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A R T Y K U Ł Y

KAROL KARSKI

GENEZA ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW

Idea powołania do życia związku, wspólnoty względnie rady ekumenicznej 
Kościołów zrodziła się bezpośrednio po I wojnie światowej, i to równocześnie 
u wielu ludzi i w wielu miejscach.

Znany pionier ruchu ekumenicznego, twórca nurtu Praktycznego 
Chrześcijaństwa, luterański arcybiskup Uppsali Natan Söderblom (1866-1931), 
przedstawił na posiedzeniu -  jednej z najwcześniej istniejących organizacji 
międzywyznaniowych -  Światowego Związku Krzewienia Przyjaźni między 
Narodami za pośrednictwem Kościołów w Oud Wassenaar k. Hagi (Holandia), 
we wrześniu 1919 r., plan powołania do życia Rady Ekumenicznej Kościołów. 
W tym samym czasie opublikował też szereg artykułów na ten temat. Miała to 
być -  według niego -  organizacja zdolna do przemawiania w imieniu 
chrześcijaństwa na temat religijnych, moralnych i społecznych problemów 
ludzkości. Rada Ekumeniczna Kościołów -  pisał Söderblom -  nie powinna być 
wyposażona w zewnętrzne pełnomocnictwa, a swój wpływ zyskiwałaby o tyle, o ile 
byłaby zdolna występować jako autorytet duchowy. Nie powinna przemawiać ex 
cathedra, lecz z  głębi chrześcijańskiego sumienia1.

Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola ogłosił w styczniu 1920 r. encyk
likę, skierowaną do wszystkich Kościołów na świecie1 2. Wzywała ona do 
rezygnacji z nawracania chrześcijan z jednego wyznania na drugie i do

1 Cyt. za B. Sundkler, Nathan Söderblom. His Life and Work, Uppsala 1968, 231.
2 Oryginał grecki tego dokumentu znajduje się w: J. Karmins, Pomniki Prawosławnego Kościoła 

Katolickiego (w j. greckim), Ateny 1954, t. II, s. 957nn. Przekład angielski, na którym się tutaj 
opieramy, zamieszcza: C. G. Patelos (red.), The Orthodox Church in the Ecumenical Movement. 
Documents and Statements, 1902-1975, Geneva 1978, 40nn.
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stworzenia wspólnoty Kościołów (koinonia ton ekklesion), której celem byłaby 
wzajemna pomoc. Dalej, stwierdzała, iż różnice dogmatyczne nie mogą stanowić 
przeszkody we wspólnym działaniu. Przyjaźń i wzajemna dobra wola mogą 
przejawiać się m.in.: w lepszych stosunkach między przedstawicielami różnych 
Kościołów w świecie, współpracy szkół teologicznych, wymianie czasopism 
teologiczno-kościelnych, zwoływaniu konferencji ogólnochrześcijańskich, za
jmujących się problemami wspólnego zainteresowania, obiektywnym zbadaniu 
różnic dogmatycznych, wzajemnym szacunku do obyczajów i zwyczajów 
każdego Kościoła, porozumieniu w sprawie małżeństw mieszanych między 
członkami różnych wyznań. Encyklikę podpisali: zarządca (locum tenens) 
Patriarchatu i 11 metropolitów. Jej inspiratorem i głównym autorem był 
Germanos Strenopoulos (1872-1951), rektor Wyższej Szkoły Teologicznej na 
Wyspie Chalki, późniejszy arcybiskup Tiatyry i egzarcha Europy Zachodniej 
i Środkowej Patriarchatu Konstantynopola z siedzibą w Londynie, jeden 
z najaktywniejszych pionierów ekumenizmu po stronie prawosławnej

W tym samym roku znany działacz misyjny i pionier ruchu ekumenicznego, 
Joseph H. Oldham (1874-1969), wystąpił z propozycją stworzenia Międzynaro
dowej Rady Misyjnej, która -  jak stwierdził -  prawdopodobnie dosyć szybko 
ustąpi miejsca innej organizacji, która stanowiłaby początek Światowej Ligi 
Kościołów3.

Przez długi czas historycy ekumenizmu zajmowali rozbieżne stanowisko co 
do tego, czy te trzy propozycje były uzgadniane, czy też powstawały osobno. 
Pierwszy wieloletni sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, teolog 
ewangelicko-reformowany Willem A. Visser ’t Hooft (1900-1985), w książce 
ogłoszonej na początku lat osiemdziesiątych ostatecznie rozstrzygnął tę sprawę 
na rzecz ostatniego poglądu. Uświadomił, że w przeciwieństwie do czasów 
obecnych, bezpośrednio po I wojnie światowej przepływ informacji był bardzo 
ograniczony, a kontakty międzykościelne dopiero zaczęły się rodzić. Jest jednak 
pewne, że konkretny wpływ na te plany wywarł fakt powstania Ligi Narodów4.

Powyższe propozycje nie znalazły w latach dwudziestych właściwego echa 
i ruch ekumeniczny rozwijał się w trzech odrębnych nurtach. Pierwszym z nich 
było Praktyczne Chrześcijaństwo, drugim -  Wiara i Ustrój Kościoła, trzecim 
-  Międzynarodowa Rada Misyjna.

Podczas I Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Praktycznego 
Chrześcijaństwa w Sztokholmie w 1925 r . , późniejszy biskup anglikański George 
Bell (1883-1958) mówił o utworzeniu Międzynarodowej Rady Chrześcijańskiej 
jako o czymś pożądanym, lecz jeszcze niemożliwym do przeprowadzenia5.

Natomiast podczas I Światowej Konferencji Kościołów do Spraw Wiary 
i Ustroju Kościoła w Lozannie w 1927 r. sekcja VII, pod przewodnictwem abpa

3 W. A. Visser ’t Hooft, Die Entstehung des ökumenischen Rates der Kirchen, w R. Rouse-S.C. 
Neill (red.), Geschichte der Ökumenischen Bewegung 1517-1948, Göttingen 1957, t. 2, 386.

4 W. A. Visser ’t Hooft, The Genesis and Formation o f the World Coucü o f Churches, Geneva 1982,

5 R.C.D. Jasper, George Bell. Bishop o f Chichester, London 1968, 63.
11.
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N. Söderbloma, przedstawiła projekt sprawozdania (powołujący się na encyk
likę Konstantynopola z 1920 r.), który stwierdzał, że z istniejącej już 
organizacji można by śmiało utworzyć Radę Kościołów, która poświęcałaby się 
celom praktycznym6. Ale właśnie to sprawozdanie spotkało się z ostrą krytyką 
i zostało przekazane do Komitetu Kontynuacji Pracy w celu dalszego 
przepracowania.

W latach 1928-1935 coraz wyraźniej słychać żądanie stworzenia organizacji 
ekumenicznej, za którą odpowiedzialność ponosiłyby bezpośrednio Kościoły. 
Pod uwagę brane były przede wszystkim dwa nurty ruchu ekumenicznego: Wiara 
i Ustrój Kościoła oraz Praktyczne Chrześcijaństwo, gdyż one właśnie utrzymy
wały najbliższe stosunki z Kościołami. Jednakże różne starania o nawiązanie 
ściślejszej współpracy nie przyniosły rezultatu.

Człowiekiem, który poczynił dalsze konkretne propozyq’e, był wspomniany 
już J. H. Oldham. W memorandum, zredagowanym na posiedzenie Praktycz
nego Chrześcijaństwa w 1936 r., wyraził on przekonanie, iż powstanie rady 
ekumenicznej Kościołów musi nastąpić teraz lub nigdy. Możliwość tę stwarzają 
organizowane w 1937 r.: II Światowa Konferencja Kościołów do Spraw 
Praktycznego Chrześcijaństwa w Oxfordzie i II Światowa Konferenq'a 
Kościołów do Spraw Wiary i Ustroju Kościoła w Edynburgu. Oldham 
proponował powołanie specjalnego komitetu, który zebrałby się przed konferen
cjami w Oxfordzie i Edynburgu, i przedłożył im sprawozdania. Propozycja ta 
została przyjęta przez obie organizacje. Także inne organizaqe ekumeniczne 
upoważniły swych przedstawicieli do uczestnictwa w pracy tego komitetu, 
którego liczbę członków ustalono na 35.

Zadanie „Komitetu 35” brzmiało: Zbadanie pracy ruchu ekumenicznego od 
Konferencji Sztokholmskiej i Lozańskiej oraz poinformowanie Konferencji w Ox
fordzie i Edynburgu o perspektywach ruchu ekumenicznego. Pierwsze posiedzenie 
odbyło się w Londonie w dniach 8-10 lipca 1937 r. Wyrażono tam zgodnie 
przekonanie, że nadszedł czas stworzenia ekumenicznej rady jako stałego organu 
Kościołów dla wypełnienia wspólnego zadania ekumenicznego. Głównymi 
architektami planu byli: J.H. Oldham , William Tempie (1881-1944), późniejszy 
anglikański arcybiskup Canterbury, William Adams Brown (1865-1943) i Samu
el McCrea Cavert (1888-1976). Ten ostatni zaproponował nazwę Światowa Rada 
Kościołów7.

Plan przewidywał włączenie do Światowej Rady Kościołow tylko dwóch 
ruchów: Praktycznego Chrześcijaństwa oraz Wiary i Ustroju Kościoła. Przy
czyną tego był fakt, iż inne ruchy nie odczuwały w tej samej mierze co Wiara

6 G.K.A. Bell (red.), Documents on Christian Unity. A Selection from the First and Second Series 
1920-1930, London-New York-Toronto 1955, 176.

Sprawozdanie „Komitetu 35” opublikowano w oficjalnych sprawozdaniach Konferencji 
Oksfordzkiej i Edynburskiej: Kirche und Welt in ökumenischer Sicht. Bericht der Weltkirchenkon
ferenz von Oxford über Kirche, Volk und Staat, Genf1938,270nn; Das Glaubensgespräch der Kirchen. 
Die zweite Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung abgehalten in Edinburg vom 3.-18. 
August 1937, Zollikon-Zürich 1940, 34Inn. Por. także W.A. Visser ’t Hooft, The Genesis..., 39n.
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i Ustrój Kościoła oraz Praktyczne Chrześcijaństwo, iż pożądana lub konieczna jest 
-  bezpośrednia albo oficjalna -  zależność od Kościołów jako takich8.

Propozyq'ę „Komitetu 35” przedstawiono najpierw Konferencji w Oxfordzie 
(12-26 lipca 1937), która przyjęła ją  tylko dwoma glosami sprzeciwu. Wkrótce 
potem (3-18 sierpnia 1937) rozpoczęła obrady Konferencja Edynburska. Tutaj 
sprawa przedstawiała się znacznie trudniej. Wyrażano m.in. obawy, że nowa 
organizacja będzie czymś w rodzaju „super-Kościoła” oraz że podejmować 
będzie uchwały w sprawach życia publicznego, czym spowoduje wielkie szkody. 
Dopiero po wniesieniu do protokołu sprzeciwu niektórych członków, propozy
cja „Komitetu 35” została przyjęta9.

Dla zrealizowania powyższego planu, obie konferencje mianowały po 
7 członków, którzy utworzyli tzw. Komitet 14. Po raz pierwszy zebrał on się 
w Londynie, w sierpniu 1937 r., i podjął uchwałę w sprawie zwołania specjalnej 
konferencji doradczej. Miała ona pomóc „Komitetowi 14” w wypełnianiu 
zadań, a zwłaszcza w opracowaniu projektu statutu Światowej Rady Kościołów.

Konferencja doradcza odbyła się w dniach 9-12 maja 1938 r. w Utrechcie. 
Z Polski jedynym jej uczestnikiem był bp Juliusz Bursche (1862-1942), zwierzch
nik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Konferencja stworzyła solidne pod
stawy pod przyszłą Światową Radę Kościołów. Nikt nie przypuszczał jednak 
wówczas, iż stan tymczasowości potrwa 10 lat.

Najważniejsze sformułowania projektu statutu dotyczyły pełnomocnictw 
i „bazy teologicznej” Rady. Co do pierwszej sprawy osiągnięto pełne porozumie
nie. Stwierdzono wyraźnie, że w żadnym wypadku Rada nie będzie „su- 
per-Kościołem”, ani nie będzie posiadać pełnomocnictw ustawodawczych. Jak 
stwierdził abp W. Tempie, cały jej autorytet będzie polegać na znaczeniu, jakie jej 
mądre decyzje będą miały dla Kościołów10 11.

Pewne kłopoty sprawiał problem bazy teologicznej. Wielu wypowiadało się za 
przyjęciem formuły, która dotychczas obowiązywała w Ruchu Wiary i Ustroju 
Kościoła: Wyznanie wiary w naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jako Boga 
i Zbawiciela. Po dłuższych dysputach ustalono następującą formułę: Światowa 
Rada Kościolow jest społecznością Kościołów, uznającą naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa, za Boga i Zbawiciela. Została ona później potwierdzona przez 
I Zgromadzenie Ogólne w Amsterdamie, w 1948 r.u .

