
a za główny problem naszych czasów uznał nieobecność Boga w zeświecczonym 
społeczeństwie. Wspólne świadectwo Kościołów chrześcijańskich o rzeczywis
tości Bożej jest więc ich powołaniem i zadaniem. Dialog na temat wspólnej etyki 
chrześcijańskiej był dotychczas zaniedbany i jest jednym z najpilniejszych zadań. 
Na pytanie, dlaczego Kościół katolicki nie jest jeszcze członkiem Światowej 
Rady Kościołów, kardynał odpowiedział, że Watykan nie chce przyłączać się do 
organizacji, której samo istnienie mogłoby sugerować, że Kościół jest rozbity na 
wiele elementów, podczas gdy istnieje tylko jeden Kościół chrześcijański. 
Dziekan uczelni waldensów, prof. Paolo Ricca, z inicjatywy którego zaproszono 
kard. Ratzingera, stwierdził, że w poszukiwaniu jedności chrześcijan trzeba 
sięgnąć do samych fundamentów. Kościoły muszą przezwyciężyć narcyzm, 
centralizm i legalizm i uznać istnienie różnorodności. Prof. Ricca stwierdził, że 
dla Kościołów protestanckich urząd papieski jako symbol (rzymskiej) katolickiej 
jedności jest podstawową przeszkodą w chrześcijańskiej jedności, gdyż urząd ten 
nie powinien służyć jedności konfesyjnej, lecz wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich. Dlatego na nowo należy przemyśleć jego rolę.

— Pani pastor Rosemarie Koehn (1. 54), dyrektor Seminarium Teologii 
Praktycznej Uniwersytetu w Oslo, powołana została 5 lutego na stanowisko 
biskupa diecezji Hamar w Kościele Ewangelicko-Luterańskim Norwegii. Jest to 
trzecia na świecie kobieta-biskup luterański i pierwsza w krajach skandynaws
kich.

— Z inicjatywy Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejs
kich spotkali się w dniach 6-9 lutego w Montreux (Szwajcaria) zwierzchnik 
Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego katolikos Wazgen I i przywódca mu
zułmanów kaukaskich Sheikh-ul-Islam Pasha zadech. Obaj dostojnicy zaapelo
wali do wszystkich uwikłanych w konflikt w Górnym Karabachu stron 
o bezwarunkowe zwolnienie zakładników i humanitarne traktowanie jeńców, 
zaś przywódców politycznych Armenii i Azerbejdżanu wezwali do włączenia się 
w prowadzone w ramach KBWE i ONZ negocjacje pokojowe dotyczące tego 
regionu.

— Pod patronatem Światowej Rady Kościołów odbyło się w Hongkongu (10-17 
luty) trzecie ogólnoświatowe spotkanie przedstawicieli krajowych rad ekumeni
cznych sponad 70 państw. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował ks. bp 
Zdzisław Tranda z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Obrady toczyły się 
pod hasłem: „Słudzy i orędownicy jedności” . Rozważano następujące kwestie: 
jak krajowe rady ekumeniczne mogą przyspieszyć jedność Kościoła; co powinny
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zrobić, aby we własnych krajach składać skuteczne, wiarygodne i wspólne 
świadectwo chrześcijańskie; jak mogą usprawnić stosunki ekumeniczne z regio
nalnymi i światowymi organizacjami ekumenicznymi i zarazem przyczynić się do 
budowania dobrych stosunków z wyznawcami innych religii. Krajowe rady 
ekumeniczne działają w blisko 90 krajach. W 43 radach pełnoprawnym 
członkiem jest Kościół Rzymskokatolicki. W spotkaniu w Hongkongu uczest
niczyło 10 przedstawicieli tego Kościoła. Dwa wcześniejsze ogólnoświatowe 
spotkania przedstawicieli krajowych rad ekumenicznych odbyły się w 1971 i 1986 
roku w Genewie.

_  Honorowy prymas Wspólnoty Kościołów Anglikańskich, arcybiskup Can
terbury George Carey, uczestnicząc w spotkaniu ekumenicznym w Belgii (13 
luty) przyznał, że wokół dialogu katolicko-anglikańskiego narosła atmosfera 
frustracji i rozczarowania. Przyczyną jest stanowisko Watykanu, który zakwes
tionował porozumienie osiągnięte w pierwszej fazie dialogu w tak ważnych 
kwestiach, jak Eucharystia i urząd duchownego. Arcybiskup nie ukrywał, że 
decyzja Kościoła Anglikańskiego Anglii, dopuszczająca kobiety do urzędu 
duchownego, nie pozostała bez wpływu na stanowisko strony rzymskokatolic
kiej. Nadzieja na jedność organiczną zdaje się zanikać; wspólnota, o którą modlił 
się nasz Pan, to nadal odległy cel — stwierdził arcybiskup.

— W West Palm Beach na Florydzie (USA) odbyła się w dniach 18-21 lutego 
konsultacja katolickich i luterańskich teologów oraz przywódców kościelnych 
z Ameryki Północnej i Europy poświęcona sprawie kontynuowania prowadzo
nego od 27 lat dialogu teologicznego. Mówiono o opracowaniu deklaracji 
stwierdzającej, że niektóre z potępień wzajemnych, wypowiedzianych w okresie 
Reformacji, nie są już dziś aktualne. Stwierdzono, że rok 1997 byłby odpowie
dnią datą ogłoszenia tej deklaracji, gdyż w roku tym zbierze się IX Zgromadzenie 
Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, a jednocześnie minie 450 lat od chwili, 
gdy Sobór Trydencki odrzucił luterańskie rozumienie usprawiedliwienia.

— W Akademii Ewangelickiej w Mülheim (Niemcy) odbyła się w dniach 
22-26 lutego międzynarodowa konsultacja poświęcona problemowi fundamen
talizmu i jego oddziaływaniu na stosunki między chrześcijańskimi wspólnotami 
światowymi. Organizatorami konsultacji były: Światowa Federacja Luterańska, 
Światowy Alians Kościołów Reformowanych i Papieska Rada ds. Jedności 
Chrześcijan. W ocenie jednego z uczestników spotkanie to było kamieniem 
milowym w historii dialogów ekumenicznych. Poważna dyskusja nad problemami, 
które dotyczą trzech tradycji wyznaniowych, daje dialogowi ekumenicznemu 
nową witalność. Fundamentalizm jest problemem wielowarstwowym, który nie 
oferuje prostych rozwiązań. Uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, że dialog 
z fundamentalistami stanowi wyzwanie dla dalszego rozwoju własnej wiary. 
Jednocześnie postulowali krytyczne śledzenie zawężenia wiary chrześcijańskiej 
przez fundamentalistyczne interpretacje.

— 1 marca minęło 400 lat od przyjęcia przez Kościół szwedzki tzw. 
Konwokacji Uppsalskiej, na mocy której luteranizm stał się religią państwową. 
Podstawą doktrynalną Kościoła ogłoszono niezmienioną Konfesję Augsburską 
z 1530 roku. Aż do połowy XIX wieku nie mieli wstępu do Szwecji ani kalwinizm 
(ewangelicyzm reformowany), ani katolicyzm rzymski.

— 4 marca ogłoszone zostało orzeczenie Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan stwierdzające, że luterańska nauka o usprawiedliwieniu nie uchodzi
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już za czynnik powodujący rozłam kościelny. Zdaniem Rady, na ostrości straciły 
także kontrowersje wokół zagadnienia chrztu i pokuty oraz rozumienia Wiecze
rzy Pańskiej. Większe rozbieżności występują jeszcze w nauce ogólnej o sak
ramentach oraz w pojmowaniu urzędu kościelnego. Orzeczenie Rady jest reakcją 
na studium pt. „Czy potępienia doktrynalne są czynnikiem powodującym 
rozłam kościelny?” , które opracowała ekumeniczna grupa robocza teologów 
katolickich i ewangelickich w Niemczech. Inspirację do podjęcia takiego studium 
dał papież Jan Paweł II podczas swej pierwszej wizyty w RFN w 1980 roku.

— Komitet Naczelny Konferencji Kościołów Europejskich, obradujący 
w dniach 11-17 marca w Iserlohn (Niemcy), wybrał nowego prezydenta. Został 
nim ks. John Arnold (1. 59) z Kościoła Anglikańskiego Anglii, proboszcz 
katedralny z Durham. Jego poprzednikiem był obecny patriarcha Rosyjskiego 
Kościoła Prawosławnego Aleksy II. Zastępcami ks. Arnolda zostali: grec- 
ko-prawosławny metropolita Francji, Hiszpanii i Portugalii — Jeremie Caligior- 
gis oraz luterańska duchowna z Danii Brigitta Thyssen. Komitet Naczelny 
wypowiedział się przeciw interwencji militarnej w byłej Jugosławii i za dalszymi 
rokowaniami stron uwikłanych w konflikt, podkreślił potrzebę zwiększenia 
pomocy humanitarnej i rozbrojenia wszystkich nieregularnych oddziałów 
zbrojnych. Również Kościoły i wspólnoty religijne muszą zaangażować się na 
rzecz pokoju i porozumienia oraz ostro potępiać zbrodnie wojenne dokonywane 
przez wszystkie strony. Jesteśmy zawstydzeni brutalnością czystek etnicznych, 
gwałtami i masakrą dokonywaną z pobudek zemsty w naszym wspólnym domu 
europejskim — podkreślił Komitet Naczelny.

— Podczas spotkania w Salonikach (Grecja) w połowie marca 36 teologów 
i hierarchów prawosławnych utworzyło Stowarzyszenie Studiów Ekumenicz
nych i Informacji Prawosławnej. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie obec
ności prawosławnej w ruchu ekumenicznym oraz tworzenie świadomości 
ekumenicznej w świecie prawosławnym. Stowarzyszenie zamierza wydawać 
czasopismo, publikować studia ekumeniczne oraz powołać Prawosławny In
stytut Ekumeniczny w Salonikach.