Konferencja w Utrechcie powołała też Komitet Tymczasowy, który miał 
działać do chwili zwołania Zgromadzenia Ogólnego. Na swoim pierwszym 
posiedzeniu w dniu 13 maja 1938 r. w Utrechcie dokonał on wyboru władz. 
Przewodniczącym został abp W. Tempie, a jego zastępcami: John R. Mott 
(1865-1955) -  amerykański metodysta, założyciel Światowego Związku Stu

8 W.A. Visser ’t Hooft, Die Entstehung..., 394.
9 Das Glaubensgespräch der Kirchen, op.dt., 338.

10 Cyt. za: W.A. Visser ’t Hooft, op.cit., 396.
11 Por. Statut Światowej Rady Kościołów uchwalony w 1948 r. w: W.A. Visser ’t Hooft (red.), 

Die erste Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam vom 22. August bis 4. 
September 1948, Genf 1948, 266.
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dentów Chrześcijańskich w 1895 r. i główny organizator I Światowej Konferencji 
Misyjnej w Edynburgu w 1910 r., oraz ks. Marc Boegner (1881-1971). Ten 
ostatni, wybitny działacz protestantyzmu francuskiego, został jednocześnie 
przewodniczącym Komitetu Administracyjnego. Przejęcie Sekretariatu General
nego polecono W. A. Visser ’t Hooftowi, dotychczasowemu przewodniczącemu 
Światowego Związku Studentów Chrześcijańskich12.

Jesienią 1938 r. przesłano wszystkim Kościołom, które były zaproszone na 
konferencje do Oxfordu i Edynburga, projekt statutu, memorandum wy
jaśniające abp. W. Temple’a i list „Komitetu 14”, wzywający do przystąpienia do 
Światowej Rady Kościołów13.

Drugie posiedzenie Komitetu Tymczasowego Światowej Rady Kościołów 
odbyło się w styczniu 1939 r., w St. Germain. Mimo politycznego napięcia 
i grożącej wojny, spoglądano optymistycznie w przyszłość. Ustalono tym
czasowo, iż I Zgromadzenie Ogólne odbędzie się w sierpniu 1941 r. Podjęto kroki 
w kierunku stworzenia Komitetu Łączności z Międzynarodową Radą Misyjną 
-  trzecim nurtem ruchu ekumenicznego. Postanowiono też wysłać list do 
Watykanu informujący o planach utworzeniu Światowej Rady Kościołów14.

W latach 1940-1945 Rada nie była w stanie działać w pełni za pośrednictwem 
swych organów. W pierwszym okresie wydawało się nawet, iż wojna nie tylko 
opóźni stworzenie Światowej Rady Kościołów, lecz może nawet doprowadzić do 
rozwiązania Komitetu Tymczasowego. Stale zmniejszał się sztab współpracow
ników, a o zorganizowaniu Zgromadzenia Ogólnego nie mogło być, oczywiście, 
mowy.

Do końca 1942 r., tj. do momentu zajęcia całej Francji przez Niemców, 
możliwe były jeszcze kontakty z Kościołami w Wielkiej Brytanii i USA. Potem, 
gdy okazało się niemożliwe odbywanie reprezentatywnych spotkań, Komitet 
Tymczasowy obradował zawsze w trzech grupach: w Genewie -  pod przewodnic
twem M. Boegnera, w Wielkiej Brytanii -  od przewodnictwem W. Temple’a, 
i w Nowym Jorku -  pod przewodnictwem J.R. Motta. Wydawano tam liczne 
apele i orędzia, skierowane do wszystkich Kościołów, do których można było 
dotrzeć. Bardzo korzystny okazał się fakt, iż Rada posiadała biura i w Nowym 
Jorku, i w Londynie, i w Genewie, gdyż każde biuro miało własny obszar 
oddziaływania, niedostępny dla pozostałych, i w jego obrębie utrzymywało 
kontakty z Kościołami.

W toku wojny Rada zajęła się bliżej sytuacją uchodźców i jeńców, ściśle 
współpracując na tym polu z młodzieżowymi organizacjami chrześcijańskimi 
oraz z Czerwonym Krzyżem. Środki otrzymane od Kościołów z państw 
neutralnych umożliwiły zorganizowanie pomocy materialnej (żywność, ubrania) 
i duchowej (wydano ponad 5 milionów egzemplarzy książek, broszur, traktatów

12 W.A. Visser ’t Hooft, The Genesis..., 48nn.
13 Wszystkie te teksty opublikowano w: Dokumente des ökumenischen Rates der Kirchen, 

Amsterdam 1948, 9nn.
14 O.S. Tomkins, Die Römisch-Katholische Kirche und die ökumenische Bewegung 1910-1948, w: 

R. Rouse-S.C. Neill, op.dt., 372n.
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i czasopism). W 1942 r. przystąpiono do opracowania projektu odbudowy 
i pomocy międzykościelnej po wojnie, bazując na tradycjach Europejskiego 
Centrum Pomocy Kościelnej, które w latach dwudziestych założył Adolf Keller 
(1872-1963) -  ewangelik reformowany z Szwajcarii. Dzięki temu, iż tak wcześnie 
poczyniono przygotowania, Wydział do Spraw Odbudowy i Pomocy Między
kościelnej Światowej Rady Kościołów był w stanie podjąć swą pracę bez
pośrednio po wyzwoleniu okupowanych terenów15.

Pierwsze powojenne posiedzenie Komitetu Tymczasowego odbyło się w Ge
newie, w lutym 1946 r. Stwierdzono tam z zadowoleniem, iż podczas wojny, 
mimo całkowitej niepewności jutra, następnych 50 Kościołów zdecydowało się 
przyłączyć do pięćdziesięciu Kościołów już do Rady należących. Było więc 
rzeczą jasną, że nadszedł czas, by podjąć decyzję w sprawie zwołania I Zgroma
dzenia Ogólnego. Termin ustalono na lato 1948, a jako miejsce obrad obrano 
Amsterdam16.

W 1947 r. zrobiono dalszy krok naprzód w stosunkach z Międzynarodową 
Radą Misyjną. Na życzenie Komitetu Łączności, Komitet Tymczasowy ob
radujący w Buck Hill Falls (USA), podjął decyzję, by Zgromadzeniu Ogólnemu 
przedłożyć następującą propozycję: o Światowej Radzie Kościołów
i Międzynarodowej Radzie Misyjnej ma się odtąd mówić jako o organizacjach 
pozostających we wzajemnej łączności, co winno znaleźć odbicie również 
i w nazwie. Komitet Łączności sformułował to przekonanie następująco: 
Uważamy za rzecz konieczną, by Międzynarodowa Rada Misyjna i Światowa 
Rada Kościołów pokazały wyraźnie całemu światu, iż ewangelizacja świata leży 
w równej mierze obu organizacjom na sercu. Obie powinny się silniej złączyć dla 
dobra chrześcijańskiego braterstwa, wspólnego świadectwa i służby. Pięciu 
czołowych przedstawicieli „młodych Kościołów” z Azji i Afryki dookoptowano 
jako członków do Komitetu Tymczasowego17.

Komitet Tymczasowy Światowej Rady Kościołów krótko po zakończeniu II 
wojny światowej podjął starania o nawiązanie kontaktów i współpracy 
z Kościołami prawosławnymi w tej części Europy, w której doszli do władzy 
komuniści. Szczególnie wiele energii poświęcił nawiązaniu łączności z Patriar
chatem Moskiewskim. Odpowiednia decyzja w tej sprawie zapadła na posiedze
niu w Genewie, w 1946 r. Prowadzono szeroką korespondenq’ę, lecz do 
spotkania nie doszło18.

W dniach 8-18 lipca 1948 r., a więc miesiąc przed Zgromadzeniem Ogólnym 
Światowej Rady Kościołów w Amsterdamie, odbyło się w Moskwie Zgromadze
nie Doradcze Przedstawicieli Kościołów Prawosławnych. Zwołano je w związku 
z 500 rocznicą autokefalii Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Przybyli

15 The Ten Formative Years 1938-1948. Report on the Activities o f the World Council o f Churches 
during its Period of Formation, Geneva 1948, 32nn; Dokumente des ökumenischen Rates der 
Kirchen..., 90nn.

16 The Ten Formative Years 1938-1948..., 57nn.
17 Tamże, 72nn.
18 J.A. Hebly, The Russians and the World Coucil o f Churches, Belfast-Dublin-Ottawa 1978,23n.
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przedstawiciele wszystkich Kościołów prawosławnych z wyjątkiem Patriarchatu 
Jerozolimy oraz Kościołów Cypru i Finlandii. Reprezentanci Patriarchatu 
Konstantynopola i Kościoła Grecji zachowali podczas obrad status obserwatora 
i nie głosowali nad podejmowanymi uchwałami.

Wśród wielu innych tematów rozważano także kwestię udziału prawosławia 
w ruchu ekumenicznym. W wyniku obrad podjęto następującą decyzję: W  obec
nej sytuacji, nasza Konferencja Przywódców i Przedstawicieli Samodzielnych 
Kościołów Prawosławnych, po żarliwej modlitwie o obecność Ducha Świętego, 
postanowiła, by w odpowiedzi na zaproszenie do uczestniczenia w Konferencji 
Amsterdamskiej w charakterze członków -powiadomić Światową Radę Kościołów, 
iż wszystkie narodowe Kościoły prawosławne, które uczestniczą w tym spotkaniu, 
czują się zmuszone odmówić udziału w ruchu ekumenicznym w jego obecnej 
formie19.

W uzasadnieniu stwierdzono m.in., że ruch ekumeniczny w jego obecnej 
formie zbyt wcześnie utracił wiarę w możliwość osiągnięcia jedności Jednego, 
Świętego, Katolickiego i Apostolskiego Kościoła. Zrezygnowano z wysiłków na 
rzecz jedności dogmatycznej i skoncentrowano się na zagadnieniach społecznych 
i politycznych. W latach 1937-1948 nie miała miejsca żadna dyskusja na temat 
możliwości ponownego zjednoczenia Kościołów. Sprawie tej nadano znaczenie 
drugorzędne. Z ostrą krytyką spotkała się też „baza teologiczna” Światowej 
Rady Kościołów.

1 sierpnia 1948 r. metropolita Mikołaj (1892-1961), odpowiedzialny w Pat
riarchacie Moskiewskim za kontakty zagraniczne, przesłał odpis tej decyzji 
sekretarzowi generalnemu ŚRK. W zakończeniu listu pisał: Odmowa nie oznacza 
bynajmniej, że w ogóle nie interesujemy się działalnością ruchu ekumenicznego /.../ 
Toteż prosimy was o stałe informowanie nas o działalności Światowej Rady 
Kościołów przez przesyłanie odpowiedniej literatury, sprawozdań ze zgromadzeń 
i konferencji, komunikatów o wszystkich istotnych problemach itd.20.

Podczas drugiej wojny światowej w różnych krajach Europy Zachodniej, 
takich jak Wielka Brytania, Holandia, Francja, Niemcy i Szwajcaria, doszło na 
wielu płaszczyznach do zbliżenia między katolikami a protestantami. Także po 
zakończeniu działań wojennych obecne były oznaki wskazujące na reorientację 
stanowiska rzymskokatolickiego wobec dążeń ekumenicznych. Świadczył o tym 
chociażby list Francois Charriere’a (1893-1976), biskupa Lozanny, Genewy 
i Fryburga, skierowany do Komitetu Tymczasowego ŚRK, zbierającego się na 
posiedzeniu w lutym 1946 r. w Genewie. List zawierał takie zdanie: Podczas gdy 
spotykacie się w Genewie, aby zająć się tym ważnym problemem /jedności/, moja 
modlitwa wznosi się z waszą, zjednoczona z modlitwą Jezusa -  w przeddzień jego 
pasji21.

19 Cyt. za: G.K..A. Bell, Die Königsherrschaft Jesu Christi. Die Geschichte des Ökumenischen 
Rates der Kirchen, Hamburg-Bergstedt 1960, 46.

20 J.A. Hebly, op.cit., 46.
21 Cyt. za: Minutes o f Provisional Committee, Geneva 1946, 141n.
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Komitet Tymczasowy, odbywający w 1947 r. w USA ostatnie posiedzenie 
przygotowujące Zgromadzenie Ogólne, które miało powołać do życia ŚRK, 
ufając w dokonujące się otwarcie ekumeniczne w Kościele Rzymskokatolickim, 
stwierdził m.in.: Prezydentów i sekretarza generalnego należy upoważnić do 
osobistego zaproszenia niewielkiej grupy rzymskokatolików do uczestnictwa 
w Zgromadzeniu Ogólnym, w charakterze nieoficjalnych obserwatorów. Później 
ustalono liczbę dziesięciu obserwatorów katolickich. Sekretarz generalny otrzy
mał od katolików wiele listów z prośbą o umożliwienie im uczestnictwa. W wielu 
przypadkach listy zawierały uwagę, iż wniosek został zaaprobowany przez 
bezpośrednią zwierzchność kościelną. Na początku 1948 r. wystosowano 
zaproszenia do 10 katolików wykazujących szczególne zainteresowanie ruchem 
ekumenicznym. W kwietniu 1948 r. sekretarz generalny otrzymał drogą okrężną 
wiadomość, że hierarchia katolicka w Holandii zamierza dokonać wyboru 
obserwatora22.

Wszelkie plany udziału katolików w Zgromadzeniu Ogólnym spaliły na 
panewce. S czerwca 1948 r. Kongregacja Świętego Oficjum opublikowała 
Monitum „Cum compertum”, powołujące się na kanon 1325 & 3 -  zabraniający 
mieszanych spotkań bez uprzedniej zgody Stolicy Apostolskiej, oraz na kanony 
1258 i 731 & 2 -  zakazujące communio in sacris23.