— 16 marca minęło 20 lat od chwili, gdy w Leuenbergu k. Bazylei 
przedstawiciele Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych 
w Europie podpisali ostateczną wersję „Konkordii Kościołów reformacyjnych 
w Europie” , stwierdzającą zgodność poglądów tych Kościołów w rozumieniu 
zwiastowania, Chrztu i Eucharystii. Na tej podstawie ogłoszono pełną wspólnotę 
kościelną między Kościołami-sygnatariuszami „Konkordii” , przy czym pod 
względem organizacyjnym Kościoły pozostały w swoich dotychczasowych 
strukturach. Do chwili obecnej „Konkordię leuenberską” podpisało ponad 80 
Kościołów.

— Przedmiotem obrad Komitetu Wykonawczego Światowej Rady 
Kościołów, który zebrał się w Bossey k. Genewy w dniach 18-22 marca, były 
nominacje kierowniczych członków sztabu, przegląd finansów i aktualnych 
programów oraz analiza aktualnej sytuacji politycznej w najbardziej zapalnych 
punktach świata. Było to pierwsze posiedzenie Komitetu z udziałem nowego 
sekretarza generalnego prof. Konrada Raisera. Nowymi dyrektorami zespołów 
programowych zostali: Zespołu Programowego I „Jedność i Odnowa” — łon 
Bria (teolog prawosławny z Rumunii), Zespołu Programowego II „Życie, 
Wychowanie i Misja” — Ana Langerak (teolog luterańska z Kostaryki), Zespołu
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Programowego III „Sprawiedliwość, Pokój i Stworzenie” — Samuel Kobia 
(teolog metodystyczny z Kenii), Zespołu Programowego IV „Dzielenie się 
darami i Służba” — Myra Blyth (baptystka z Wielkiej Brytanii). Komitet 
Wykonawczy powołał Wesley’a Ariarajaha (Kościół Metodystyczny w Sri 
Lance) na stanowisko zastępcy sekretarza generalnego ŚRK.

— Znany teolog katolicki, profesor teologii ekumenicznej i dyrektor In
stytutu Badań Ekumenicznych Uniwersytetu w Tybindze (Niemcy), Hans Kiing, 
ukończył 19 marca 65 lat. Już jako młody teolog wniósł wielki wkład w przełom, 
który dokonał się na II Soborze Watykańskim (1962-1965). Wielokrotnie 
krytykował potem najwyższe władze swego Kościoła za połowiczne wprowadza
nie w życie reform soborowych. W 1979 r., po krytycznych wypowiedziach na 
temat dogmatu o nieomylności papieża, został pozbawiony prawa nauczania 
w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego. Teolodzy europejscy wydali księgę 
pamiątkową z okazji obecnego jubileuszu, w której domagają się rehabilitacji 
teologa.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów ks. prof. Konrad Raiser 
podczas spotkania z dziennikarzami w Genewie w dniu 24 marca mówił 
o potrzebie przezwyciężenia konfesjonalizmu w Kościołach. Według niego 
istniejące podziały są dziś często niezrozumiałe dla wielu wiernych, a nowa 
wspólnota ekumeniczna chrześcijan domaga się od protestantów przezwy
ciężenia podziałów wewnętrznych, aby ruch ekumeniczny mógł oprzeć się na 
trzech pewnych filarach: katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie. Nie 
oznacza to bynajmniej zagrożenia dla tożsamości różnych Kościołów i wspólnot. 
Ks. Raiser ostrzegł przed wypełnieniem ideologią chrześcijańską próżni, jaka 
powstała po załamaniu się komunizmu i zakończeniu zimnej wojny. Pilnym 
zadaniem ruchu ekumenicznego jest — zdaniem sekretarza generalnego — uod
pornienie wspólnot chrześcijańskich na wirusa przemocy. Wspólnoty religijne 
muszą się bronić przed próbami wykorzystania ich dla celów politycznych.

— W ośrodku konferencyjnym Kościołów ewangelickich Francji na Liebf- 
rauenbergu k. Strasburga odbyło się w dniach 29 marca-2 kwietnia 30. 
posiedzenie Ewangelickiej Grupy Roboczej ds. Konfesyjnych w Europie. Wzięło 
w nim udział 28 delegatów z 9 krajów europejskich. Delegatem Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce był dr hab. Karol Karski — wykładowca 
ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Główny temat obrad 
brzmiał: „Wpływ Oświecenia na Kościoły w Europie” . Poza tym reprezentanci 
poszczególnych krajów nakreślili aktualną sytuację ekumeniczną w swoich 
krajach ze szczególnym uwzględnieniem stosunków ewangelicko-katolickich. 
Uczestnicy spotkania odwiedzili też Luterański Instytut Badań Ekumenicznych 
w Strasburgu oraz odbyli rozmowę ze zwierzchnikiem Kościoła Ewangelickiego 
Wyznania Augsburskiego w Alzacji i Lotaryngii — ks. Michelem Hoeffelem.

— Oscar Cullmann, wybitny teolog ewangelicki i ekumenista, otrzymał 
2 kwietnia w Mediolanie nagrodę imienia papieża Pawła VI, która przyznawana 
jest przez tamtejszy Ośrodek Studyjny im. Pawła VI. Jako profesor uniwersytetu 
w Bazylei był Cullmann wybitnym specjalistą w dziedzinie egzegezy Nowego 
Testamentu i historii pierwotnego chrześcijaństwa. W II Soborze Watykańskim 
uczestniczył jako obserwator na specjalne zaproszenie papieża Pawła VI. 
Arcybiskup Mediolanu kard. Carlo Maria Martini wręczając 91-letniemu 
Cullmannowi nagrodę podkreślił jego wielkie zasługi dla jedności chrześcijan.
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— 2 kwietnia, po raz pierwszy od siedmiu stuleci, spotkała się z papieżem 
delegacja Serbskiego Kościoła Prawosławnego. W jej skład wchodziło dwóch 
biskupów: metropolita Czarnogóry — Amfilohije i biskup Backi — Innej. 
Biskupi serbscy spotkali się także z reprezentantami Papieskiej Rady ds. Jedności 
Chrześcijan. Jednym z celów wizyty w Watykanie było przedyskutowanie 
możliwości pierwszego w dziejach spotkania między patriarchą Serbii a pa
pieżem. Biskupi serbscy określili swoje spotkanie z papieżem Janem Pawłem II 
jako wydarzenie o historycznym znaczeniu; ukazało ono możliwość wyjścia 
z wojny domowej. Na konferencji prasowej oświadczyli jednak, że przedwczesne 
uznanie niepodległości Chorwacji, Słowenii i Bośni przez Watykan, Niemcy 
i wspólnotę międzynarodową, jest głównym powodem rozszerzenia wojny na 
terenie byłej Jugosławii.

— 4 kwietnia minęło 25 lat od tragicznej śmierci pastora Martina Luthera 
Kinga, duchownego baptystycznego, laureata Pokojowej Nagrody Nobla, 
apostoła biernego oporu i radykalnego krytyka społeczeństwa USA. Zginął od 
kuli zamachowca w Memphis (stan Tennessee). Z jego odejściem skończyła się 
epoka nadziei na możliwość poprawy stosunków międzyrasowych oraz 
równoprawne współżycie białej i czarnej ludności w USA. Od 1986 roku dzień 
urodzin pastora Kinga jest w Stanach Zjednoczonych świętem narodowym.

— Dialog między luteranami a mennonitami w Niemczech, prowadzony 
w latach 1989-1992, przyniósł konkretne rezultaty. 6 kwietnia przedstawiciele 
obu stron oświadczyli, że istnieje między nimi zasadnicza zgodność poglądów na 
rozumienie Wieczerzy Pańskiej. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie w dziedzinie 
organizowania wspólnych uroczystości eucharystycznych lub wzajemnego do
puszczania do sakramentu ołtarza. Nadal istnieje jednak różnica w rozumieniu 
chrztu. Podczas gdy luteranie praktykują alternatywnie chrzest dzieci lub chrzest 
dorosłych, mennonici znają tylko ten drugi rodzaj chrztu, który nazywają 
chrztem wiary. W Niemczech żyje ok. 12 min. luteranów i 18 tys. mennonitów, 
w skali światowej proporcje te kształtują się odpowiednio: 55 min. i 850 tys.

— Papież Jan Paweł II, przemawiając 15 kwietnia z okazji zakończenia obrad 
Rady Konferencji Episkopatów Europy, stwierdził, że dialog ekumeniczny 
i współpraca z przedstawicielami innych wyznań jest ważniejsza niż kiedykol
wiek przedtem dla przyszłości Europy. Papież zachęcił Radę do zintensyfikowa
nia już istniejących kontaktów z Kościołami zrzeszonymi w Konferencji 
Kościołów Europejskich. Podkreślił wielkie znaczenie tego dialogu dla 
przywrócenia pełnej jedności chrześcijan na starym kontynencie i dla prze
zwyciężenia bolesnych podziałów.

— Z inicjatywy Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów w miejs
cowości Weilrod (Taunus, Niemcy) odbyło się w dniach 26-29 kwietnia 
sympozjum poświęcone sprawie prezentacji religii, kultury i historii żydowskiej 
w nowych systemach edukacji państw Europy Środkowej. Wzięli w nim udział 
przedstawiciele z Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz eksperci z Izraela i krajów 
Europy Zachodniej. Ogólny wniosek z sympozjum brzmiał następująco: za
jmowanie się judaizmem nie może pozostawać już dłużej hobby jednostek, lecz 
musi stać się częścią składową wszelkiego nauczania religijnego i powszechnej 
edukacji szkolnej, w tym także na uniwersytetach oraz w uczelniach kształcących 
nauczycieli i duchownych. Relacje z poszczególnych krajów potwierdziły, że 
wiedza dotycząca judaizmu jest wszędzie niedostateczna.
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— Żydowski filozof religii i pisarz, 80-letni Szalom Ben-Chorin, otrzymał 28 
kwietnia honorowy doktorat Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu 
w Bonn. Od przeszło pół wieku działa Ben-Chorin jako pionier dialogu żydowsko- 
chrześcijańskiego i jako budowniczy mostu porozumienia niemiecko-izraelskiego 
— stwierdził w laudatio dziekan Wydziału prof. Josef Wohlmuth. Ben Chorin 
wzbogacił naukową teologię, utorował drogę ekumenii między judaizmem 
a chrześcijaństwem oraz dał procesowi porozumienia niemiecko-izraelskiego 
impulsy nadziei. Do najważniejszych dzieł Ben Chorina, który od 1935 r. mieszka 
w Jerozolimie, należą: „Dialog z Martinem Buberem” (1966), „Theologica 
Judaica” oraz trylogia „Brat Jezus” (1970), „Paweł” (1970) i „Matka Mirjam” 
(1971).

— W klasztorze Anba Bishoy, położonym ok. 100 km od Kairu, spotkali się 
na początku maja po raz pierwszy na oficjalnym dialogu teologicznym 
przedstawiciele Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i pra
wosławnych Kościołów orientalnych (zwanych też Kościołami przedchalce- 
dońskimi). Gospodarzem spotkania był zwierzchnik Kościoła Koptyjskiego 
Egiptu — papież Szenuda III. Pierwsze spotkanie poświęcone było w głównej 
mierze wzajemnemu poznaniu się. Przedstawione referaty dotyczyły głównych 
cech charakterystycznych obu rodzin kościelnych, rozumienia relacji między 
Pismem św. a Tradycją oraz istoty misji Kościoła. Podczas drugiego spotkania, 
które odbędzie się w Driebergen (Holandia) w 1994 r., głównym przedmiotem 
dyskusji będą zagadnienia chrystologiczne.

— Światowa Rada Kościołów, Światowa Federacja Luterańska, Komisja 
Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Żydami i Papieska Rada ds. 
Dialogu Międzyreligijnego zorganizowały wspólnie w Glion (Szwajcaria) od 
2 do 6 maja konsultację na temat „Duchowego znaczenia Jerozolimy dla Żydów, 
chrześcijan i muzułmanów” . Wzięło w niej udział ok. 30 przedstawicieli trzech 
wymienionych religii z Jerozolimy i okolic, Europy i USA. W rezolucji końcowej 
uczestnicy stwierdzają, że trzeba znaleźć pokój, który uwzględni zarówno 
palestyński jak i izraelski wymiar problemu. Ponieważ Jerozolima jest miastem 
pokoju, przeto pokój ten musi się opierać na sprawiedliwości i nie może być 
utrzymywany przez siły militarne — stwierdzono.

— W Limassol (Cypr) obradował w dniach 5-8 maja Wspólny Komitet 
Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy. 
Wypowiedział się on ze zwołaniem jeszcze przed upływem tego tysiąclecia 
Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego. Pierwsze odbyło się 
w 1989 r. w Bazylei (Szwajcaria). Wspólny Komitet zebrał się po raz pierwszy 
w nowym składzie osobowym. Podczas obrad rozważano też możliwość podjęcia 
wspólnych akcji na rzecz pojednania w konflikcie na terenie byłej Jugosławii. 
Ustalono, że w 1995 r. odbędzie się spotkanie teologów obu stron pod hasłem: 
„Będziecie moimi świadkami” , które w oparciu o wspólne chrześcijańskie 
wyznanie wiary spróbuje skonkretyzować odpowiedzialność Kościołów euro
pejskich za sprawy współczesnego świata.

— W Wenecji od 6 do 9 maja obradowała Luterańska Komisja Europejska 
„Kościół a Judaizm” . Temat posiedzenia dorocznego brzmiał: „Izrael. Lud 
Boży, Ziemia Święta a chrześcijanie — znaczenie Izraela jako kraju dla 
chrześcijan” . W słowie powitalnym patriarcha Wenecji kardynał Marco Ce 
wysoko ocenił pracę Komisji. Szczególnie nawiązał do opublikowanej przez nią
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deklaracji z 1990 roku, która stosunki między Żydami a chrześcijanami 
postawiła na nowej płaszczyźnie. Komisja zrzesza 30 członków, którzy pochodzą 
z niemal wszystkich Kościołów luterańskich Europy.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów prof. Konrad Raiser 
złożył w dniach 7-11 maja pierwszą oficjalną wizytę w siedzibie Patriarchatu 
ekumenicznego Konstantynopola. Przy tej okazji patriarcha Bartłomiej I zape
wnił, że Patriarchat będzie udzielał wszelkiego poparcia inicjatywom ŚRK  
zmierzającym do jedności chrześcijan, proklamującym światu Dobrą Nowinę, 
występującym przeciw niesprawiedliwości i na rzecz służby dla świata... Prof. 
Raiser wygłosił pochwałę pod adresem prawosławnych przywódców kościelnych 
i teologów za przedstawianie całościowej wizji ruchu ekumenicznego, w której 
jedność, misja, udział w sprawiedliwości i diakonii... są wzajemnie ze sobą 
powiązane.

— Na zaproszenie Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan w dniach 10-15 
maja obradowali w Watykanie reprezentanci (przewodniczący lub sekretarze) 
krajowych komisji episkopatów ds. ekumenizmu. Papież Jan Paweł II podczas 
spotkania z uczestnikami obrad stwierdził, że ekumenia potrzebuje nowych 
impulsów. Ruch ekumeniczny jawi się dzisiaj w niektórych miejscach mniej 
żywotny niż jeszcze przed paroma laty — powiedział papież. Przyznał, że dialog 
między Kościołami chrześcijańskimi utrudniają i opóźniają szczególnie zagad
nienia doktrynalne. Odsuwanie lub przemilczanie tych zagadnień nie byłoby 
jednak żadnym rozwiązaniem. Jan Paweł II wezwał do lepszego rozpowszech
nienia już osiągniętych porozumień w dialogu ekumenicznym. Wśród 94 uczest
ników spotkania było 8 obserwatorów z Kościołów nierzymskokatolickich.

— Sekretarze generalni Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów 
Europejskich, prof. Konrad Raiser i Jean Fischer, złożyli w dniach 13-14 maja 
wizytę na terenie byłej Jugosławii. Spotkali się tam oni z przywódcami 
Kościołów — członkami ŚRK i KKE. W rozmowie z patriarchą Serbskiego 
Kościoła Prawosławnego Pawłem, prof. Raiser stwierdził: Bylibyśmy wdzięczni 
usłyszeć od Waszej Świątobliwości, jakimi środkami dałoby się zakończyć walki 
w Bośni i Hercegowinie i czy dla Kościołów związanych wspólnotą przez ruch 
ekumeniczny widziałby możliwość odegrania roli w wysiłkach na rzecz położenia 
kresu wrogości i w rokowaniach zmierzających do zakończenia konfliktu.

— W Wenecji od 17 do 23 maja obradowała Wspólna Grupa Robocza 
Światowej Rady Kościołów i Kościoła Rzymskokatolickiego. Przedmiotem 
obrad była sytuacja ekumeniczna w różnych częściach świata. Z oświadczenia 
ogłoszonego w Watykanie wynika, że przyjęto dokument studyjny na temat 
edukacji ekumenicznej, rozważano rezolucje Zgromadzenia Ogólnego ŚRK 
w Canberrze (1991) pod kątem ich ekumenicznego znaczenia, wysłuchano też 
sprawozdań na temat problemu prozelityzmu. Zastanawiano się także, jak 
dalece problemy etyczne mogą być nowym źródłem rozłamu między Kościołami. 
Obradami kierowali: prawosławny metropolita z Libanu Elias Audi i biskup 
katolicki z Anglii Alan Clark. Termin następnego spotkania ustalono na 4 do 10 
kwietnia 1994 roku w Szwajcarii.

— Na Gotlandii (Szwecja) w dniach 20-23 maja odbywało się Europejskie 
Zgromadzenie Światowej Konferencji „Religie dla Pokoju” (sprawozdanie 
uczestnika zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
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— Na początku czerwca poinformowano, że Drugie Europejskie Zgroma
dzenie Ekumeniczne odbędzie się w 1996 r. pod hasłem „pojednanie” . Poinfor
mowała o tym Konferencja Kościołów Europejskich w liście do Kościołów 
członkowskich. Zgromadzenie zostanie przygotowane wspólnie z Radą Kon
ferencji Episkopatów Europy. Miejsca obrad i dokładnej daty jeszcze nie 
ustalono. Główne hasło posłuży do naświetlenia problemów z zakresu Kościoła 
i społeczeństwa, a także zagadnień dotyczących Europy i świata. Chodzić będzie
0 pojednanie między narodami, grupami etnicznymi, mężczyznami i kobietami, 
a także między człowiekiem a naturą. KKE, która zrzesza 115 Kościołów 
prawosławnych, anglikańskich, starokatolickich i protestanckich naszego kon
tynentu, wzywa swoje Kościoły członkowskie do współpracy w przygotowaniu 
zgromadzenia w 1996 r. Pierwsze Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne 
odbyło się w Bazylei w 1989 roku.

— W Genewie spotkali się 2 czerwca przedstawiciele Światowej Rady 
Kościołów i Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji 
Międzyreligijnych. Sekretarz generalny ŚRK, dr Konrad Raiser stwierdził przy 
tej okazji, iż spodziewa się, że spotkanie to oznaczać będzie odnowę owocnej 
współpracy między obu gremiami. Honorowy wiceprezydent Światowego 
Kongresu Żydów, Gerhart Riegner podkreślił znaczenie kontynuowania i zin
tensyfikowania dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. W dyskusji podkreślano, 
że przyszła współpraca winna objemować: działalność edukacyjną przyczy
niającą się do kształtowania postaw wzajemnego zrozumienia i szacunku, 
wzmożoną współpracę w dziedzinie praw ludzkich, zwalczania rasizmu, kseno
fobii i antysemityzmu, wspólne wysiłki na rzecz szerzenia wolności religijnej, 
wspólne konsultacje teologów na temat interpretacji tekstów biblijnych.