Po podjęciu w lutym 1946 r. decyqi o zwołaniu w 1948 r. Zgromadzenia 
Ogólnego, Komitet Tymczasowy Światowej Rady Kościołów i jego sztab 
współpracowników przystąpili energicznie do pracy przygotowawczej. Za 
generalny temat obrano: „Zamęt w świecie a plan Boży zbawienia świata” . 
Temat ten podzielono na cztery podtematy, z których każdy miał być podstawą 
do dyskusji dla jednej z sekcji Zgromadzenia Ogólnego. Pierwszy z podtematów
-  „Kościół w planie Bożym” -  dotyczył zakresu pracy ruchu Wiara i Ustrój 
Kościoła. Drugi -  „Świadectwo Kościoła o planie Bożym” -  obejmował misyjne 
i ewangelizacyjne zadania Kościołów oraz obszar studiów Międzynarodowej 
Rady Misyjnej. Trzeci -  „Kościół a zamęt społeczny” -  nawiązywał do tradycji 
ruchu Praktycznego Chrześcijaństwa. Czwarty -  „Kościół a zamęt międzynaro
dowy” -  był kontynuacją pracy dokonanej w tym zakresie przez ruch Praktycz
nego Chrześcijaństwa i Światowy Związek Krzewienia Przyjaźni między Naro
dami za pośrednictwem Kościołów, jednakże w nowej postaci, jaką ta praca 
otrzymała przez powołanie Komisji Kościołów do Spraw Międzynarodowych24.

Nabożeństwo inaugurujące Zgromadzenie Ogólne odbyło się w niedzielę, 22 
sierpnia 1948 r. w „Nieuwe Kerk” , w Amsterdamie, w obecności 351 oficjalnych 
delegatów reprezentujących 147 Kościołów z 44 państw. Dwaj delegaci z Polski
-  bp Jan Szeruda (1889-1962) i ks. Zygmunt Michelis (1890-1977) -  reprezen
towali Kościół Ewangelicko-Augsburski. Poza tym przybyło kilkuset zastępców

22 W.A. Visser ’t Hooft, Die Entstehung..., 248nn; O.S. Tomkins, op.cit., 377.
23 S.C. Napiórkowski (red.), Ut unum sint. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat 

ekumenizmu, Lublin 1982, 370.
24 W A . Visser ’t Hooft, op.dt., 416.
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delegatów, doradców, delegatów młodzieżowych, obserwatorów i przedstawi
cieli prasy. Stosunkowo dobrze były reprezentowane Kościoły Azji. Nie 
zabrakło wysłanników Afryki, jakkolwiek przyjechali w niewielkiej liczbie, 
bowiem w okresie tym na kontynencie afrykańskim było jeszcze mało samodziel
nych Kościołów. Niedostatecznie reprezentowane było prawosławie, bowiem 
obecni byli jedynie delegaci Patriarchatu Konstantynopola i Kościoła Grecji.

Oficjalne powołanie do życia Światowej Rady Kościołów nastąpiło w ponie
działek, 23 sierpnia 1948 r. Odpowiedni wniosek w tej sprawie przedstawił ks. 
Marc Boegner, jeden z prezydentów Komitetu Tymczasowego i przewodniczący 
Komitetu Administracyjnego. Następnie przewodniczący obrad -  arcybiskup 
Canterbury Geoffrey Fisher (1887-1973) -  oznajmił, że akt ten dokonał się bez 
głosu sprzeciwu. Po naniesieniu niewielkich poprawek przyjęto statut w tej 
formie, w jakiej przedstawiono go już w Utrechcie, w 1938 r.25.

Po podjęciu tej ważnej decyzji uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego mogli 
zająć się palącymi problemami Kościoła i świata.

Delegaci Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie świadomi byli znaczenia 
faktu, jakim dla przyszłej współpracy Kościołów stało się powołanie Światowej 
Rady Kościołów. Uczuciu temu dali wyraz w orędziu skierowanym do 
wszystkich chrześcijan:

Wielbimy Boga Ojca i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, że rozproszone 
dzieci Boże zgromadza i że przywiódł nas tu, do Amsterdamu. Dzielą nas nie tylko 
sprawy nauki, ustroju i tradycji, rozdwaja nas też nasza grzeszna duma: narodowa, 
klasowa, rasowa. Lecz Chrystus uczynił nas swoją własnością, a w Nim nie może 
być rozdwojenia. Gdziekolwiek Jego szukamy, odnajdujemy się wzajemnie. Tu, 
w Amsterdamie, On wziął nas znowu w służbę, przeto i my zobowiązaliśmy się 
wzajemnie i utworzyliśmy tę Światową Radę Kościołów. Jest naszą stanowczą wolą 
trwać w łączności ze sobą26.

Dodać trzeba, że powołana do życia w Amsterdamie Światowa Rada 
Kościołów była pod wieloma względami organizacją ułomną. W jej skład 
wchodziły przede wszystkim Kościoły protestanckie różnych odcieni, nadając 
Radzie specyficzny protestancki charakter, którego nie była w stanie zmienić 
obecność reprezentantów Patriarchatu Konstantynopola, Kościoła Pra
wosławnego Grecji czy też niewielkich orientalnych Kościołów narodowych 
i Kościołów starokatolickich. Poza tym Rada opierała się głównie na Kościołach 
i ludziach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Wzrastające napięcie 
polityczne między Wschodem a Zachodem, które znalazło także odbicie podczas 
obrad I Zgromadzenia Ogólnego, również nie pozostało bez wpływu na dalszą 
działalność Rady.

Sytuacja zmieniła się na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 
Świadczył o tym przebieg III Zgromadzenia Ogólnego w New Delhi w 1961 r. 
Z jednej strony doszło tam do integracji Międzynarodowej Rady Misyjnej,

^  WA. Visser ’t Hoolt (red.), Die erste Vollversammlung..., Genf 1948, 31.
26 Tamże, 7.
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trzeciego głównego nurtu ruchu ekumenicznego, z Światową Radą Kościołów. 
Z drugiej zaś strony do Rady przystąpiły wszystkie Kościoły prawosławne 
z Europy Środkowo-Wschodniej, kilkanaście Kościołów z krajów tzw. Trzeciego 
Świata oraz -  po raz pierwszy -  dwa Kościoły tradycji zielonoświątkowej. 
W New Delhi pojawili się również po raz pierwszy obserwatorzy Kościoła 
Rzymskokatolickiego. Toteż dopiero od III Zgromadzenia Ogólnego można 
mówić o Światowej Radzie Kościołów jako oficjalnym rzeczniku Kościołów 
nierzymskokatolickich oraz najdoskonalszym narzędziu w służbie ruchu ekume
nicznego.



ALFONS J .  SKO W RO N EK

DLACZEGO KOŚCIÓŁ KATOLICKI 
NADAL NIE ZABIEGA O CZŁONKOSTWO 

W EKUMENICZNEJ RADZIE KOŚCIOŁÓW?

Ważna stacja ekumenicznego dialogu u progu roku 20001

Soborowy „Dekret o ekumenizmie” i celnie zauważa, że dziś w bardzo wielu 
stronach świata pod tchnieniem Ducha Świętego powstają liczne inicjatywy 
podążające do tej pełni jedności, jakiej chce Jezus Chrystus (DE nr 4). Istotnie, 
ekumenię przyrównać można do rozłożystego koryta rzeki, której wody zasilane 
są pracą wielu ludzi. Wezbrane fale tej potężnej arterii ciągle jednak bywają 
naprowadzane na właściwy kierunek przez Ducha Świętego. Dzisiaj, w 50-lecie 
założenia Ekumenicznej Rady Kościołów ( =  ERK)1 2, z jeszcze większym przeko
naniem niż wówczas możemy powiedzieć, że powstanie tego ogromnego, cały

1 Jest to tekst nieco zmienionego odczytu wygłoszonego na Piątym Sympozjum Międzywyz
naniowym: Pięćdziesięciolecie Światowej Rady Kościołów, 23 kwietnia 1998 w Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej w Warszawie.

2 W odczycie będę się posługiwał tą wersją nazwy Rady a nie Światowa Rada Kościołów. 
Języki francuski, hiszpański, niemiecki, włoski i inne używają przymiotnika „Ekumeniczna” , za 
którym przemawia silna racja biblijna i teologiczna. U św. Łukasza znajdujemy np. wzmiankę, iż 
cesarz August wydał dekret nakazujący spisać pas an ten oikoumenen, dosłownie: cały świat. 
Ekumeniczna Rada Kościołów kryje więc w sobie zarówno mundialne odniesienie do świata, 
przede wszystkim jest jednak kwalifikacją teologiczną, ekumeniczną par excellence. Istotnym 
rysem ERK nie jest jej wymiar światowy, lecz radykalna orientacja na jedność chrześcijan, co 
w nazwie tej organizacji znakomicie uwypukla przymiotnik EKUMENICZNA. Konsekwentnie 
szczęśliwsze określenie wybrała dla siebie polska gałąź ERK, przyjmując nazwę Polskiej Rady 
Ekumenicznej; jako pendant do Światowej Rady Kościołów zwać się winna raczej Polską Radą 
Kościołów.
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świat opasującego strumienia ekumenii było dziełem Ducha Świętego3. Taka jest 
nasza krzepiąca nadzieja i doświadczenie wiary.

Nurt ekumenii płynący szerokim korytem ujętym w ramy ERK skupia dzisiaj 
ponad 330 Kościołów członkowskich -  głównie anglikańskich, protestanckich 
i prawosławnych -  o globalnej ilości członków 400 milionów chrześcijan. 
Tymczasem, największy Kościół świata, Kościół rzymskokatolicki, ze swoją 
rzeszą ponad 900 milionów wyznawców, nie jest członkiem ERK. Od dni 
powstania tego ekumenicznego forum przez pół wieku nie milkło pytanie 
o członkostwo Kościoła katolickiego (=  Kk) wewnątrz tegoż forum. Od
powiedzi w tej kwestii są znane, w 50 rocznicę istnienia ERK warto je jednak 
z grubsza skatalogować i podjąć próbę ich oceny.

Najpierw przypomnieć należałoby tę zadziwiającą okoliczność, iż myśl 
o ewentualnym przystąpieniu Kk do ERK wyzwoliła po obu stronach zrazu nie 
tyle euforię, ile sporo zakłopotania a nawet określonego lęku i wahań. Już 
potrąciliśmy o źródło owych podskórnych a niebagatelnych obaw. Tkwią one 
w dysproporcjach liczbowych. Nie w tym jednak rzecz, iż za jednym okrągłym 
stołem zasiadłyby ilościowo głęboko nierówne delegacje w stosunku 900: 400 
milionów. Nawet przy takim rozziewie proporcji nie trudno przyjąć przecież, że 
zróżnicowane do tego stopnia gremia w zasadzie byłyby w stanie prowadzić 
owocne obrady osiągając zbliżenia a nawet konsensy. Dyskomfort dysproporcji 
gnieździłby się natomiast w oczywistym fakcie, że przedstawiciele 400 milionów 
chrześcijan z Kościołów protestanckich nie tworzą konfesyjnie spójnego bloku, 
lecz same składają się z trzystu kilkudziesięciu Kościołów, kościelnych Wspólnot 
czy denominacji. I właśnie ta a nie inna ostra asymetria ogromnie skom
plikowałaby a nawet wręcz uniemożliwiła wszelki sensowny dialog, w praktyce 
paraliżując jakąkolwiek współpracę w łonie tego barwnego spektrum 
Kościołów.

Wydaje się, że z tego stanu rzeczy dobrze zdawało sobie sprawę samo 
kierownictwo ERK, które wobec perspektywy wejścia w jej struktury Kk 
z miejsca opracowywać zaczęło z gruntu nowy statut na wypadek przystąpienia 
Rzymu do tej ekumenicznej unii. Ponieważ fakt ten w minionym pięćdzie
sięcioleciu nie nastąpił, statut ten opublikowano.

Ów katolicki dystans wobec ERK zasługuje na krótkie oświetlenie. Z katolic
kim zastrzeżeniem, więcej: z niepokojącą nieufnością, zderzyło się najpierw 
zjawisko instytucjonalizacji zachodzące w ramach ERK. W jej rozwijającej się 
strukturze organizacyjnej dostrzegać zaczęto tworzenie się ogólnoprotestanckiej 
unii, sprzymierzenie się chrześcijaństwa nie-rzymskokatolickiego, a tym samym 
scementowanie separacji od Rzymu; byłby to zatem proces wymierzony 
bezpośrednio przeciwko prawdziwej jedności podzielonego chrześcijaństwa. 
Rzym konsekwentnie wzbronił więc katolikom udziału w Światowej Konferencji

3 Mówiąc o inspirującej roli Ducha Świętego w powstawaniu ekumenicznych inicjatyw DE mógł 
wymienić w tym miejscu Ekumeniczną Radę Kościołów. Liczenie na to byłoby jednak oczekiwaniem 
ponad stan; tego typu oficjalne dokumenty Kościoła nie zwykły wymieniać organizacji, instytucji 
itp.; nigdy też nie cytują teologów (nawet katolickich).
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Wiara i Ustrój (Lozanna 1927). Sławetna encyklika Piusa XI „Mortalium 
animos” (1928) w ostrym tonie odrzuciła ruch ekumeniczny zwierający swe 
szeregi pod egidą „Ljfe and Work” oraz „Faith and Order”, organizacji 
prekursorek przyszłej ERK. Zrzeszeni w niej chrześcijanie z despektem nazwani 
zostali „panchrześcijanami” , czyli chrześcijanami bez konturów, konkretnie: nie 
byli to już w ogóle chrześcijanie. Oto jak wyrażała się o nich wymieniona 
encyklika: Wobec licznych gremiów słuchaczy odbywają konferencje, zgromadze
nia i odczyty, na które bez żadnej różnicy zapraszają wszystkich: pogan wszelkiego 
autoramentu i chrześcijan, a wreszcie i owych nieszczęsnych ludzi, którzy od 
Chrystusa odpadli4. Na tej drodze, tak encyklika, nie sposób realizować jedności 
chrześcijańskiej. Do osiągnięcia tego celu nie ma innej drogi.... niż powrót 
wszystkich rozdzielonych braci do jednego Kościoła Chrystusa, od którego 
w sposób pożałowania godny się odłączyli. Szczególną wymowę posiada wypo
wiedź Piusa XI, autora encykliki, nie rozróżniająca między fundamentalnymi 
a nie-fundamentalnymi prawdami wiary. Czytamy tam takie sformułowanie:.../ 
dlatego wszyscy wierni zwolennicy Chrystusa muszą na przykład tą samą wiarą 
darzyć dogmat o niepokalanym poczęciu Bożej M atki Maryi, jak tajemnicę Trójcy 
Przenajświętszej, a we Wcielenie naszego Pana nie wolno im wierzyć inaczej jak  
w nieomylny urząd nauczycielski papieża5. Odtąd stało się sprawa jasną, iż przy 
takich założeniach współpraca wokół jedności Kościoła była nie do pomyślenia.

Ten rozwój wypadków, po części kontynuowany także przez Piusa XII, 
bezlitosnej oceny doczekał się ze strony K. Bartha, którego ostrego ataku nie 
sposób tu nie zacytować: Tam, gdzie już więcej nie pragnie się wierzyć w samego 
Jezusa, lecz w Jezusa i Maryję, tam gdzie na ziemi chce się ukonstytuować 
nieomylny autorytet i samemu nadawać sobie jego pozory, tam z naszej strony 
wolno nam równie stanowczo wypowiedzieć nasze Nie, tam nasze ekumeniczne 
zadanie przybierać może tylko postać misji i ewangelizacji. Jeżeli prawosławni, 
anglikanie, a może i luteranie tego jeszcze tak nie pojmują, jest to ich sprawa. M y  
natomiast, jako reformowani, musimy to rozumieć6 7. N. Sóderblom, luterski 
arcybiskup UppsaH (+  1931), w tej samej kwestii wydał taki wyrok: Po encyklice 
Mortalium animos nadzieja na prowadzone w jakiejkolwiek formie wspólne 
refleksje i na zjednoczenie byłaby rzeczą nierozumną i dziecinną1.

Wbrew tym i podobnym katastroficznym opiniom rzeczywistość, w jakiej 
chrześcijanom wypadło współżyć, sama jednak jęła zbliżać do siebie chrześcijan 
różnych Kościołów. Ponaglała ich do tego m.in. sytuacja wspólnego ucisku ze

4 Za: P. Neuner, ökumenische Theologie, Darmstadt 1997, 139.
5 Dz.c. 139n.
6 ,.Dort, wo man nicht mehr an Jesus allein, sondern an Jesus und Maria glauben, dort wo man 

auf Erden eine unfehlbare Autorität aufrichten und sich selber als solche gebärden will, da können 
wir unsererseits nur ebenso bestimmt Nein sagen, da kann unsere ökumenische Aufgabe allein die 
Gestalt der Mission und Evangelisation haben. Wenn die Orthodoxen, die Anglikaner, vielleicht 
auch die Lutheraner das noch nicht so recht einsehen, so ist das ihre Sache. Wir als Reformierte aber 
müssen das einsehen.” Za: P. Lengsfeld (rd), ökumenische Theologie, Stuttgart 1980, 90.

7 Za: Lengsfeld, dz.c. 83.
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strony Kościołom wrogich absolutystycznych reżimów, które to prześladowania 
osiągnęły swe infernalne dno w czasach Drugiej Wojny Światowej. I tak za 
sprawą M.J. Metzgera, księdza katolickiego, w Niemczech powstaje ekumenicz
ne bractwo pod nazwą Una Sancta, we Franq'i ks. P. Couturier inicjuje słynny po 
dziś dzień Tydzień Modłów o Jedność Chrześcijan. Z inicjatywy ewangelickiego 
biskupa W. Stählina i późniejszego kardynała, L. Jaegera zawiązuje się, 
bezpośrednio po zakończeniu II Wojny Światowej, Ekumeniczny Krąg Roboczy 
pod nazwą Kręgu Jaegera-Stählina (Jaeger-Stählin-Kreis), który w swych 
szeregach zgromadził szereg wiodących teologów8. Po stronie katolickiej, której 
oficjalnie zakazano kontaktów z chrześcijanami innych Kościołów, wyrasta cała 
plejada ekumenicznych koryfeuszy; wymieńmy dla przykładu takie nazwiska 
jak: Y. Congar, Ch. Boyer, J. Danielou; w r. 1952 dwaj Holendrzy Frans Thijsen 
i Jan Willebrands, późniejszy kardynał i prefekt Sekretariatu do Spraw Jedności 
Chrześcijan, powołują do życia Katolicką Konferencję dla Zagadnień Ekumenicz
nych, której Willem A. Vissert’ Hooft, ówczesny sekretarz generalny ERK, 
poświadczył dalekosiężne znaczenie ekumeniczne.

Te i inne wcześniejsze inicjatywy jakby znalazły swój oddźwięk w samej 
Stolicy Apostolskiej. W grudniu 1949 roku ówczesne Święte Oficjum ogłasza 
obszerną Instrukcję „De motione oecumenica” (O ruchu ekumenicznym), gdzie 
wzmagające się z każdym dniem pragnienie przywrócenia jedności chrześcijan 
przypisane zostaje pełnemu łaski powiewowi Ducha Świętego. Ale już 
w następnym roku znów powiał chłodniejszy wiatr. W sierpniu 1950 ten sam Pius 
XII ostrzega gorliwych ekumenistów przed nieroztropnym irenizmem, który nie 
zważając na prawdziwą wiarę, kwestionuje wyznanie katolickie. A 1 listopada 
tego samego roku (1950) następuje dogmatyzacja cielesnego wzięcia Maryi do 
chwały niebiańskiej, akt przyjęty z ogromną rezerwą przez niekatolickie 
Kościoły chrześcijańskie9. Ale i w tej krytycznej dla nie-katolików atmosferze 
odnotowujemy przecież pewne oznaki ekumenicznego przedwiośnia. Wymienio
na Katolicka Konferencja dla Zagadnień Ekumenicznych ostrożnie nawiązuje nić 
kontaktu z ERK, na Trzecią Światową Konferencję Wiara i Ustrój w Lund 
wydelegowano kilku katolickich obserwatorów. Większym natomiast echem 
odbił się, znów niestety, fakt, że katolicki arcybiskup Chicago zakazał katolickim 
księżom przybywającym z Europy wstępu do znajdującego się w jego diecezji 
miasta Evanston, miejsca obrad Drugiego Zgromadzenia Ogólnego ERK.

Nie trudno się domyślić, iż w tej raczej zimnowojennej aurze mowy być nie 
mogło o jakichś próbach zbliżeń między ERK a Kk. Przełomową datą otwarcia 
się na ekumenię stała się dopiero iście sensacyjna wówczas zapowiedź zwołania 
Drugiego Soboru Watykańskiego. Lotem błyskawicy obiegło świat słynne hasło 
Jana XXIII: Nie chcemy próbować wskazywania, kto miał lub nie miał racji.

8 Temu to Roboczemu Kręgowi zlecono wypracowanie znakomitego studium na temat 
doktrynalnych potępień (K. Lehmann -  W. Pannenberg /Hg/, „Lehrverurteilungen kirchentren
nend?, Freiburg Br., I -  III, 1986-1990).

9 Gwoli prawdy dodać należy, iż ogłoszeniu tego sposobu maryjnego wierzenia jako dogmat 
sprzeciwiało się szereg znakomitych teologów katolickich.
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Odpowiedzialność jest podzielona. Chcemy tylko powiedzieć: zejdźmy się razem, 
połóżmy kres podziałom! Ale i tutaj z miejsca pojawiły się próby ostudzenia 
papieskiej woli jedności. Oficjalny watykański komunikat prasowy był o wiele 
bardziej powściągliwy. O ile Jan XXIII mówił o podzielonych Kościołach 
chrześcijańskich, o tyle kościelna wiadomość urzędowa znów posłużyła się 
dawnym stereotypem o podzielonych Wspólnotach10 11. Niemniej, po kilku 
początkowych trudnościach, w sesjach soborowych już uczestniczyli obserwatorzy 
z ramienia ERK. Na odnotowanie zasługuje znaczący fakt, że soborowy „Dekret
0 ekumenizmie” nie mówi więcej o ekumenizmie katolickim (jak czyniły to wstępne 
projekty), lecz o katolickich zasadach ekumenizmu. Ten cel ekumenii uwydatnia
1 uznaje Drugi Raport Wspólnej Grupy Roboczej (1967), głosząc, iż przy całej 
różnorodności iniq'atyw ruch ekumeniczny jest jeden. Wszystkie Kościoły, które 
zainteresowane są we wzmocnieniu łączności między chrześcijanami, uczestniczą 
w jednym jedynym ruchu (nr 3)“ . Swój drugi rozdział DE zatytułuje nawet 
nagłówkiem: „Kościoły i Wspólnoty Kościelne odłączone od Rzymu”.

Mimo że stosunek Rzymu do ERK w dalszym ciągu cechuje pewna 
powściągliwość, od tej pory stajemy się świadkami niezwykle ożywionej 
współpracy między Kk i ERK. Zaczyna się era istnej eksplozji bilateralnych 
dialogów Kk z Kościołami-członkami ERK. Jeszcze w czasie trwania Soboru 
ERK wystąpiła z propozycją utworzenia Wspólnej Grupy Roboczej, która też 
z miejsca (maj 1965) zainaugurowała swe prace i zbierała się początkowo co pół 
roku. W r. 1966 opublikowany został jej pierwszy oficjalnej Raport, po którym 
z rosnącą obfitością pojawiały się następne, przede wszystkim zaś ważkie 
dokumenty, wśród nich dokumenty studyjne: Katolickość i apostolskość (1970), 
Wspólne świadectwo i prozelityzm (1970), Ku wyznawaniu wspólnej wiary (1980), 
Wspólne świadectwo (1981), Kościół: w sensie lokalnym i powszechnym (1990), 
Pojęcie hierarchii prawd (1990), Ekumeniczny dialog o zagadnieniach etycz- 
no-moralnych (1995)12.

To bezprecedensowe włączenie się Rzymu w tak znakomitą ekumeniczną 
współpracę zaowocowało interesującym zróżnicowaniem: mimo iż Rzym swego 
przystąpienia do ERK nie dyskutuje, dokonywać się zaczął proces 
przystępowania Kk do krajowych struktur ekumenicznych. W Niemczech od 
roku 1974 ogromną aktywność rozwija Wspólnota Robocza Kościołów 
Chrześcijańskich, w skład której wchodzi K k13. Podobne zjawisko obserwujemy 
w wielu innych krajach. W Polsce od ponad 50 lat rozwija swą aktywność Polska 
Rada Ekumeniczna, której członkiem nie jest, po dziś dzień, polski Kościół 
rzymskokatolicki, choć rozwija rozbudowaną sieć dialogów bilateralnych 
z wszystkim Kościołami zrzeszonymi w PRE.

10 Por. Neuner, dz.c. 143.
11 Patrz: przypis 9.
12 Ich zbiór (do roku 1986), ukazał się w polskim przekładzie: K. Karski (rd), Watykan 

-  Genewa. Zbiór dokumentów, Warszawa 1986; kolejne dokumenty publikują Studia i Dokumenty 
Ekumeniczne.

13 „Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen” (ACK)
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Przedmiotem wspólnie wypracowanych dokumentów nie jest wprawdzie 
kwestia członkostwa Kk w ERK, prezentują natomiast wymowne świadectwo
0 szerokiej i głębokiej teologicznej między nimi współpracy. Podczas Zgroma
dzenia Ogólnego ERK w Uppsali (1968) jeden z oficjalnych przedstawicieli 
Rzymu, S.R. Tucci, oświadczył, że w opinii ekspertów katolickich i niekatolic
kich nie istnieją niepokonalne przeszkody na drodze do przystąpienia Kk do 
ERK. Stanowisko Tucci’ego wzmocnić można obserwacją, iż nie istnieją żadne 
antywskazania dogmatyczne przeciwko członkostwu Kk w ERK, skoro jej 
pełnym członkiem stał się Kościół Prawosławny.

Oczekiwania na moment przystania Rzymu do ERK pozostają wprawdzie 
aktualne, ich spełnienie należeć jednak zdaje się do nieprzewidywalnej i raczej 
dalekiej przyszłości. A jednak, od wymienionej konferencji w Uppsali, w naj
ważniejszej agendzie ERK, Komisji Wiara i Ustrój, pracuje najpierw dziewięciu, 
później dwunastu teologów rzymskokatolickich. Teologowie ci w sposób 
miarodajny współpracowali i sygnowali znany Dokument z Limy łącznie 
z Liturgią Limy. Od roku 1966 Komisja Mieszana przygotowuje doroczny 
program Tygodnia Modłów o Jedność Chrześcijan.

W sumie powiedzieć należy, że dzisiaj współdziałanie Rzymu i ERK stało się 
kooperacją zrozumiałą samą przez się i rozwijającą się w klimacie głębokiego 
zaufania. Wydarzeń spektakularnych oczekiwać raczej nie należy. Już w r. 1979 
Ph. Potter, ówczesny sekretarz generalny ERK, w następujących słowach 
scharakteryzował współpracę na linii Genewa -  Watykan: Na ironię zakrawa 
okoliczność, że relacje z największym Kościołem nie-członkowskim, Kościołem 
rzymskokatolickim, były bardziej intensywne od kontaktów z wieloma Kościołami 
członkowskimi1*. Tak było już przed prawie 20 laty, dzisiejsza diagnoza na polu 
wymienionej współpracy między ERK i Kk wyglądałaby natomiast wręcz 
imponująco.