— Zwierzchnik Etiopskiego Kościoła Prawosławnego, patriarcha Paulos, 
złożył w dniach 2-4 czerwca wizytę w Centrum Ekumenicznym w Genewie. 
Odbył on rozmowy zarówno z przedstawicielami Światowej Rady Kościołów jak
1 Konferencji Kościołów Europejskich. Stwierdził, że w okresie 20-letnich 
rządów komunistycznych kontakty między ŚRK a jego Kościołem były ograni
czone. Jesteśmy teraz tutaj, aby odnowić nasze stosunki z ŚRK. Dla osiągnięcia 
tego celu przybyliśmy, aby wyjaśnić temu ekumenicznemu gremium problemy, 
z którymi mieliśmy do czynienia w minionym dwudziestoleciu. Patriarcha pod
kreślił, że między jego Kościołem a Kościołem Luterańskim Mekane Yesus 
i Kościołem Rzymskokatolickim istnieją w jego kraju serdeczne stosunki. Po 
opuszczeniu Genewy patriarcha Paulos udał się do Rzymu, gdzie został przyjęty 
m.in. przez papieża Jana Pawła II. Przy tej okazji papież wypowiedział się na 
rzecz poprawy braterskich stosunków na wszystkich płaszczyznach. Mówił też 
o możliwościach współpracy w kształceniu księży, w dziedzinie liturgii i duszpas
terstwa.

— Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, dr Konrad Raiser odbył 
w dniach 4-7 czerwca pierwszą podróż do Włoch, podczas której złożył wizytę 
tamtejszym Kościołom protestanckim, a także różnym dykasteriom Kurii 
Rzymskiej. Podczas wizyty na Wydziale Teologicznym Waldensów w Rzymie dr 
Raiser mówił na temat: „Ekumenizm: kryzys czy punkt zwrotny?” Wyraził 
pogląd, że model ekumenizmu ostatnich 20 lat, oparty na dialogu, był bardzo 
użyteczny, ale wyczerpał swoje możliwości. Dziś trzeba znaleźć nowy model, 
wypracować nowy język, który umożliwi wspólne wyznanie wiary, odejście od 
całkiem defensywnego pojęcia ekumenizmu. Trzeba przestać się bać różnorod



KRONIKA 139

ności i skupić na tym, co już nas łączy: jeden chrzest, wspólna wiara w Chrystusa, 
wzywanie tego samego Ducha. W Watykanie Raiser spotkał się m.in. z byłym 
i obecnym przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan — kar
dynałami Janem Willebrandsem i Edwardem Cassidym.

— Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Edward 
Cassidy przedstawił 8 czerwca w Watykanie tekst nowego Dyrektorium 
Ekumenicznego, które zastąpi stare z lat 1967-70. Ekumeniczne zalecenia, 
wytyczne i normy, ogłaszane od początku lat siedemdziesiątych domagały się 
ujęcia w jednolitym dokumencie. To była główna przyczyna ogłoszenia nowego 
Dyrektorium. Uwzględnia ono ustalenia zawarte w nowym Kodeksie Prawa 
Kanonicznego z 1983 r. Nowością z obecnym Dyrektorium jest to, że zalece
niom, wytycznym i normom daje uzasadnienie teologiczne. Między niedawno 
ogłoszonym Katechizmem światowym a Dyrektorium istnieje pośredni związek: 
są one komplementarnymi narzędziami w rozwijaniu ekumenicznej edukacji
— jak stwierdził papież Jan Paweł II.

— Pod hasłem: „Przyjmujcie jedni drugich” obradował w Monachium 
w dniach 9-13 czerwca XXV. Niemiecki Ewangelicki Kongres Kościelny 
(Kirchentag). Zgromadził on ok. 150 tys. uczestników, w tym kilka tysięcy gości 
z całego świata. Dyskusje i debaty, odbywające się równolegle w kilkudziesięciu 
miejscach, dotyczyły wzajemnej relacji między Niemcami wschodnimi a Nie
mcami zachodnimi, tutejszymi a obcymi, kobietami a mężczyznami, katolikami 
a protestantami. Codzienne studia biblijne były prowadzone przez najwybitniej
szych teologów. Wiele osobistości życia kościelnego i publicznego brało udział 
w rozlicznych dyskusjach panelowych. W jednej z nich, dotyczącej przejawów 
nowego antysemityzmu w Europie, uczestniczył dr hab. Karol Karski
— wykładowca ekumenizmu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War
szawie.

— Instytut Spraw Żydowskich w Londynie opublikował 17 czerwca Świato
wy Raport na temat Antysemityzmu, z którego wynika, że wszędzie w świecie 
wzrastają przejawy tego zjawiska. Szczególnie w Europie Wschodniej sytuacja 
uległa wyraźnemu zaostrzeniu. Zgodnie z raportem, w takich krajach jak Węgry, 
Rumunia, Rosja i Polska wrogie Żydom wypowiedzi są polityczną codziennością. 
W Rumunii partia rządowa głosi otwarcie antysemityzm, mała wspólnota 
żydowska musi obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Dokument mówi z troską 
o wzroście ugrupowań skrajnie prawicowych. Dotyczy to szczególnie skin
headów, którzy działają już nie tylko w Europie Zachodniej, ale również 
w Czechach, w Polsce i na Węgrzech.

— W Balamand k. Trypolisu (Liban) obradowała w dniach 17-23 czerwca 
Międzynarodowa Komisja Teologiczna Prawosławno-Rzymskokatolicka. Te
mat obrad brzmiał: „Uniatyzm — metoda poszukiwania jedności w przeszłości 
a dzisiejsze poszukiwanie pełnej jedności” . W komunikacie końcowym przed
stawiciele obu stron wypowiadają się przeciw prozelityzmowi. Głębokie rany, 
spowodowane rozłamem kościelnym, trzeba wyleczyć poprzez wzajemne uzna
nie, dialog i współpracę na różnych płaszczyznach. Obie strony muszą uznać się 
wzajemnie za Kościoły siostrzane — w wypełnianiu woli Boga. Problem uniatyz- 
mu, obciążający dialog obu Kościołów, rozważano otwarcie i w duchu braterst
wa. Podczas obrad przyjęto przygotowany już w 1991 r. dokument dotyczący 
uniatyzmu. Po zaaprobowaniu przez najwyższe czynniki kościelne zostanie on



140 KRONIKA

opublikowany. Dokument ten odrzuca uniatyzm jako metodę osiągania jedności 
chrześcijańskiej w dzisiejszych czasach. — W obradach nie uczestniczyli 
przedstawiciele kilku Kościołów prawosławnych (Grecji, Serbii, Bułgarii, Gruzji 
i Patriarchatu Jerozolimy).

— W dniach 22-30 czerwca obradowała w Kristiansand (Norwegia) Rada 
Światowej Federacji Luterańskiej. Obrady toczyły się pod hasłem: „Lud Boży 
— ludy i narody” . Wiele uwagi poświęcono konfliktom w różnych częściach 
świata. Wyrażano zaniepokojenie z powodu wzrostu nienawiści etnicznej, 
neonazizmu, rasizmu i antysemityzmu w Europie. Stwierdzono, że sytuacja 
finansowa Federacji uległa poprawie, lecz konieczne będą dalsze oszczędności. 
Ustalono, że następne, IX Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w lipcu 1997 r. 
w Hongkongu. Zbiegnie się ono z aktem przekazywania tej kolonii brytyjskiej 
Chinom. W 1997 r. przypadnie też 50 rocznica utworzenia Federacji. ŚFL 
zrzesza 114 Kościołów o łącznej liczbie 54 min wiernych.

— Dziennik watykański „L’Osservatore Romano” opublikował 23 czerwca 
komentarz na temat opublikowanego rok wcześniej przez Kongregację Dokt
ryny Wiary dokumentu w sprawie communio (wspólnoty), który spotkał się 
wówczas z ostrą krytyką w środowiskach ekumenicznych. Komentarz zapewnia, 
że podkreślenie w dokumencie prymatu papieskiego nie oznacza „usztywnienia” 
nauki katolickiej. Watykan odpiera poglądy, jakoby sformułowania dokumentu 
w sprawie jedności Kościoła i pozycji rzymskiego pontifexa oznaczały cofnięcie 
się do czasów sprzed Soboru Watykańskiego II. Kościół katolicki okazuje 
niewzruszoną gotowość kontynuowania dialogu na temat różnych, otwartych 
jeszcze do dnia dzisiejszego kwestii. Jedną z nich, ze względu na swoje 
ekumeniczne znaczenie, jest także kwestia urzędu następcy Piotra i całego 
kolegium biskupiego w służbie wspólnoty Kościołów — czytamy w komentarzu 
gazety watykańskiej.

— Zgodnie z wieloletnią tradycją, w Święto Apostołów Piotra i Pawła, 
przypadające w dniu 29 czerwca, przybyła do Rzymu delegacja prawosławnego 
Patriarchatu Konstantynopola. Papież Jan Paweł II zwracając się do członków 
delegacji wyraził radość z powodu wznowienia dialogu katolicko-pra- 
wosławnego na płaszczyźnie światowej. Papież potwierdził zobowiązanie 
Kościoła katolickiego do osiągnięcia pełnej jedności z Kościołami pra
wosławnymi. Wyniki niedawnego spotkania w Balamand muszą pomóc wszyst
kim lokalnym Kościołom katolickim obrządku łacińskiego i bizantyjskiego, 
żyjącym na tym samym terenie, w zaangażowaniu na rzecz dialogu miłości oraz 
w podjęciu lub kontynuowaniu współpracy w dziedzinie pastoralnej — powie
dział Jan Paweł II.

Z kraju

— Dnia 12 stycznia obradowało w Warszawie Walne Zgromadzenie Polskiej 
Rady Ekumenicznej. Ustępujący prezes, bp Zdzisław Tranda z Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego, dokonał w swoim sprawozdaniu rozrachunku 
z przeszłością. Działaczom Kościołów mniejszościowych zarzucił, że w okresie 
komunizmu pod pozorem lojalności wobec władz posuwali się nieraz zbyt daleko 
w sferę uległości, graniczącej niekiedy z serwilizmem. Byli tacy, którzy stali się 
,,tubą” i propagatorami systemu. Kościoły zrzeszone w PRE pozwalały sobą
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manipulować przez władze. Wyrazem tego było m.in.: organizowanie pod 
naciskiem władz uroczystości państwowych; wydawanie oświadczeń, popie
rających stanowisko PRL w różnych sprawach; wypowiedzi osobistości 
kościelnych i z PRE bezkrytycznie popierające socjalizm w wydaniu sowieckim; 
udzielanie jednostronnych informacji w kraju i za granicą o życiu w Polsce 
i sytuacji politycznej. Zdaniem bpa Trandy, blądem PRE było poparcie dla 
PRON-u w 1982 roku a poparcie dla wprowadzenia stanu wojennego wyrażane 
przez niektórych zwierzchników Kościołów było następstwem słabości i braku 
odwagi. Wobec Kościoła Rzymskokatolickiego referent przyznał, że PRE 
pozwalała się wykorzystywać do antykatolickiej propagandy (...) Zawiniliśmy 
antykatolickimi wystąpieniami przedstawicieli Kościołów i PRE, co budziło 
zgorszenie w Kościele Rzymskokatolickim oraz wśród części wiernych Kościołów 
zrzeszonych w PRE. Opinia publiczna na Zachodzie Europy była często infor
mowana przez PRE o sytuacji ekumenicznej i o roli Kościoła Rzymskokatolickiego 
jednostronnie, niesprawiedliwie, nawet fałszywie i w duchu niechęci do Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Mimo to wszystko, wielu działaczy w naszych Kościołach 
umiało budować pomosty, dostrzegać w Kościele Rzymskokatolickim bratni 
Kościół oraz doceniać rolę, jaką ten Kościół odgrywał w społeczeństwie. Dlatego 
możliwe się stało już przed laty zbliżenie z Kościołem Rzymskokatolickim 
i nawiązanie oficjalnych kontaktów oraz współdziałanie w różnych dziedzinach. Bp 
Tranda zaapelował do Walnego Zgromadzenia, by do przeszłości odniosło się 
nie tylko krytycznie, lecz także w duchu pokuty. Apel ustępującego prezesa 
pozostał bez echa.

Walne Zgromadzenie PRE wybrało nowy Zarząd na 3-letnią kadencję 
(1993-1996). Nowym prezesem PRE został ks. bp Jan Szarek (zwierzchnik 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), a jego zastępcami — ks. metropolita 
Bazyli (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) i ks. superintendent Edward 
Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Skarbnikiem pozostał ks. bp 
Tadeusz R. Majewski (Kościół Polskokatolicki), zaś na sekretarza wybrano ks. bp. 
Włodzimierza Jaworskiego (Kościół Starokatolicki Mariawitów).

— 12 stycznia ukonstytuował się w Warszawie polski Oddział Światowej 
Konferencji „Religie dla Pokoju” (WCRP). Wybrano też Komitet Wykonaw
czy, którego zadaniem będzie kierowanie działalnością polskiego Oddziału. Przy 
okazji wysłuchano wykładu dr. Güntera Gebhardta z Genewy (sekretarza 
generalnego WCRP na Europę) na temat: „Religie dla pokoju — iluzja czy 
rzeczywistość? Przykład WCRP” .

— ’’Owoce Ducha Świętego dla jedności chrześcijan” — takie było hasło 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, obchodzonego od 18 do 25 stycznia 
(w poprzednim zeszycie „Studiów” zamieściliśmy sprawozdania z Warszawy 
i Lublina).

— W dniu 29 stycznia w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego 
Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików, odbyła się kolejna, już ósma, 
uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Są one 
przyznawane za prace naukowe, popularyzatorskie oraz organizowanie badań 
w zakresie problematyki mniejszości religijnych w Polsce i polskich mniejszości 
religijnych za granicą, ich wkładu w rozwój kulturalny kraju, krzewienie wartości 
ogólnoludzkich i patriotycznych oraz ich stosunków z państwem. Nagrody 
otrzymali m.in.: ks. dr hab. Edward Walewander za książkę pod jego redakcją pt.
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„Polacy w Kościele Katolickim w ZSRR”, dr Kazimierz Urban za pracę pt. 
„Kościół Prawosławny w Polsce 1945-1970” i dr Zbigniew Pasek za pracę pt. 
„Ruch zielonoświątkowy” .

— W lokalu warszawskiej Kurii Metropolitalnej odbyło się 24 lutego 
posiedzenie Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji 
Episkopatu ds. Ekumenizmu. Zebrani z wielkim zadowoleniem powitali ukaza
nie się drukiem broszury pt. „Jeden chrzest” , która jest owocem pracy 
Podkomisji. Opatrzona wstępem ks. prof. Alfonsa Skowronka i ks. Bogdana 
Trandy została wydrukowana w 50000 egzemplarzy. Na jej treść składa się 
dotyczący chrztu fragment tzw. dokumentu z Limy, opracowanego przez 
Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i protokoły dialogów 
dwustronnych między pełnomocnymi przedstawicielami Kościoła Rzymsko
katolickiego i dziesięciu innych Kościołów chrześcijańskich w Polsce. Głównym 
tematem spotkania była dyskusja nad sposobem ujęcia w przyszłej konstytucji 
stosunków między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi. Deba
towano zwłaszcza nad problemem rozdziału Kościoła i państwa. Zapoznano się 
ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski w sprawie założeń aksjologicz
nych nowej konstytucji. Przedyskutowano również propozycje dr. Witolda 
Brodzińskiego, prezesa Synodu Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

— Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zorganizowała 25 
lutego sympozjum na temat stosunków państwo-Kościół w przyszłej konstytucji. 
Zaproszono na nie prawników-konstytucjonalistów oraz przedstawicieli 
Kościołów chrześcijańskich i innych związków religijnych, zainteresowanych 
rozwiązaniem prawnym tego problemu w przyszłej konstytucji RP. Wykład 
o stosunkach państwo-Kościół w obecnej i przyszłej konstytucji wygłosił prof. 
Michał Pietrzak. Z kolei dr Beata Górowska z Uniwersytetu Warszawskiego 
przedstawiła rozwiązania kwestii państwo-Kościół w konstytucjach krajów 
postkomunistycznych. W dalszej kolejności nastąpiły wypowiedzi przedstawicie
li Kościołów. Ks. prof. Józef Krukowski z KUL-u zaprezentował rzymsko
katolickie propozycje rozwiązań konstytucyjnych, ks. dr Henryk Czembor 
przedstawił ewangelicki punkt widzenia, poseł Eugeniusz Czykwin — pra
wosławny, a ks. dr Tomasz Wojtowicz — starokatolicki. Ważnym elementem 
wypowiedzi ks. Krukowskiego było stwierdzenie, że katolickie postulaty kon
stytucyjne są formułowane z punktu widzenia nauki społecznej Kościoła i jako 
oficjalne stanowisko Episkopatu. Episkopat negatywnie ocenia zapis o państwie 
laickim i o rozdziale Kościoła i państwa. W to miejsce proponuje zasadę 
wzajemnego poszanowania suwerenności i niezależności oraz współdziałanie dla 
dobra wspólnego. Nie lansuje modelu państwa wyznaniowego, ale jest przeciwny 
państwu laickiemu w wydaniu francuskim i sowieckim. W wystąpieniach 
przedstawicieli Kościołów mniejszościowych, a potem w dyskusji, wyraźnie 
zaznaczyła się obawa przed powrotem sytuacji prawnej i stosunków religijnych 
z okresu 20-lecia międzywojennego. Opowiadano się za państwem demokratycz
nym i prawnym, neutralnym i świeckim, za takim, w którym żaden Kościół ani 
religia nie będą uprzywilejowane, a wszyscy obywatele, bez względu na swoje 
wyznanie lub jego brak, otrzymają te same, zagwarantowane konstytucyjnie 
prawa. Dlatego tak ważna jest dla wszystkich mniejszości zasada rozdziału 
Kościoła i państwa.

— W dniu 5 marca odbywały się w całym kraju ekumeniczne nabożeństwa 
Światowego Dnia Modlitwy Kobiet. W tym roku hasło brzmiało: „Lud Boży
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narzędziem uzdrowienia” , a liturgię przygotowały kobiety z Gwatemali. Krajo
wy Komitet Światowego Dnia Modlitwy Kobiet w Polsce bardzo starannie 
przygotował materiały pomocnicze, które wysłano do wszystkich oddziałów 
Polskiej Rady Ekumenicznej oraz do tych kobiet, które — niekoniecznie 
w strukturach PRE — od lat zaangażowane są w prowadzenie tych nabożeństw. 
W Warszawie na nabożeństwie, odbywającym się już po raz 30., kobiety 
z różnych Kościołów (w tym także katolickiego) spotkały się w kaplicy Polskiego 
Kościoła Chrześcijan Baptystów.

— W dniach 9-11 marca odbywała się w Warszawie II konferencja charyz
matyczna „Uzdrowienie w mocy”, mająca na celu przygotowanie chrześcijan do 
korzystania z uzdrawiającej mocy Chrystusa. Codziennie Sala Kongresowa 
warszawskiego Pałacu Kultury gromadziła na sesjach, warsztatach i wieczor
nych nabożeństwach kilka tysięcy uczestników z całej Polski oraz gości 
z Ukrainy, Czech i Słowacji. Byli to w większości katolicy (także księża 
i zakonnice) z rozmaitych wspólnot charyzmatycznych oraz zielonoświątkowcy, 
baptyści, członkowie Kościoła Zborów Chrystusowych i in. Głównym 
wykładowcą był amerykański pastor John Wimber.

— Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego zorganizo
wała 10 marca w Bielsku-Białej sympozjum z okazji 25 rocznicy oficjalnego 
dialogu katolicko-luterańskiego, prowadzonego na płaszczyźnie światowej. 
Trzej referenci: dr hab. Karol Karski (Chrześcijańska Akademia Teologiczna), 
o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski i bp prof. Alfons Nossol (obaj 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) przedstawili kolejne fazy rozmów 
prowadzonych w latach 1967-1972, 1973-1984 i 1986-1993. Warto dodać, że o. 
Napiórkowski brał udział w drugiej turze dialogu, natomiast bp Nossol 
uczestniczy w turze trzeciej, która zakończy się niebawem ogłoszeniem doku
mentu „Kościół a usprawiedliwienie” . Sympozjum zgromadziło ok. 60 osób
— duchownych i świeckich — z obu Kościołów.