Od początku nie układała się natomiast współpraca z ERK w sektorze 
problematyki społecznej. A właśnie na tym polu liczono na rozwiązania łatwe
1 szybkie, ponieważ w ruchu ekumenicznym wspólne działanie z reguły uchodziło 
za przedsięwzięcie prostsze od wypracowania konsensu w kwestii wspólnego 
wyznania wiary. I tak w roku 1968 pod nazwą SODEPAX utworzony został 
Wspólny Komitet ERK i Papieskiej Komisji Studiów Justitia et Pax ds. 
Społeczeństwa, Rozwoju i Pokoju. Stanęli obok siebie dwaj z gruntu różnorodni 
partnerzy: z jednej strony zwarty Kościół, a z drugiej Rada Kościołów bez 
pełnomocnictwa do podejmowania decyzji. Płaszczyzna konfliktów jęła się 
poszerzać a zajmowane stanowiska coraz więcej rozchodzić. Do spornych spraw 
należały m.in. aspekty ról mężczyzn i kobiet w życiu społecznym, struktury życia 
rodzinnego, kontrola urodzin i etyka seksualna, formy i środki chrześcijańskiego 
reagowania na konieczność społecznych przemian, metodyczne problemy 
w etyce. Nad dyskusjami zaciążyły nade wszystko wypowiedzi Rzymu w kwestii 14

14 B. Meeting, Die Beziehungen zum ökumenischen Rat der Kirchen, w: W. Löser (rd), Die 
Römisch-Katholische Kirche, Frankfurt M. 1986, 432.
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regulacji poczęć i polityki demograficznej. Powstała wokół tych i innych spraw 
atmosfera doprowadziła w roku 1980 do zawieszenia współpracy na tym 
ważnym odcinku ekumenii. Tutaj Kościoły uświadomiły sobie zarówno własną 
odpowiedzialność wobec świata a zarazem zderzyły się -  jak dotąd -  z granicami 
tejże odpowiedzialności.

Problematyka członkostwa Rzymu w ERK pozostaje otwartą możliwością, 
choć w obliczu niezliczonych wręcz dialogów bilateralnych nie jest już intensyw
niej rozważana. Trzeźwo można jednak powiedzieć, iż dopóty będą istniały 
różnice w odniesieniu do struktury i stylu działania Kk i ERK oraz jak długo obie 
strony nie wyjaśnią teologicznych implikacji przystąpienia Kościoła o zasięgu 
uniwersalnym do Rady złożonej z Kościołów narodowych, tak długo kwestia 
członkostwa pozostanie i dzisiaj zagadnieniem jeszcze nie na czasie13.

Ten stan rzeczy nie oznacza jednak, by ów problem ustawicznie w jakiejś 
formie nie wracał. Pewne ożywienie owego ekumenii stale zadanego problemu 
nieść zdaje się dzisiejsza wyjątkowa sytuacja historyczna a nawet dziejowa. ERK 
wchodzi w drugie pięćdziesięciolecie swego istnienia, wespół z Kk staje u progu 
XXI stulecia chrześcijaństwa a ponadto na styku jego drugiego i trzeciego 
tysiąclecia. W horyzoncie tej raczej zewnętrznej cezury czasowej, choć nie 
pozbawionej waloru wręcz dziejowego, na nowo i ze specyficzną siłą jawią się 
pytania obrachunkowe w odniesieniu do jeszcze konkretniejszej formy symbiozy 
tych dwu wielkich tworów chrześcijaństwa.

W przeddzień przełomu stu- i tysiąclecia chrześcijaństwa dalsze spore 
ożywienie notujemy na linii zbliżenia między ERK i Kk. Na swym posiedzeniu 
we wrześniu 1997 Komitet Naczelny ERK postanowił wysłać do Kościołów 
raport pod tytułem „Ku koncepcji i wspólnej wizji Ekumenicznej Rady 
Kościołów”15 16 17. Dokument ten będzie przedmiotem dyskusji na VIII Zgromadze
niu Ogólnym ERK w Harare (Zimbabwe), w grudniu br.; zbiega się ono 
z pięćdziesiątą rocznicą jej pierwszego konstytutywnego Zgromadzenia w Ams
terdamie. Raport stanowi owoc ośmiu lat wytężonej pracy. Jest to więc 
retrospektywny, po części samokrytyczny rzut oka na minione półwiecze 
istnienia i działalności ERK. Jest tam m.in. powiedziane, że zrzeszone w Radzie 
Kościoły, często zbyt narcystycznie wpatrzone we własne problemy wewnętrzne, 
ignorują zaangażowanie się we wspólne świadectwo misji i ewangelizacji. 
Stanowczo brzmi diagnoza: Na wszystkich płaszczyznach, na szczeblu lokalnym 
i światowym, Kościoły i organizmy ekumeniczne znalazły się we wzajemnej 
konkurencji miast z sobą współpracować11.

Zacytujmy kilka jedynie zdań z obszerniejszego paragrafu tego dokumentu, 
odnoszących się do relacji z Kościołem katolickim: Rzymski Kościół katolicki, 
aktywnie uczestniczący w ruchu ekumenicznym, od Drugiego Soboru Waty

15 Dz. c. 421.
16 Obszerne omówienie tego dokumentu w: „Irenikon” (1997) nr 3, 377-405 i (1997) nr 4, 

520-535. Francuska nazwa dokumentu brzmi: Vers une conception et une vision commune du COE.
17 Irenikon (1977) nr 3, 400.
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kańskiego stał się cenionym partnerem ERK... Kościoły członkowskie ERK  
i Kościół rzymskokatolicki inspirowane są tą samą wizją, wizją Bożego planu 
zmierzającą do ponownego zjednoczenia wszystkiego w Chrystusie. Jest rzeczą nie 
do pomyślenia, by ERK  lub Kościół rzymskokatolicki pełniły swe ekumeniczne 
powołanie bez współdziałania drugiej strony. I  należy się spodziewać, że odnajdą, 
jedna i drugi, środki do pogłębienia i rozwoju tego odniesienia, zwłaszcza, gdy 
zważyć, iż w ostatnich latach Kościół rzymskokatolicki stał się członkiem rosnącej 
liczby lokalnych organizmów ekumenicznych, krajowych i regionalnych, w których 
uczestniczy także wiele Kościolów-członków ERK. Jeżeli przyłączenie się do Rady 
w żadnym wypadku nie jest jedynym sposobem możliwej współpracy 
Kościołów członków ERK na szczeblu światowym, pewne Kościoły członkowskie 
ERK utrzymujące z Kościołem rzymskokatolickim relacje bilateralne uważają, że 
wspólnota ERK  widzi siebie zubożoną faktem, iż tenże Kościół nie zalicza się do 
gremium jej członków ”18.

Jak widać, przytoczona deklaracja nie zawiera żadnej sugestii praktycznej ku 
ułatwieniu wejścia Kk w struktury ERK. Kilka lat wcześniej, w roku 1994, 
pojawiła się ciekawa propozycja, lekko uchylająca bramę wejścia Kk do ERK. 
Wystąpił z nią Aram I, katolikos, przewodniczący Komitetu Naczelnego ERK. 
Nakreślił mianowicie organizacyjną strukturę Rady Kościołów Bliskiego 
Wschodu (CEMO  =  Conseil des Eglises du Moyen Orient), uważając, że 
familijna struktura tej Rady mogłaby stanowić operatywny model dla ściślejszej 
więzi członkowskiej Kk z ERK. Jej członkami są dwadzieściacztery Kościoły 
zgrupowane w czterech wspólnotach rodzin: katolicy, prawosławni bizantyńscy, 
prawosławni wschodni i protestanci. Nie wchodząc w bliższą charakterystykę 
tego ekumenicznego gremium, powiedzmy tylko tyle, że sytuację Kościołów 
Bliskiego Wschodu cechuje własny lokalny koloryt i czerpanie z niego wzorów 
dla ERK byłoby rzeczą raczej trudną19.

Zamknijmy te refleksje stwierdzeniem, jakie podniesione zostało już na 
wstępie. Przeciwko przystąpieniu Rzymu do ERK przemawia chyba jednak 
i przede wszystkim proporq'a głosów obu ewentualnych partnerów. Kk posiada 
więcej członków niż wszystkie członkowskie Kościoły razem wzięte. Wewnątrz 
Rady zyskałby więc druzgocącą większość, ponieważ zgodnie z jej statutem 
liczba delegatów kształtuje się według ilości członków danego Kościoła. 
Powiedzieć tu jednak wypada, iż ta świadomość liczebnej przewagi nie tylko 
i nawet nie tyle uzasadniałaby rezygnację Kk z kandydowania na członka ERK, 
ile przysparzałaby też takiej decyzji sporo uznania, choć z drugiej strony: gdyby 
Rzym poważnie aspirował do członkostwa w ERK, kwestia owej arytmetycznej 
przewagi nie byłaby z pewnością problemem nie do przezwyciężenia. Rzym 
pragnie jednak najwidoczniej uniknąć wrażenia, iż przez swe przystąpienie do 
Rady znalazł się jako Kościół w jednym szeregu wśród wielu Kościołów, więcej: 
powstać mogłoby wyobrażenie, że wszystkie Kościoły na równi zasiadają

18 Dz.c. 404n.
19 Dz.c. 391; Irenikon (1994) nr 4, 496.
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w jednym kręgu wokół Chrystusa jako swego epicentrum i wszystkie razem 
muszą dopiero szukać przyobiecanej przez Jezusa Chrystusa jedności.

Członkostwo Kk w ERK raczej odłożyć należy, jak już zaznaczono, do 
nieprzewidywalnej przyszłości, a może nawet usytuować to wydarzenie w per
spektywie eschatycznej. Eschatyczna wizja pełnej ekumenii wcale nie jest 
ucieczką od problematyki lub utopijnym jej wymijaniem. Jan Paweł II zwykł 
podnosić prawdę, że ekumeniczna komunia Kościołów jest rzeczywistością 
zrealizowaną, że już istnieje, choć nie jest komunią pełną. Papież mówi 
wprawdzie o dążeniu jeszcze podzielonych chrześcijan do osiągnięcia pełnej 
komunii20, pozostaje jednak w tym punkcie realistą, gdy wyraża nadzieję, abyśmy 
wobec Wielkiego Jubileuszu (roku 2000 -  A.S.) mogli stanąć jeśli nie całkowicie 
pojednani, to przynajmniej o wiele bUisi przezwyciężenia podziałów powstałych 
w drugim tysiącleciu21.

Myśl papieża uzupełnić wolno refleksją, iż pełna wzgl. całkowita ekumenicz
na jedność na ziemi nie zostanie osiągnięta nigdy. Każde dzieło ludzkie, 
inspirowane nawet przez Ducha Świętego, w swej realizacji jest i pozostanie 
obciążone ludzką ułomnością. Wszystkim zatroskanym o dzieło ekumenii 
wystarczy przeświadczenie wiary, iż do urzeczywistnienia dzieła jedności w żad
nym wypadku nie jest potrzebne finalne powodzenie prowadzonych przez 
chrześcijan dialogów. Liczy się jedynie wola ich kontynuowania, niezależnie od 
członkostwa Kk w ERK. Ilościowo i jakościowo zintensyfikowana siła prowa
dzonych przez Kościoły dialogów wysoko góruje nad wszelką formalnie 
i jurydycznie doskonałą przynależnością Kk do ERK. Dumą i satysfakcją 
napawa fakt, ze Kościoły zespolone w ERK i -  wespół z nimi -  Kościół 
rzymskokatolicki współdziałają z sobą w jednym i jedynym ruchu ekumenicz
nym. Ruch ekumeniczny jest i pozostanie egzystencjalną koniecznością dzisiej
szego „być lub nie być” naszych Kościołów.
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ZAANGAŻOWANIE 
ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW 

W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Działalność ekologiczna Światowej Rady Kościołów bez wątpienia zyskała już 
szerokie uznanie i poparcie wśród chrześcijan, wyznawców innych religii, 
w świecie naukowców i wśród tych, którym bliskie są problemy kryzysu 
ekologicznego. Lata 70-te i początek 80-tych zaowocowały przedsięwzięciami na 
rzecz pokoju i sprawiedliwości oraz podprowadziły do bardziej konkretnego 
zainteresowania sprawami ekologii. ŚRK nadała oficjalny charakter swoim 
ekologicznym zainteresowaniom w 1983 roku na VI Zgromadzeniu Ogólnym 
w Vancouver, inaugurując program pt. „Sprawiedliwość, Pokój, Integralność 
Stworzenia” (JPIC). Praktyczną realizację tego programu rozpoczęto w 1985 
roku podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego i Komitetu Wykonawczego 
w Buenos Aires. Przyjęto, że program JPIC będzie kontynuacją pracy wykonanej 
w ramach wcześniejszych programów ŚRK. Chodziło przede wszystkim o kon
tynuację programu „Just, Participatory and Sustainable Society”. Planowano, 
że zespoły programowe ŚRK wstępnie opracują plan studiów i działań na rzecz 
sprawiedliwości, pokoju i ochrony środowiska, a następnie przekażą sugestie 
Kościołom członkowskim. Bardzo szybko jednak pierwotna koncepcja zmieniła 
się. Nacisk położono na aktywność lokalnych Kościołów i grup, które an
gażowały się we właściwe dla danego regionu sprawy dotyczące sprawiedliwości, 
pokoju i ochrony przyrody. W ten sposób program JPIC stał się procesem 
długoterminowym, przybierającym różne formy, otwartym na cele i zadania 
wyznaczone na płaszczyźnie lokalnej. Głównym zadaniem ŚRK stało się 
promowanie tego procesu na dwu drogach:

1. Na drodze koordynowania studiów i działań, wizyt pracowników agend 
ŚRK we wspólnotach lokalnych i organizacjach ekumenicznych oraz zachęcania
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ich do podejmowania konkretnych zobowiązań na rzecz JPIC. Składanie takich 
wizyt stało się już tradycją ŚRK. Dzięki nim wspólnoty lokalne mogą poznać 
problemy ogólnoświatowe, np. wyścig zbrojeń czy kryzys zadłużenia. Natomiast 
ŚRK, zapoznając się z sytuacją lokalną, może dostosowywać swoje programy do 
konkretnych potrzeb. W ten sposób ŚRK staje się również centrum wymiany 
informacji i pomysłów.