— 18 marca odbyło się w warszawskim Klubie Inteligencji Katolickiej drugie 
spotkanie polskiej filii Światowej Konferencji „Religie dla Pokoju” (WCRP). 
Wysłuchano prelekcji dr. Stanisława Krajewskiego, który mówił o rozumieniu 
pokoju z perspektywy żydowskiej. Na zakończenie spotkania odczytano przygo
towany wcześniej apel dotyczący tragicznej sytuacji w Bośni i Hercegowinie. Po 
ostatecznej redakcji (25 marca) został on skierowany do prezydenta, rządu 
i społeczeństwa.

— W dniach 18-21 marca słynny amerykański ewangelista Billy Graham 
poprowadził, transmitowaną przez telewizję satelitarną, ewangelizację Europy. 
Każde spotkanie było odtwarzane w 1400 miejscach w Europie (w Polsce
— w 63). W Polsce spotkania z Billym Grahamem organizowało 18 komitetów 
regionalnych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów 
chrześcijańskich.

— 14 kwietnia odbyło się wspólne posiedzenie konsystorzy Kościoła Ewan
gelicko-Augsburskiego i Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Uzgodniono 
bieżącą wymianę informacji przez powołanych rzeczników prasowych, wy
rażano potrzebę stałych kontaktów na płaszczyźnie teologicznej dla opracowa
nia wspólnego stanowiska w sprawie dokumentów Konferencji Kościołów 
Europejskich. Uznano za pożyteczne organizowanie wspólnych spotkań redak
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cji wszystkich pism ewangelickich ("Zwiastun” , „Jednota” , „Słowo i Myśl” , 
„Pielgrzym Polski”) w celu wspólnych działań mających budzić świadomość 
protestancką w naszym kraju.

— 50. rocznica wybuchu Powstania w getcie warszawskim była w Warszawie 
obchodzona bardzo uroczyście. 18 kwietnia, w przeddzień rocznicy wybuchu 
Powstania, papież Jan Paweł II skierował poselstwo do Żydów, a wielu 
pielgrzymów zebranych na watykańskim placu św. Piotra nosiło żółte gwiazdy 
z napisem „Nie zapomnę” . Tego dnia w warszawskiej synagodze Nożyków 
odbyło się uroczyste nabożeństwo. Wśród zaproszonych gości był m.in. abp 
Henryk Muszyński, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaiz
mem. Tragiczną rocznicę wspominano także podczas nabożeństwa w kościele 
ewangelicko-reformowanym, który w czasie wojny bezpośrednio sąsiadował 
z murem getta i którego członkowie byli świadkami zagłady Żydów. Z rocz
nicowymi obchodami Powstania w getcie wiązała się poza tym uroczystość 
zorganizowana przez luterańską parafię Św. Trójcy w Warszawie i ewangelicką 
parafię w Detmold-Lippe (Niemcy). Uczestniczyli w niej również przedstawiciele 
innych Kościołów i Żwiązku Religijnego Wyznania Mojżeszowego w Polsce. 
W miejscu, gdzie przez ponad 200 lat działał Szpital Ewangelicki, odsłonięto 
tablicę pamiątkową. Zagłada Getta i zagłada Szpitala były dziełem generała SS 
Jürgena Stroopa, pochodzącego z Detmold w niemieckim kraju Lippe. Akt 
odsłonięcia tablicy poprzedzony został szeregiem imprez towarzyszących, 
z których najważniejsza to „Rozmowa o Zagładzie i pojednaniu” (w kościele Św. 
Trójcy, 1 maja) i nabożeństwo ekumeniczne (tamże, 2 maja).

— W Towarzystwie Biblijnym w Warszawie odbyła się 5 maja uroczystość 
wręczenia dyplomów pierwszym członkom honorowym: bp. prof. Kazimierzowi 
Romaniukowi z Kościoła Rzymskokatolickiego i bp. Zdzisławowi Trandzie 
z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. Aktu wręczenia dyplomów dokonał 
ks. prof. Witold Benedyktowicz — przewodniczący Komitetu Krajowego 
Towarzystwa Biblijnego.

— Na zaproszenie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, od 6 do 10 maja 
przebywała w Polsce 5-osobowa delegacja Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego 
Litwy na czele z biskupem Jonasem Kalvanasem. W Warszawie goście litewscy 
odbyli rozmowy z członkami Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego, rektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, bp. Wiktorem Wyso- 
czańskim, w Towarzystwie Biblijnym, a także spotkali się z przedstawicielami 
Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. W spotkaniu w PRE 
uczestniczył także ambasador Litwy w Polsce. Delegacja litewska została 
poinformowana o współpracy ekumenicznej w naszym kraju, Litwini z kolei 
mówili o problemach własnego życia kościelnego i rozwijających się kontaktach 
międzywyznaniowych u siebie.

— Podkomisja ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Komisji Epi
skopatu ds. Ekumenizmu na posiedzeniu w Warszawie w dniu 12 maja 
opracowała projekt zapisów konstytucyjnych (jego tekst zamieszczamy w dziale 
„Sprawozdania i dokumenty”).

— Polska Rada Ekumeniczna zorganizowała w dniach 12-15 maja w Ustro
niu na Śląsku Cieszyńskim sympozjum z przedstawicielami organizacji kwakrów
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Niemiec i Wielkiej Brytanii. Tematem obrad były sprawy związane z od
działywaniem Kościołów i chrześcijan na kształtowanie się nowej Europy. 
Uczestnicy wysłuchali referatów dotyczących obecności chrześcijan w życiu 
społeczno-politycznym oraz zapoznali się ze strukturą organizacyjną i ducho
wością kwakrów. Goście zapoznali się z regionem Śląska Cieszyńskiego oraz 
złożyli wizytę w Muzeum w Oświęcimiu i Brzezince.

— W dniach 17-20 maja przebywał w Polsce Dalajlama — świecki i duchow
ny zwierzchnik trzech milionów buddystów tybetańskich. Spotkał się on 
z różnymi politykami, w tym z prezydentem Lechem Wałęsą, został też przyjęty 
przez prymasa kardynała Józefa Glempa. Podczas różnych spotkań Dalajlama 
potępiał gwałcenie praw ludzkich przez Chińczyków w Tybecie, w tym także 
przymusową sterylizację i aborcję stosowaną przez Chińczyków wobec miesz
kańców jego kraju. Całą tę działalność nazwał kulturowym i religijnym 
ludobójstwem.

— Pod patronatem Akademii Teologii Katolickiej i Komisji Episkopatu 
Polski do Dialogu z Judaizmem w dniach 18-19 maja odbyło się w Warszawie 
V Sympozjum Teologiczne „Kościół a Żydzi i judaizm” . Tym razem uwaga 
skoncentrowała się na problemie: „Nowy Testament a judaizm” . Z wystąpienia 
prof. Stefana Schreinera z Tybingi zebrani dowiedzieli się o prekursorskiej roli 
studiów Żyda Leona Becka nad Nowym Testamentem. Chana Safari z Amster
damu dowodziła, że dyskusje Jezusa z Żydami, przytoczone przez Nowy 
Testament, są zbudowane analogicznie do sporów rabinicznych. Ks. prof. 
Michał Czajkowski starał się odpowiedzieć na pytanie: „Czy jest antyżydowska 
Ewangelia najbardziej żydowska?” (chodziło o Ewangelię wg św. Mateusza). 
Zamknięcia sympozjum dokonał ks. abp prof. Henryk Muszyński, metropolita 
gnieźnieński, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do Dialogu z Judaiz
mem.

— Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie zorganizowało 19 maja 
Sympozjum naukowe „Religie i pokój” (sprawozdanie uczestnika zamieszczamy 
w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

— 24 maja odbyło się w Warszawie Trzecie Sympozjum Międzywyz
naniowe przygotowane przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną, Katedrę 
Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej i Instytut Ekumeniczny 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Główny temat Sympozjum: 
„Kościoły chrześcijańskie a służba społeczeństwu” naświetlony został z per
spektywy prawosławnej (mgr Jan Prokopiuk), rzymskokatolickiej (red. Zbi
gniew Nosowski) i ewangelickiej (ks. mgr Erwin Mikler). Sympozjum zgroma
dziło studentów i pracowników naukowych różnych uczelni teologicznych, 
a także przedstawicieli wielu Kościołów i wspólnot chrześcijańskich 
działających na terenie naszego kraju. Rektor ChAT, bp prof. Wiktor 
Wysoczański powiedział w słowie wstępnym: Nie ulega wątpliwości, że czas, 
w którym żyjemy, domaga się od Kościołów szczególnej wrażliwości na zagad
nienia społeczne. Z  drugiej jednak strony winny one baczyć na to, by w trakcie 
podejmowanych działań nie zamazywał się prawdziwy charakter Kościoła (...) 
Prowadząc naszą debatę winniśmy zatem pamiętać jednocześnie o dwóch 
sprawach: o tym, że Kościołom chrześcijańskim nie wolno uchylać się od 
zaangażowania społecznego, ale i o tym, że Kościół ma zawsze pozostawać 
autentycznym Kościołem.
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— Polskie Stowarzyszenie Wolności Religijnej zorganizowało 27 maja 
w Warszawie Pierwszą Krajową Konferencję pt. „Wolność religii i przekonań 
— potrzeby, zagrożenia, wyzwania” . Pastor Bert Beach, sekretarz generalny 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej, powiedział w swoim 
przemówieniu, że chodzi o to, by gwarancje wolności religijnej były obecne 
w świadomości społeczeństwa, a nie tylko w konstytucji. Pozostawienie ich 
jedynie na papierze trąci hipokryzją. Ks. prof. Michał Czajkowski z Akademii 
Teologii Katolickiej przedstawił stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego na 
temat problematyki wolności religijnej, cytując dokumenty Soboru Waty
kańskiego II i wypowiedzi papieża Jana Pawła II. Większość religijna w naszym 
kraju ma specjalne obowiązki w stosunku do mniejszości. To stanowczo za mało, 
by katolicki słoń nie potrącił niczego w naszym ekumenicznym składzie 
porcelany — powiedział. O tolerancji nie tylko religijnej mówił dr hab. Karol 
Karski, kierownik katedry ekumenizmu Chrześcijańskiej Akademii Teologicz
nej. Przywołał obecny w myśleniu wielu ludzi nacjonalizm, szowinizm, ksenofo
bię i antysemityzm. Przypomniał trudne dyskusje dotyczące kościoła karmelitów 
w Przemyślu, dyskryminację osób chorych na AIDS. Przypomniał też słowa 
wypowiedziane przez papieża w stołecznym luterańskim kościele Św. Trójcy 
podczas jego ostatniej pielgrzymki do Polski: Proste tolerowanie siebie nie może 
wystarczyć (...) Cóż to za bracia i siostry w Chrystusie, którzy się jedynie tolerują? 
Prawne gwarancje wolności religijnej przedstawił prof. Michał Pietrzak, o bada
niach empirycznych na temat tolerancji mówiła prof. Barbara Karol- 
czak-Biemacica z Instytutu Badań Pedagogicznych MEN.