2. Na drodze gromadzenia materiałów pochodzących z różnych środowisk 
ekumenicznych na tematy wiążące się ze sprawiedliwością, pokojem i integral
nością stworzenia, zasięgania rady ekspertów oraz opracowywania tych mate
riałów tak, aby służyły Kościołom członkowskim i osobom zainteresowanym 
jako pomoc w studiach i działaniu.

Zagadnienia ekologiczne znajdowały się w trzeciej części programu JPIC 
i nieodłącznie wiązały z pokojem i sprawiedliwością. Trudno jednoznacznie 
określić treść pojęcia „integralność stworzenia” . Właściwie każdy dokument 
opublikowany przez ŚRK widzi tę integralność w innej perspektywie. Niemiec
kie wyrażenie „Bewahrung der Sch(pfung” i francuskie „Sauvegarde de la 
creation” kładą nacisk na troskliwą postawę wobec środowiska naturalnego. 
Angielskie „Integrity of Creation” w samej nazwie łączy sprawy pokoju, 
sprawiedliwości i ochrony środowiska podkreślając, że istnieje integralność 
i jedność dana stworzeniom przez Boga. Naruszając ją narażamy siebie na 
niebezpieczeństwo.

W rozważaniach ŚRK, dotyczących „integralności stworzenia” , zawierają się 
kwestie teologiczne i etyczne. Można je odnaleźć w dokumentach ekologicznych 
ŚRK, które są niezwykle zróżnicowane pod względem metodologicznym 
i merytorycznym. Nad każdym z nich pracowała inna grupa teologów. Zostały 
opracowane przez Komisję Wiara i Ustrój, Komisję Kościół i Społeczeństwo, 
Biuro JPIC, a także przez grupy teologów pracujących poza strukturami ŚRK. 
Dlatego widać w nich ścieranie się poglądów, wpływy kulturowe i wyznaniowe, 
zainteresowania naukami ścisłymi czy najnowszymi kierunkami filozoficznymi. 
Wszystko to decyduje o niezwykłym treściowym bogactwie dokumentów.

Większość spotkań organizowanych przez Biuro JPIC dotyczyła wszystkich 
trzech obszarów zainteresowań: sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzeń. 
Zorganizowano również kilka takich, które dotyczyły wyłącznie integralności 
stworzenia. W pierwszych latach po Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK w Vancouver 
(1983) niewiele miejsca poświęcono bezpośrednio ekologii, skupiając się raczej 
na pokoju i sprawiedliwości. Ważniejsze dla ekologii spotkania rozpoczęły się od 
1985 roku. 1

1. Podczas sesji plenarnej Komisji Wiara i Ustrój w Stavanger (Norwegia, 13-25 
V III1985) obradowano m.in. nad realizacją programu tejże Komisji „Ku wspólnemu 
wyznawaniu wiary apostolskiej dzisiaj”. Jedna z grup roboczych przygotowała raport 
pt. „Integralność stworzenia w świetle wiary apostolskiej” (Integrity of Creation in the 
Light of the Apostolic Faith), w którym skupiono się nad pojęciem integralności 
stworzenia. Rozważano je w świetle Biblii i tradycji (zwłaszcza Nicejsko-Konstan-
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tynopolitańskiego Wyznania Wiary) oraz wskazano współczesny kontekst teologicz
nych i etycznych implikacji tego pojęcia. Po raz pierwszy w tekście ŚRK tak wyraźnie 
łączy się teologia i etyka z kwestiami ekologicznymi1.

2. Pierwsze spotkanie międzynarodowej grupy roboczej do spraw JPIC odbyło 
się w Glion (Szwajcaria, 7-11 IX 1987). Znaczną część spotkania poświęcono 
ekologii. Poszczególne podgrupy obradowały nad zagadnieniami teologicznymi 
(zarys teologii przyrody, tradycyjne rozumienie relacji Bóg -  człowiek -  przyroda, 
konieczność ich przemyślenia w świetle kryzysu ekologicznego, współpraca 
teologów z naukowcami), etycznymi (różne postacie etyki: środowiskowa, 
życio-centryczna [life-centred], teocentryczna, bioetyka) oraz społecznymi (wpływ 
technologii na środowisko, energia nuklearna). Referaty wygłoszone w Glion 
dotyczyły spraw najczęściej dyskutowanych w tamtych latach: chrześcijańskiego 
rozumienia „panowania” nad przyrodą, długotrwałego milczenia Kościołów 
w sprawie kryzysu ekologicznego, stylów życia promowanych przez chrześcijan, 
głównych zagrożeń, z którymi boryka się współczesny świat. Zarówno raporty 
podgrup, jak i referaty przygotowane na to spotkanie, ożywiły dyskusję 
w Kościołach na tematy związane z ekologią. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 
przedstawicieli różnych Kościołów i krajów. Spośród bardziej znanych teologów, 
biorących udział w spotkaniu, można wymienić: anglikańskiego arcybiskupa 
Yorku Johna Habgooda, Charlesa Bircha, biskupa Teofana i Davida Tricketta. 
Efektem dyskusji jest dokum ent: „Ku teologii przyrody i etyce teocentrycznej” 
(Towards a Theology of Nature and Theocentric Ethic)1 2.

3. Teologowie wschodni, reprezentujący dwanaście Kościołów prawosław
nych i orientalnych (przedchalcedońskich) z całego świata, spotkali się w Sofii 
(Bułgaria) w dniach 24 X -  2 XI 1987, by określić prawosławne rozumienie 
zagadnień ekologicznych w kontekście Biblii, tradycji teologicznej i współczesnej 
sytuacji. Przygotowano dokument „Stworzenie z perspektywy prawosławia” 
(Orthodox perspectives on creation), zalecany szczególnie Kościołom pra
wosławnym oraz Kościołom członkowskim ŚRK jako pomoc w studiach, 
modlitwie i działaniu3. Teologowie prawosławni nakreślili obraz Boga, 
człowieka i pozostałych stworzeń, który -  ich zdaniem -  jest wiarygodny dla 
współczesnej teologii stworzenia. Zagadnienia ekologiczne umieścili w szerszym 
kontekście zabiegów o pokój i sprawiedliwość. Walka z kryzysem ekologicznym 
wiąże się zatem z walką przeciwko rasizmowi i wszelkim dyskryminacjom, 
niesprawiedliwości ekonomicznej i wyścigowi zbrojeń. Do tego dokumentu 
odwołują się następne teksty ŚRK, a zwłaszcza dokument z Granvollen.

1 Por. Faith and Renewal. Reports and Documents of the Commission on Faith and Order. 
Stavanger (Norway) 13-25 VIII 1985, wyd. T.F. Best, Geneva 1986, s. 146-156.

2 Por. Report and Bacground Papers. Meeting of the Working Group. Glion. Switzerland. 7-11
IX 1987, publikacja ŚRK, s. 37-43.

3 Por. Orthodox Perspectives on Creation. Report. Interorthodox Consultation. Sofia 24
X -  2 XI 1987, w: Justice, Peace and the Integrity of Creation. Insights from Orthodoxy, wyd. G. 
Limouris, Geneva 1990, s. 1-15.
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4. Po raz drugi Komisja Wiara i Ustrój zorganizowała Konferencję w związku 
z realizacją programu „Ku ekumenicznemu wyznawaniu wiary apostolskiej 
dzisiaj” . Tym razem odbyła się ona w Porto Alegre (Brazylia), w dniach 13-20 XI 
1987 roku, pod hasłem „Nauka o stworzeniu i jego integralności. Wyzwanie do 
odpowiedzialności dla współczesnego chrześcijaństwa” (Doctrine of Creation 
& Its Integrity -  A Challenge to the Responsibility of Christianity Today). 
Trzydziestu pięciu uczestników dyskutowało nad kwestiami dotyczącymi stwo
rzenia i jego integralności, wskazując aspekty dzisiejszego zniszczenia przyrody 
oraz znaki nadziei, które ujrzano we wspólnych przedsięwzięciach Kościołów. 
Uczestnicy spotkania mówili również o odpowiedzialności Kościołów za obecny 
stan środowiska. Jest on wyzwaniem dla chrześcijańskiego stylu życia, bez 
wątpienia wymagającego pogłębienia duchowości4.

5. Odpowiedzią na wezwanie ŚRK, ażeby w realizacji programu JPIC 
uwzględniać różne perspektywy, jest dokument „Doświadczanie całościowości. 
Troska o wszystko” (Experiencing Oneness. Carring for All). W dniach 1 -5  XII 
1987 w Genewie spotkała się mała grupa kobiet z Kanady, Fidżi, Kenii, Nowej 
Zelandii i Norwegii, aby wspólnie zastanowić się, jak kobiety doświadczają 
i rozumieją „integralność stworzenia” . Opublikowany dokument ma szczególne 
znaczenie, ponieważ porusza tematy, które nie były wcześniej tak dogłębnie 
dyskutowane w innych grupach. W tekście znajdujemy analizę związków 
zachodzących pomiędzy podporządkowaniem kobiet a eksploatacją przyrody. 
Przyczyny niewłaściwego traktowania kobiet i przyrody tkwią -  zdaniem 
autorek -  w hierarchicznym i dualistycznym myśleniu greckim i hebrajskim oraz 
mechanistycznym rozumieniu świata, zapoczątkowanym przez filozofię no
wożytną, zwłaszcza Kartezjusza. W tych krytycznych analizach społeczeństwa 
i kultury leży wyjątkowa wartość dokumentu opracowanego przez kobiety5.

6. Ponad 60 osób zebrało się w Granvollen (23II -  3 III 1988) w Norwegii, ażeby 
zgłębić tematy dotyczące integralności stworzenia. Po raz pierwszy spotkanie, 
omawiające kwestie ekologiczne z perspektywy teologii, zgromadziło nie tylko 
przedstawicieli Kościołów członkowskich ŚRK, ale także Kościoła Rzymsko
katolickiego, innych religii (buddyzm, hinduizm, islam, judaizm) oraz rdzennych 
mieszkańców różnych kontynentów. Dokument końcowy, zatytułowany „Integ
ralność stworzenia. Dyskusja ekumeniczna” (Integrity of Creation. An Ecumeni
cal Discussion), pomyślano jako ułatwienie w pracy tym, którzy pragną zaan
gażować się w działalność ekologiczną; nie jest szczegółowym opracowaniem 
zagadnienia6. Dzięki uczestnikom spotkania, wywodzącym się z różnych tradycji 
wyznaniowych, religijnych i kulturowych, możliwe stało się pełniejsze naświetlenie 
przejawów kryzysu ekologicznego oraz sposobów jego przezwyciężenia. Poprzez

4 Por. Doctrine of Creation & Its Integrity -  A Challenge to the Responsibility of Christianity 
Today. Porto Alegre. Brazil 13-20II 1987, w: Minutes of the Meeting of the Standing Commission 
1988, Faith and Order Paper nr 145, s. 45-55.

5 Por. Experiencing Oneness. Caring for All, Women in a Changing World 1988 nr 26, s. 4-12.
6 Por. Integrity of Creation. An Ecumenical Discussion. Granvollen. Norway 25II -  3 III 1988 

(broszura ŚRK).
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włączenie do rozważań dawnych mitów i wierzeń chrześcijańskie intuicje o Bogu, 
człowieku i przyrodzie zyskały na tym spotkaniu inną perspektywę. Wyraźnie 
w tekście końcowym widać myślenie holistyczne jego autorów.

7. Kolejny Raport, który ma zasadnicze znaczenie dla chrześcijańskiej 
działalności ekologicznej, został przygotowany przez grupę czternastu teologów, 
reprezentujących różne tradycje teologiczne. Spotkanie odbyło się w Annecy 
(Francja) w dniach 10-16 IX 1988. Przedstawiciele tzw. teologii wyzwolenia 
i nie-zachodnich tradycji teologicznych odegrali w tym spotkaniu szczególną 
rolę. Raport przygotowano dla ŚRK. Zanim więc zostanie rozpowszechniony 
jako tekst ŚRK, musiał być najpierw przedyskutowany i przyjęty przez Biuro 
JPIC w tejże Radzie. Do tej pory Raport z Annecy, zatytułowany „Wyzwalanie 
życia” (Liberating Life)7 doczekał się jedynie wielu krytycznych uwag8, ale nie 
polecono go Kościołom jako pomocy w studiach czy działaniu. Autorzy 
dokumentu skoncentrowali się na pojęciu wyzwolenia. Uważają oni, że „wy
zwolenie” oznacza wyzwolenie ludzi, ziemi i zwierząt spod różnych form ucisku. 
Kryzys ekologiczny jest źródłem zniewolenia zarówno ludzi, jak i wszystkich 
innych stworzeń. Dokument dużo miejsca poświęca wyzwoleniu zwierząt, co 
niezbyt często występuje w dokumentach ŚRK. Analiza tego tekstu pokazuje 
kierunek przeobrażeń w teologii wyzwolenia: od zainteresowania wyłącznie 
człowiekiem do radykalnej obrony całej zniewolonej przyrody.