— Pod hasłem: „Przynosić owoc Ducha dla jedności chrześcijan” w dniach 
28-30 maja odbywało się w Kodniu n. Bugiem X Ekumeniczne Spotkanie 
Młodzieży.

— W dniach 22-23 czerwca odbyło się w Görlitz doroczne posiedzenie 
Komisji Kontaktów Polskiej Rady Ekumenicznej i Rady Kościoła Ewangelic
kiego w Niemczech. W dwudziestoletnich dziejach Komisji było to pierwsze 
posiedzenie odbyte na polsko-niemieckim terenie przygranicznym. Biskup 
Joachim Rogge, zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego Obszaru Görlitz, który 
był gospodarzem spotkania, powiedział: Tutaj, w miejscu przecinania się kultur 
i narodów Kościoły protestanckie ponoszą szczególną odpowiedzialność za krze
wienie ,,kultury partnerstwa". Uczestnicy obrad opowiedzieli się za utworzeniem 
ekumenicznego komitetu Kościołów ds. Euroregionu Nysy, który zajmowałby 
się problemami sąsiedztwa i europejskiego zjednoczenia. Mówiono też o wyda
niu dla chrześcijan zamieszkujących trójkąt trzech państw śpiewnika pol- 
sko-czesko-niemieckiego.

Opracował: Karol Karski
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W pierwszym półroczu bieżącego roku na uwagę zasługuje monotematyczny 
numer styczniowej „Więzi” . Poświęcony jest on kobiecie, jej miejscu w życiu 
Kościoła i społeczeństwa. Temat ten jest wciąż aktualny i szeroko nagłaśniany 
w ekumenicznej (i nie tylko) prasie zachodniej. Coraz częściej pojawia się 
również w czasopismach polskich. We wspomnianym numerze „Więzi” dla 
ekumenisty interesujące będą artykuły M. Łoś „Czy feminizm wyzwolił kobiety 
Ameryki Północnej” oraz A. Adamiak „O co chodzi w teologii feministycznej” . 
Oba ogólnie ukazują problematykę feministyczną. Szczególnie warto przeczytać 
tekst S. Grabskiej „Spór o miejsce kobiety w Kościele i społeczeństwie” . Autorka 
pokazuje dwa skrajne podejścia do kobiet. Pierwsze z nich widoczne jest 
w teologii feministycznej (zwłaszcza w jej radykalnym nurcie). Zdaniem 
feministek kobieta może i powinna spełniać funkcje i zadania, które do tej pory 
były domeną mężczyzn. Po drugiej stronie znajduje się Lefebvre i jego 
zwolennicy. Uważają oni, że wyłącznym miejscem kobiety jest rodzina i dom. 
Przyglądając się sytuacji w Polsce Autorka pisze: Wydaje się, że wielu księży 
w Polsce i wielu mężczyzn — nie tylko wśród ludzi wykształconych — marzy 
o takim właśnie tradycyjnym układzie świata i rodziny. Nowy bowiem, partnerski 
układ w rodzinie zmusza także mężczyzn — nie tylko kobietę — do większego 
wysiłku, nie tylko w pracy zarobkowej, ale i na terenie domu. W następnych latach 
docierać będą do Polski idee obu skrajnych nurtów. Pani Grabska jest zdania, iż 
żadne radykalne podejście nie zakorzeni się w Polsce. Możliwa jest jednak 
feminizacja niektórych służb w Kościele. Kobiety znajdą swoje miejsce w kate
chizacji dzieci i rodzin, katechizacji więźniów, duszpasterstwie chorych, kierowa
niu działaniami charytatywnymi w parafiach. Autorka uważa również, iż 
możliwa jest kultura partnerska w Kościele, bez obejmowania przez kobietę 
funkcji księdza. Zmierzamy do powierzenia kobietom kierowniczych stanowisk, 
nie wymagających święceń. Rozwiązanie kwestii ordynacji kobiet, jednego z naj
trudniejszych problemów dialogów ekumenicznych, należy pozostawić Duchowi 
Świętemu. Autorka pisze, iż jeżeli zechce On widzieć kobiety kapłanami to 
natchnie papieża i biskupów. Tymczasem głoszenie Ewangelii, główne po
wołanie chrześcijanin, zostało ze wszech miar udostępnione kobietom.

Ekumenizm w ostatnich latach uzyskuje wciąż nowe znaczenie. Dotyczy już 
nie tylko wzajemnych stosunków między chrześcijanami, ale obejmuje też dialog 
między religiami, a nawet ideologiami. W Polsce wiele uwagi poświęca się 
dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu. Mało znana, pojawiająca się jakby
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„przy okazji” jest problematyka dotycząca Cyganów. W „Przeglądzie Po
wszechnym” (nr 4) ks. Waldemar Chrostowski zamieścił artykuł pt. „Zapom
niany Holocaust. Rzecz o zagładzie Cyganów” . Autor z wielkim znawstwem 
opisuje okres przed eksterminacją Cyganów i w czasie jej trwania, próbuje 
wytłumaczyć dlaczego holocaust Cyganów jest w zasadzie zapomniany, dlaczego 
nikt się o nich nie upominał i nie upomina. W zakończeniu artykułu pada 
stwierdzenie, które porusza czytelnika: Przez kilkanaście lat panowania nazistów 
w Niemczech odzywały się głosy w obronie Żydów, nie było natomiast zbiorowych 
protestów w obronie Cyganów. Nie uczynił tego także Kościół katolicki ani 
Kościoły protestanckie. Cyganie uniknęli zagłady tylko w Bułgarii, gdzie większość 
z nich wyznawała islam i gdzie uzyskali skuteczną ochronę ze strony najwyższych 
islamskich przywódców religijnych. Wątpliwe, aby coś podobnego mogło się 
powtórzyć w innych krajach okupowanych, bo hitlerowcy nie liczyli się ze zdaniem 
hierarchii Kościołów chrześcijańskich. Jednakże Kościoły wybrały drogę milczenia. 
Autor stanowczo stwierdza, iż chrześcijanie i Kościół nie powinni nadal ignorować 
tego ludobójstwa, gdyż zamordowani Cyganie w większości byli katolikami. Nie 
jest to wystarczający, ani zapewne jedyny powód dlaczego nie można milczeć 
w sprawie Cyganów. Dawne i obecne milczenie Kościołów chrześcijańskich (nie 
tylko katolickiego) podważa wiarygodność uprawianej przez nie teologii ekume
nicznej i zaangażowanej społecznie. Nie chodzi zresztą tylko o Polskę, ale 
o wszystkie kraje, gdzie mieszkali i mieszkają Cyganie.

W majowym numerze „Powściągliwości i Pracy” znajdujemy artykuł Aliny 
Petrowej-Wasilewicz pt. „Razkoł” . Omawia ona sytuację religijną w Bułgarii po 
upadku komunizmu. Czytelnik polskiej prasy może zdobyć wiele informacji 
o sytuacji religijnej w byłym Związku Radzieckim. Trudniej o taką informację, 
jeśli chodzi o inne kraje postkomunistyczne. Dlatego też warto dokładniej 
prześledzić ten artykuł. Na samym początku czytamy: 22 lipca 1992 roku 
Konferencja wyższych hierarchów Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej pozbawiła 
godności kościelnych metropolitów: Pimena, Pankracego, Kalinika i Stefana oraz 
biskupów Antoniego i Golaktiona. Jeromonach Christofor Sybew został po
zbawiony godności kościelnych i odłączony od wspólnoty wiernych. Rozłam 
w Bułgarskiej Cerkwi Prawosławnej stal się faktem. Postanowienie Konferencji 
pokazuje dwie strony konfliktu. Pierwszą z nich jest patriarcha Maksym, 
któremu zarzuca się, iż został wybrany niezgodnie z prawem kanonicznym, 
całkowicie ulegał reżimowi komunistycznemu, a nawet że świadomie niszczył 
Cerkiew. Pomimo takich zarzutów Synod nie wyraził zgody na dymisję 
Maksyma. Przeciwnicy Maksyma — druga strona konfliktu — doprowadzają 
do powołania nowego Synodu, którego przewodniczącym został metropolita 
Pimen Newrokopski. Konsekrował on Ojca Sybewa na biskupa. Zwolennicy 
Sybewa pragną oczyszczenia Cerkwi z byłych agentów i rozliczenia 
z przeszłością.

Największe jednak zaskoczenie wywołuje trzecia strona konfliktu, a mianowi
cie zwolennicy biskupa Focjusza, konsekrowanego w klasztorze niedaleko Aten 
jeromonacha Rosena Siromachowa, na prośbę prawosławnych Bułgarów, 
którzy pośród siebie nie znaleźli hierarchy, który nie byłby skalany herezją 
ekumeniczną. Głównym zarzutem zwolenników Focjusza wobec wszystkich 
innych hierarchów jest zaangażowanie Cerkwi Prawosławnej w prace Światowej 
Rady Kościołów i ogólnie ruch ekumeniczny. Są oni zwolennikami czystego 
prawosławia, nieskalanego żadnymi konfliktami z heretykami.