8. W dniach 17-25 IX 1988 roku w Tambow (Rosja) odbyło się spotkanie 
grupy roboczej Komisji Kościół i Społeczeństwo w celu przedyskutowania 
różnych perspektyw teologii stworzenia. Nie opublikowano dokumentu 
końcowego, lecz sprawozdania z posiedzenia. W kontekście ekologii poruszono 
zagadnienia teologiczne i etyczne. Zastanawiano się nad taką teologią, która 
w poprawny sposób harmonizowałaby relaq'e między Bogiem, człowiekiem 
i pozostałymi stworzeniami. Dyskutowano między innymi na temat biotech
nologii, odpadów toksycznych i energii nuklearnej9.

9. Kolejnym ważnym krokiem w dziedzinie ekologii było Europejskie Zgroma
dzenie Ekumeniczne, które odbyło się pod hasłem „Pokój przez sprawiedliwość 
dla całego stworzenia” (Peace with Justice for the whole creation). Około 700 
delegatów i 900 obserwatorów zebrało się w Bazylei w dniach 15-21 V 1989 roku. 
Stwierdzono, że było to pierwsze tak wielkie zgromadzenie katolików, pra
wosławnych i protestantów od czasów schizmy. Podczas spotkania ukazywano 
kwestie ekologiczne w powiązaniu ze sprawiedliwością i pokojem na gruncie 
europejskim. Dokument końcowy zawiera cenne intuicje dla antropologii teologi

7 Por. Liberating Life. A Report to the World Council od Churches, w: Liberating Life. 
Contemporary Approaches to Ecological Theology, wyd. Ch.Birch, W.Eakin, J.B.McDaniel, New 
York 1990, s. 273-290.

8 Por. Minutes of the Meeting of the Working Group. T ambov USSR, September 1988, Geneva 
1988, s. 12-14.

9 Por. Minutes of the Meeting of the Working Group. Tambov. USSR. September 1988, Geneva 
1988.
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cznej, uprawianej w kontekście ekologii. Pierwsze Europejskie Zgromadzenie 
Ekumeniczne poruszyło Kościoły, zwłaszcza w Europie Zachodniej, nie 
wpływając zbytnio na życie chrześcijan w Europie Środkowej i Wschodniej10 11.

10. Dla etyki ekologicznej decydujące znaczenie ma raport przygotowany 
przez podzespół ŚRK do spraw Kościoła i Społeczeństwa pt. „Biotechnologia 
wyzwaniem dla Kościołów i świata” (Biotechnology: Its Challenges to the 
Churches and the World). Tekst jest wynikiem dwudziestoletniej pracy różnych 
resortów ŚRK. Komitet Naczelny ŚRK, obradujący w Moskwie w lipcu 1989 
roku, dokonał niezbędnych poprawek i polecił, aby dokument rozesłać 
Kościołom jako pomoc w studiach i działaniu. Tekst ustosunkowuje się do 
kwestii teologicznych i etycznych podniesionych przez biotechnologię. Autorzy 
dokumentu pokazują dobre i złe strony biotechnologii: w czym pomaga życiu, 
a w czym zagraża. Mówią o stosowaniu testów genetycznych, technik rozrod
czych, patentowaniu różnych form życia. Zwracają uwagę na ekologiczne 
konsekwencje stosowania inżynierii genetycznej, a także możliwości jej 
nadużycia, np. poprzez zastosowanie w zbrojeniach. Oprócz wskazania konkret
nych danych medycznych, tekst opiera swoje stwierdzenia na dobrej pod
budowie teologicznej oraz pokazuje, jakie stanowisko mogą zająć chrześcijanie. 
Chociaż dokument posiada wyjątkowo dopracowaną formę, to jednak nie jest 
ostatecznym głosem ŚRK w dziedzinie biotechnologii. Oczekuje się na wypo
wiedź Kościołów członkowskich ŚRK i na wskazanie -  być może -  innych 
sposobów podejścia do problemów podniesionych przez biotechnologię11.

11. Wezwanie ŚRK z Vancouver o zaangażowanie się Kościołów na rzecz 
sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia spotkało się z szerokim 
odzewem na całym świecie. Odbyły się spotkania regionalne i międzynarodowe 
oraz podjęto wspólne działania na tych płaszczyznach. Pojawiła się potrzeba 
spotkania na forum światowym, które zebrałoby osiągnięcia Kościołów i pobu
dziło je do dalszego działania. W dniach 5-12marca 1990 roku w Seulu odbyło się 
Światowe Zgromadzenie JPIC. Po spotkaniu opublikowano dokument 
końcowy12, w którym kwestie ekologiczne zajmują wiele miejsca. Refleksja

10 Por. Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne „Pokój przez sprawiedliwość”, Bazylea, 
Szwajcaria 15-21 maja 1989. Dokument końcowy, tłum. K. Karski, SiDE 1992 nr 1, s. 42-69. (Peace 
with Justice -  Final Document of the European Ecumenical Assembly Peace with Justice, Basel 15-21 
V 1989, broszura ŚRK).

11 Por. Biotechnology: Its Challenges to the Churches and the World. Report by World Council 
of Churches. Subunit on Church & Sodety 1989 (broszura ŚRK). W ostatnich latach Kośdoły 
i teologowie poświęcają temu zagadnieniu wiele miejsca. Por. J.M. Gustafson, Nature: Its Status in 
Theological Ethics, Logos 1982 nr 3, s. 5-24; S.T. Harakas, Orthodoxy Christianity and Bioethics, 
GOTR 1986 nr 1-2, s. 155-184; R.A. McCormick, Theological Dimensions of Bio-Ethics, Logos 1982 
nr 3, s. 25-46. Podobnie duże zainteresowanie tematem można zauważyć w innych religiach. Por. O. 
Bakar, Islam and Bioethics, GOTR 1986 nr 1-2, s. 131-154.

12 Światowe Zgromadzenie na rzecz Sprawiedliwośd, Pokoju i Integralności Stworzenia, Seul, 
Republika Kord, 5-12 marca 1990. Dokument końcowy, tłum. I. Czaczkowska. E.Adamiak, SiDE 
1993 nr 1, s. 49-71. (Now is the Time. Final Document from the World Convocation on Justice, Peace 
and the Integrity of Creation. Seoul 5-12 III 1990,broszura ŚRK, s. 7-34).
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teologiczna osnuta jest wokół biblijnej kategorii przymierza oraz praktycznej 
współpracy Kościołów, rozumianej jako zawarcie przymierza. Takie ujęcie 
pozwala widzieć w kontekście przymierza Boga z człowiekiem i całym stworze
niem różne przejawy kryzysu ekologicznego i odpowiedzialność chrześcijan za 
walkę z tym kryzysem. Dokument oparto na solidnych podstawach biblijnych 
i analizie sytuacji, w jakiej funkcjonują współczesne Kościoły. Dzięki temu 
stwierdzenia teologiczne o Bogu, człowieku i przyrodzie są bardziej uzasadnione, 
wiarygodne i zrozumiałe. Dokument ten -  jak żaden inny -  pokazuje możliwości 
współpracy Kościołów w konkretnej sytuacji lokalnej, między innymi w dziedzi
nie ekologii. Spotkanie w Seulu nie zakończyło procesu JPIC, lecz go wzmocniło 
i określiło dalsze kierunki rozwoju.

12. Zaangażowanie ekologiczne ŚRK przejawiło się nie tylko na płaszczyźnie 
wewnątrzkościelnej, ale również we współpracy z organizacjami nie-kościelnymi. 
Na uwagę zasługują przede wszystkim wspólne przedsięwzięcia z Organizacją 
Narodów Zjednoczonych, które nasiliły się w ostatnich latach przed Szczytem 
Ziemi w Rio de Janeiro w czerwcu 1992 roku (chodzi o Konferenq'ę Narodów 
Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju). ŚRK brała udział w przygoto
waniu Konwencji o Klimacie i Karty Ziemi (Kartę przygotowywano na wzór 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, dotyczyła jednak całej przyrody 
i człowieka), nad którymi obradowano podczas ekologicznego Szczytu Ziemi. 
Delegaci ŚRK wzięli udział w oficjalnych obradach Forum Globalnego. Co więcej, 
ŚRK zorganizowała w tym samym czasie w Rio de Janeiro Konferencję Kościołów 
członkowskich, które podjęły w dyskusji te same tematy, co ekologiczne Forum 
Globalne. Rozważano je jednak w perspektywie chrześcijańskiej. Owocem 
ekumenicznego spotkania są teksty zawierające ocenę Konwencji przyjętych przez 
ONZ podczas Szczytu Ziemi oraz raporty grup, które zastanawiały się nad rolą 
Kościołów w promowaniu ekologicznego myślenia i stylu życia, teologią ekolo
giczną, edukacją ekologiczną itd. Po Szczycie Ziemi w Rio współpraca ONZ i ŚRK 
trwa nadal. ŚRK w dalszym ciągu pracuje nad Kartą Ziemi oraz przygotowuje 
ekspertyzy o sytuacji ekologicznej w różnych częściach świata13.

13. W dniach 24-28I I 1993 roku w Ronde (Dania) spotkali się przedstawiciele 
Biura JPIC oraz Komisji Wiara i Ustrój, ażeby wspólnie zastanowić się, jak 
powiązać dążenia do widzialnej jedności Kościoła ze służbą Kościołów 
i składaniem przez nie profetycznego świadectwa. Kwestie ekologiczne rozpat
rywano w kontekście eklezjalnym. Umożliwiło to poszerzenie dotychczasowych 
rozważań etyki ekologicznej i teologii stworzenia o wymiar eklezjologiczny14.

13 Por. Searching for the New Heavens & the New Earth. An Ecumenical Response to UNCED. 
Rio de Janeiro 1992 (broszura ŚRK).

14 Por. Kosztowna jedność. Konsultacja Światowej Rady Kościołów na temat Koinonia 
a Sprawiedliwość, Pokój i Integralność Stworzenia, Ronde Folk High School, Ronde, Dania 24-28 
luty 1993, tłum. I. Czaczkowska, SiDE 1994 nr 1, s. 55-71. (Costly Unity. A World Council of 
Churches consultation on Koinonia and Justice, Peace and the Integrity of Creation. Ronde Folk 
High School. Ronde. Denmark. February 24-28, 1993, broszura ŚRK).
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14. Ważnym spotkaniem dla kwestii ekologicznych było II Europejskie 
Zgromadzenie Ekumeniczne w Grazu w 1997 roku, które odbyło się pod 
hasłem „Pojednanie -  dar Boga i źródło nowego życia” . Teologiczne 
treści ochrony wszystkich stworzeń zostały umieszczone w kontekście 
ochrony różnorodności biologicznej i klimatu oraz konkretnej odpo
wiedzialności Kościołów za los obecnych i przyszłych pokoleń. W ten sposób 
opisany kontekst stawia Dokument Końcowy w rzędzie tak ważnych 
dokumentów jak słynna Agenda 21 przyjęta na Konferencji w Rio de Janeiro 
w 1992 roku.

Po ostatnim Zgromadzeniu Ogólnym w Canberze nastąpiły zmiany w struk
turach ŚRK. Dotychczasowy program ŚRK znany jako „Pokój, Sprawied
liwość, Integralność Stworzenia” realizowany jest jako program pt. „Pokój, 
Sprawiedliwość, Stworzenie” . Ostatnie lata przyniosły też inne rozłożenie 
akcentów w zainteresowaniu ŚRK ochroną środowiska. Mniej można znaleźć 
pogłębionych rozważań teologicznych w dokumentach wydawanych przez ŚRK, 
a więcej konkretnych zaleceń dla Kościołów w kwestiach dotyczących ochrony 
różnorodności biologicznej, zapobiegania zmianom klimatu i oceny biotech
nologii. Takie rozłożenie akcentów wydaje się bardzo korzystne. Kościoły 
znajdują w dokumentach konkretną podpowiedz, co mogą robić, by skutecznie 
chronić środowisko. Natomiast teologiczne uzasadnienie swoich poczynań 
mogą znaleźć we wcześniejszych wypowiedziach ŚRK i obfitej już literaturze 
ekologicznej.

Jak postrzegana jest obecnie przez chrześcijan i ekologów rola ŚRK 
w dziedzinie ochrony środowiska? Oczekuje się od niej przede wszystkim: 1

1. Ustalenia zasad współpracy i zapewnienia przepływu informacji

Działania ekologiczne, podejmowane przez ŚRK służą ustaleniu zasad 
współpracy w dziedzinie ochrony środowiska pomiędzy Kościołami 
chrześcijańskimi a organizacjami ekologicznymi. Kościoły zajmują się w ostat
nich latach takimi sprawami, jak: zmiany klimatyczne, ochrona lasów tropikal
nych, wzajemne relacje pomiędzy ubóstwem a zniszczeniem środowiska, 
oszczędność energii, zmniejszenie produkcji śmieci, ochrona środowiska 
w miejscu pracy, zasady działalności ekonomicznej zgodnej z trwałym 
i zrównoważonym rozwojem, zasady chrześcijańskiej etyki ekologicznej. 
Większość Kościołów blisko współpracuje z pozarządowymi organizacjami 
ekologicznymi, a także z ministerstwami i samorządami. Niezbędne jest 
wypracowanie zasad takiej współpracy oraz zapewnienie właściwego 
przepływu informacji. Struktury ŚRK oraz jej doświadczenie okazują się tutaj 
pomocne, a może nawet niezbędne.
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2. Promowania nowych wartośd 
i podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi

W przezwyciężeniu kryzysu ekologicznego niezbędne są fundamentalne 
zmiany modeli produkcji i konsumpcji, przede wszystkim w krajach wysoce 
uprzemysłowionych. Zmiana indywidualnego modelu konsumpcji zakłada 
zmianę wartości i postaw. Większość działań podejmowanych w tej dziedzinie 
w Europie wiąże się z działaniami podejmowanymi przez Kościoły 
chrześcijańskie. W deklaracjach zgromadzeń ekumenicznych w Bazylei, Seulu 
i Canberze, delegaci Kościołów zobowiązali się do wprowadzania nowego stylu 
życia w swoich Kościołach, społeczeństwach, rodzinach i wspólnotach. Rozwój 
i promocja nowych stylów życia jest ważnym aspektem działalności Kościołów, 
ale też wielkim dla nich wyzwaniem.