W tym konflikcie wiele spraw pozostaje niejasnych i niezrozumiałych, 
zwłaszcza dla obserwatora z Polski. Autorka pyta, dlaczego patriarcha Maksym
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nie próbował choćby symbolicznie dokonać rozrachunku z przeszłością (jak 
zrobił to rumuński patriarcha Teoktyst)? Dlaczego Ojcu Sybewowi zależy 
jedynie na przeprowadzeniu administracyjnej czystki, używając przy tym metod 
tego świata? Czym kierują się zwolennicy czystego prawosławia? Czy jedynie 
nienawiścią do wszystkiego, co nieortodoksyjne? Przy czym hieortodoksyjnymi, 
a więc grzesznikami, są protestanci i katolicy. Zapomina się o tych pra
wosławnych, którzy obchodzą święta według nowego kalendarza, a ich dogmaty 
wcale się nie zmieniły. Autorka przypomina, iż to wszystko dzieje się w kraju, 
gdzie ateizacja święciła triumfy. Obecnie całe bułgarskie prawosławie odczuwa 
brak księży, zakonników, a ponadto coraz większa liczba sekt zbiera żniwo.

Autorka w zakończeniu stwierdza, że większość wiernych nie angażuje się 
w spory hierarchów i z nadzieją czeka na męża opatrzności. Jest to przejmujący 
artykuł dla polskiego czytelnika, niezbyt przyzwyczajonego do tak drastycznych 
konfliktów religijnych, w które na dodatek ingeruje władza świecka. Należy 
jednak pamiętać, iż taka ingerencja nie jest czymś wyjątkowym, ani dziwnym 
w Bułgarii i krajach tradycyjnie prawosławnych. Jak sama Autorka mówi: jest to 
uświęcona tradycja Cerkwi Bułgarskiej.

Styczniowy numer „Jednoty” znaczne partie materiału poświęca obchodzo
nemu w końcu ubiegłego roku 30-leciu Soboru Watykańskiego II. Autorzy 
trzech artykułów (L. Vischer „Czy to jest ’jedność’ jakiej szukamy” , K. Karski 
„Znaczenie Soboru Watykańskiego II z perspektywy ewangelickiej” , H. Bort- 
nowska „Skrzydła hipopotama”) próbują odpowiedzieć na pytania czy i co się 
zmieniło przez ostatnie trzy dekady w krajobrazie ekumenicznym (światowym 
i rodzimym), czy przybliżyliśmy się choćby o krok do celu, jakim jest jedność, czy 
jej wizja stała się wyrazistsza, a zwiastowanie Kościołów skuteczniejsze? Otwar
tość ekumeniczna Kościoła Rzymskokatolickiego po Soborze Watykańskim II 
ma szansę zyskać nowe perspektywy. Powodem tego może być nowe Dyrek
torium Ekumeniczne opublikowane przez Papieską Radę do spraw Jedności 
Chrześcijan (dokładnie w 30 rocznicę śmierci Jana XXIII). Wydarzenie to 
zauważa i omawia „Tygodnik Powszechny” (nr 26 i 28). Nowe Dyrektorium 
dotyczy realizacji Dekretu o Ekumenizmie, nawiązuje do poprzednich Dyrek
toriów, częściowo je modyfikując. Dokument zawiera około 100 stron. Został 
podpisany przez kard. Edwarda Cassidy — przewodniczącego Rady oraz bpa 
Pierre’a Duprey — sekretarza tejże Rady.

W nowym Dyrektorium na szczególną uwagę zasługuje wymóg, aby w każdej 
diecezji mianowany został kompetentny delegat diecezjalny do spraw ekumeniz
mu. Przypomina się również, że Eucharystia jest znakiem widzialnej wspólnoty 
wiary, kultu i życia, dlatego nie może być koncelebrowana wraz z duchownymi 
innych Kościołów i Wspólnot Kościelnych. Spornej wciąż kwestii małżeństw 
mieszanych dokument poświęca jedną część. Między innymi zaleca się, by kapłan 
katolicki nawiązał kontakt z kapłanem nie-katolickim, aby zapewnić obu 
małżonkom wzajemny szacunek dla swoich przekonań religijnych i by oboje 
mogli spełniać obowiązki swego wyznania.

W ostatnich miesiącach wciąż wiele emocji wywołuje Katechizm Kościoła 
Katolickiego. Pod kątem ekumenicznym przyglądał się temu dokumentowi ks. 
A. Skowronek na łamach styczniowej „Jednoty” . W artykule pt. „Marginalia 
o katolickim katechizmie światowym” znajdujemy informację, iż układ Katechi
zmu nie różni się od układu preferowanego w katechizmach innych wyznań. 
Cztery części mówią kolejno: o wyznaniu wiary (I), o sakramentach wiary (II), 
o życiu z wiary na podstawie Dekalogu (III), o modlitwie w życiu wiary (IV). 
Ogólny przegląd tematów pozwala prześledzić ogromny szlak przebyty przez 
Kościół — stwierdza Autor. Teksty mówiące o wolności religijnej, sumieniu,
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potrzebie prowadzenia dialogu ze wszystkimi, odżegnania się od antysemityzmu 
są krokami wyzwalającymi i poważnymi. Z drugiej jednak strony — zdaniem ks. 
Skowronka — trudno jest w Katechizmie przebrnąć przez ogromną liczbę 
cytatów, które w gruncie rzeczy nie dostarczają wystarczającego wyjaśnienia. 
Dotyczy to takich tematów jak; stan człowieka przed upadkiem, grzech 
pierworodny, dogmat o Trójcy Świętej, upadek aniołów, działanie szatana 
w świecie. Trzecia część katechizmu skupia się nad prawem moralnym. Autor 
artykułu nadmienia, iż ta część wywoływała i wciąż wywołuje wiele kontrower
syjnych ocen i uwag. Właściwy problem koncentruje się wokół rozłożenia 
akcentów, które KKK kładzie na prawie moralnym. Nie wchodząc zbytnio 
w szczegóły Autor stwierdza, iż w części moralnej KKK dominuje myślenie 
z pozycji z góry upatrzonych struktur porządkowych, bliżej nie wkomponowane 
i nie powiązane z realiami historycznymi. Ta ostatnia uwaga ks. Skowronka jest 
jak najbardziej słuszna chociażby w kontekście ciągle burzliwych dyskusji wokół 
kwestii bioetyki. Wydaje się, że w ciągu następnych lat będą wzrastały wezwania 
wobec Kościoła katolickiego o zrewidowanie poglądów w dziedzinie moralności. 
Już teraz mówi się, że dziedzina moralności może stać się główną przeszkodą na 
drodze do zjednoczenia chrześcijan.

Wracając do artykułu ks. Skowronka — zdaniem Autora ekumenizm 
potraktowany jest w Katechizmie „po macoszemu” . Pół strony poświęcone temu 
tematowi nie jest w stanie objąć nawet głównych tematów wokół których 
koncentruje się problematyka ekumeniczna. Rzeczywiście, dla ekumenisty brak 
to wielki, ale i tutaj obowiązuje zasada korzystania ze wszystkich dokumentów 
Kościoła jednocześnie. Taka komplementarna metoda nieraz wyprowadziła 
ekumenistę z zakłopotania.

Ks. Skowronek w zakończeniu artykułu pyta braci ewangelików: czy nie 
byłoby na czasie zastanowienie się nad wspólnym opracowaniem katechizmu 
wszystkich Kościołów protestanckich? I dalej rozszerza swoją myśl: czy nie 
mogłaby dojrzeć idea wspólnego katechizmu polskich protestantów? Rzeczywiście, 
wspólna praca nad katechizmem podbuduje i pogłębi już istniejącą wspólnotę 
między Kościołami protestanckimi. Wspólne pochylenie się nad katechizmem 
katolickim już dzisiaj daje możliwość pogłębienia wspólnoty wszystkich 
chrześcijan w Polsce.

Jednym z większych wyzwań dla chrześcijaństwa ostatnich lat jest New Age 
— nowa religia, filozofia, sposób na życie... Każda charakterystyka jest słuszna, 
ale żadna nie oddaje w pełni czym jest ów Ruch. W „Tygodniku Powszechnym” 
(nr 30) Tomasz Bieroń zamieszcza artykuł „Konspiracja Wodnika” . Nie 
polemizuje w nim z poglądami zwolenników New Age, lecz jedynie przedstawia 
szkic do portretu umysłowego producentów (szamanów) oraz konsumentów 
(plemienia) nowej wiedzy tajemnej. Pomimo niejednolitości założeń można 
„ideologię” New Age streścić następująco: ludzkość zmierza ku samozagładzie, 
popychana na skraj przepaści przez cywilizację zachodnią. Ocalenie może przy
nieść tylko całkowita przemiana świadomości człowieka zachodu, obejmująca tak 
podstawowe pojęcia jak prawda, dobro i zło, czas, historia, jednostka, 
społeczeństwo, państwo, nauka, świadomość i wiedza, życie i śmierć. Pomocą w tej 
przemianie ma służyć szeroko pojęta gnoza, astrologia, okultyzm, tarot, ant- 
ropozofia, teozofia i wszelka wiedza tajemna oraz równie szeroko pojęte filozofie 
i religie Wschodu. Gdy przemiana świadomości już się dokona, nastanie era 
Wodnika.

Idąc za myślą Autora artykułu można w tym nowym ruchu widzieć biznes, 
sentymentalizm i wrażliwość, wiarę, że można coś zmienić na lepsze, albo tylko 
przejściową modę. Nic jednak nie zmieni faktu, że w tym nowym ruchu nie ma
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miejsca dla chrześcijaństwa. New Age nie polemizuje z chrześcijaństwem, lecz po 
prostuje ignoruje. Rozwijając się wyjątkowo dynamicznie w krajach tradycyjnie 
chrześcijańskich, każe się zastanowić nad wiarygodnością chrześcijańskiego 
świadectwa, nad autentycznością całego ruchu ekumenicznego. Prasa 
chrześcijańska poświęca temu tematowi coraz więcej miejsca. Stanie się on 
zapewne jednym z ważniejszych tematów spotkań ekumenicznych. Również 
w Polsce.

Iga Czaczkowska
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