3. Rzeczowej krytyki proponowanych modeli rozwoju

Powszechnie stosowane w ochronie środowiska pojęcie „zrównoważony 
rozwój” (sustainable development) doczekało się ostrej krytyki ze strony 
ŚRK. Doświadczenie różnych krajów pokazuje, iż zachodnie modele rozwoju 
mogą stać się modelami niedorozwoju, co najwyżej przynosząc korzyści elicie 
i tak już zamożnej. Mówi się nawet często, iż bywa to rozwój prowadzący do 
śmierci. W związku z tym ŚRK wzywa do porzucenia koncepcji zrówno
ważonego rozwoju na rzecz wizji zrównoważonej wspólnoty (sustainable 
community). W koncepcji zrównoważonego rozwoju podkreśla się, iż wzrost 
ekonomiczny jest celem samym w sobie i należy dążyć do jego m ak
symalizacji, natom iast sprowadzone są do minimum sprawy szkód środowis
kowych i niesprawiedliwości społecznych. Chociaż mówi się czasem o po
trzebie rozwijania wymiaru etycznego koncepcji zrównoważonego rozwoju, to 
jednak głosy te wypowiadane są zbyt nieśmiało, by mogły mieć jakieś 
znaczenie. Proponowana przez ŚRK wizja zrównoważonej wspólnoty umie
szcza ekonomię w służbie społeczeństw i wszystkich mieszkańców planety. 
Na pierwszym miejscu znajduje się sprawiedliwość społeczna i zdrowe 
środowisko naturalne, natomiast działania na polu gospodarczym służą 
realizacji tych celów. Nie trzeba pokazywać, jak bardzo tego typu wizja nie 
odpowiada tym, którzy umiłowali nieograniczony wzrost ekonomiczny 
i globalną gospodarkę wolnorynkową. Twierdzą oni, że to właśnie 
zrównoważony rozwój zapewnił krajom wysoko rozwiniętym dobrobyt 
i czyste środowisko naturalne. Kraje mniej rozwinięte zauważają, iż rozwój 
ten dokonał się ich kosztem i one nie mają już szans na dobrobyt osiągnięty 
w podobny sposób. Dyskusja na temat modeli rozwoju trwa. Rozwiązanie 
zaproponowane przez ŚRK może tę dyskusję znacznie ożywić.
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4. Podkreślania etycznego wymiaru ochrony środowiska naturalnego

O tym wymiarze chętnie zapominają przedstawiciele rządów i wielkich 
organizacji ekologicznych.

5. Wskazania konkretnych zadań dla Kościołów i chrześcijan

Można ułożyć długą listę zadań, jakie ŚRK proponuje Kościołom. Między 
innymi chodzi o:

-  dążenie do zmiany modeli konsumpcji i produkcji na przyjazne środowis
ku. ŚRK zaleca promowanie rolnictwa ekologicznego, przykładowe zagos
podarowanie terenów należących do Kościołów, tak by odpowiadały zasadom 
ekologicznego gospodarowania, ponowne wykorzystywanie różnorodnych m a
teriałów, troskę o zdrowie (zwalczanie nikotynizmu i alkoholizmu), podróż 
takimi środkami lokomocji, które w mniejszym stopniu zanieczyszczają środo
wisko (transport publiczny, rowery),

-  umożliwienie zarobkowania najbiedniejszym i bezrobotnym poprzez 
zachęcanie do zbiórki makulatury, złomu, szkła, zaangażowanie w sadzenie 
lasów, powrót do tradycyjnych metod gospodarowania i ochrony roślin, 
zachęcanie do uprawiania turystyki i przygotowania miejsc dla turystów,

-  podnoszenie świadomości ekologicznej wiernych i wzywanie ich do zaan
gażowania na rzecz ochrony środowiska,

-  włączanie do liturgii i nabożeństw elementów podkreślających związki 
między Bogiem, człowiekiem i pozostałymi stworzeniami; w kazaniach akcen
towanie związków pomiędzy nauką biblijną o stworzeniach a codziennym 
życiem chrześcijan,

-  prowadzenie edukacji i formacji ekologicznej na wszystkich poziomach, 
tzn. organizowanie szkoleń i pogadanek dla wiernych, nauczycieli, pracowników 
kościelnych itp.,

-  prowadzenie dialogu i współpracy z innymi religiami na płaszczyźnie 
ochrony środowiska,

-  prowadzenie dialogu i współpracy z organizacjami rządowymi, po
zarządowymi, uniwersytetami, szkołami itd. w realizacji zadań ekologicznych,

-  uwzględnianie wpływu na środowisko naturalne każdej decyzji, dotyczącej 
np. zarządzania ziemią należącą do Kościołów, składowania odpadów itd.,

-  organizowanie oporu wobec projektów szkodliwych dla środowiska,
-  organizowanie parafialnych ekozespołów, tzn. zespołów ludzi, którzy 

z pełnym zaangażowaniem będą wspólnie uczyć się, jak żyć w przyjaźni ze 
środowiskiem naturalnym.

ŚRK wskazuje indywidualnym chrześcijanom wiele konkretnych działań 
chroniących środowisko naturalne. Najlepszą zasadą przy wyborze właściwych 
zadań jest włączenie się do tych działań, które na danym terenie podejmują inne
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organizacje ekologiczne. Jest ich bardzo dużo w każdym kraju. Nie zawsze 
jednak mogą odpowiadać chrześcijanom ich filozoficzne czy teologiczne moty
wacje. Warto wtedy pokusić się o zorganizowanie własnej grupy, która podejmie 
pracę na rzecz ochrony środowiska, odwołując się do zasad chrześcijańskich lub 
pomoże kapłanom i pastorom w realizacji zadań wskazanych wyżej. W wypowie
dziach ŚRK wciąż pobrzmiewa echo, iż ważne jest świadectwo codziennego 
życia, które wymaga zastanowienia się nad niepotrzebnym zużywaniem energii, 
nadmiernym produkowaniem śmieci, niewłaściwym robieniem zakupów.

Zalecenia dotyczące ochrony środowiska ŚRK kieruje do wszystkich 
chrześcijan. Ich zastosowanie napotyka różny stopień trudności w po
szczególnych krajach. Trudny w Polsce, ale konieczny dla chrześcijanina, będzie 
dystans wobec cywilizacji konsumpcyjnej, z takim uporem budowanej np. przez 
nasze media i polityków. Cywilizacja przyjaźni ze środowiskiem naturalnym (czy 
teologicznie mówiąc: ze wszystkimi stworzeniami) wymagać będzie odświeżenia 
pojęć takich jak: wyrzeczenie, post, rezygnacja z nadmiaru dóbr oraz opowiedze
nie się po stronie wartości, jakie kryją się w pojęciach: relacje międzyludzkie, 
wspólnota, troska, lojalność, szacunek dla otaczającego świata. Niemalże każde 
z proponowanych zadań ŚRK rozpoczyna od Kościoły mogą... Oznacza to, że 
Kościoły chrześcijańskie w Polsce mogą również... A co czynią? Zaangażowanie 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest płaszczyzną, na której Kościoły 
chrześcijańskie mogą bardzo szybko osiągnąć porozumienie; nie tylko dlatego, 
że wspólny będą miały cel, ale też dlatego, że do wspólnych będą odwoływały się 
korzeni teologicznych i biblijnych. Wspólna działalność ekologiczna może być 
wspólnym świadectwem wobec świata, który go potrzebuje. Chrześcijanie 
w wielu państwach na świecie z zapałem wykorzystują tę możliwość. Stają się 
bardziej wiarygodni zarówno jako zjednoczeni uczniowie Chrystusa, jak też jako 
autentyczni obrońcy wszystkich stworzeń. Szansę tę mają również Kościoły 
chrześcijańskie w Polsce.
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ŚWIATOWA RADA KOŚCIOŁÓW A ŻYDZI

Wprowadzenie

Podczas pierwszych siedmiu Zgromadzeń Ogólnych Światowej Rady 
Kościołów (ŚRK) zawsze podejmowano zagadnienia dotyczące narodu żydows
kiego. Prace poświęcone tym kwestiom -  biorąc pod uwagę szczegółowe 
rozważania -  należy podzielić na dwa zasadnicze okresy. Pierwszy z nich obejmuje 
Zgromadzenia w Amsterdamie (1948), w Evanston (1954) i w New Delhi (1961), 
podczas których, oprócz zagadnień politycznych, rozważano także problemy 
dotyczące teologicznego znaczenia narodu żydowskiego dla wiary chrześcijan.

W oświadczeniu na temat Żydów z Amsterdamu, którego najważniejszą część 
stanowi odrzucenie antysemityzmu, bez trudu odnajdujemy próby takich, 
teologicznych rozważań. Na kolejnym Zgromadzeniu Ogólnym w Evanston dał 
wyraźnie o sobie znać konflikt pomiędzy delegatami, którzy byli zainteresowani 
rozważaniami nad teologicznym znaczeniem zarówno narodu żydowskiego, jak 
i istniejącego od niedawna państwa Izrael, a tymi, którzy widzieli Żydów jedynie 
w politycznych kategoriach. W wyniku powstałych rozbieżności nie wydano 
wówczas żadnego oficjalnego oświadczenia na temat Żydów.

W New Delhi, przy okazji dyskusji nad dokumentem na temat antysemityz
mu, Christoph Schnyder, protestant z Szwajcarii, zaproponował, aby do 
oświadczenia, w którym potępiono antysemityzm, dodano, że (...) Żydzi 
pozostali narodem wybranym (Rz 9 -  11), ponieważ nawet ich tymczasowe 
odsunięcie musi przyczyniać się do zbawienia świata'. Propozycji tej jednak nie 1

1 Propozycję Schnydera podaję za A. Brockway, General Trends, w: „The Theology of the 
Churches and the Jewish People” . Statements by the World Council of Churches and its members 
churches. With a commentary by Allan Brockway, Paul van Buren, Rolf Rendtorff, Simon Schoon, 
WCC Publications, Geneva 1988, 135.
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przedyskutowano. Schnyder wycofał bowiem swój wniosek po naleganiach 
Willema Adolfa Visser’t Hoofta, sekretarza generalnego ŚRK. Po przyjęciu 
przez to Zgromadzenie bez zastrzeżeń oświadczenia na temat antysemityzmu, 
Visser’t Hooft pisał: Tym razem dyskusja na temat chrześcijańskiej postawy wobec 
narodu żydowskiego, po której Zgromadzenie w Evanston nie było zdolne wydać 
wspólnego oświadczenia, doprowadziła do rezolucji, która została przyjęta bez 
zastrzeżeń. Czegoś się nauczyliśmy. Wiedzieliśmy, że możemy wystąpić razem 
przeciwko antysemityzmowi i nie mamy na razie wspólnego zdania co do 
teologicznych zagadnień dotyczących przeznaczenia narodu żydowskiego lub 
głębszego znaczenia, jakie ma utworzenie państwa Izraela.

Drugi okres obejmuje Zgromadzenia Ogólne w Uppsali (1968), Nairobi 
(1975), Vancouver (1983) i Canberze (1991), na których kwestia żydowska 
poruszana była w ramach dyskusji nad aktualną, polityczną i społeczną sytuacją 
w rejonie Bliskiego Wschodu, a także nad statusem Jerozolimy. I tak kolejno, 
w Uppsali wydano oświadczenie zatytułowane „Bliski Wschód”, w Nairobi 
-  „Bliski Wschód” i „Jerozolima” , w Vancouver -  „Konflikt Izraels
ko-Palestyński” , „Liban” i „Jerozolima” . W Canberze, poza krótkimi uwagami, 
że antysemityzm na nowo odradza się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 
Żydzi pojawili się jedynie w deklaracji na temat sytuacji w Zatoce Perskiej2 3.

Zwróćmy jedynie uwagę na trzy punkty z oświadczenia przygotowanego 
w Nairobi i zatytułowanego „Bliski Wschód”4. Według Zgromadzenia Ogólnego 
stanowią one zasadę, teraz już nie tylko dla ŚRK, pokojowego rozwiązywania 
narosłych konfliktów w tym rejonie. Zakłada ona: wycofanie się Izraela 
z terenów okupowanych w 1967 r., prawo Izraela i wszystkich państw arabskich 
do pokojowego rozwoju w bezpiecznych i uznawanych granicach oraz za
gwarantowanie ludności palestyńskiej prawa do samostanowienia. We wspo
mnianym oświadczeniu z Canberry przypomina się 242 rezolucję Rady Bez
pieczeństwa ONZ z 1967 r. mówiącą, że każde państwo w tym rejonie ma, wraz 
z Izraelem, prawo do życia w pokoju, w bezpiecznych i uznanych granicach 
wolnych od zagrożeń lub aktów przemocy5.

Powstanie państwa żydowskiego w 1948 r. przychylnie zostało przyjęte przez 
Zgromadzenie Ogólne w Amsterdamie. Wraz z upływem czasu, kontrowersje 
wokół teologicznego i politycznego znaczenia tego faktu zaczęły coraz bardziej 
dawać o sobie znać podczas kolejnych Zgromadzeń Ogólnych. Fakt ten daje się 
zauważyć szczególnie od 1961 r., a więc od czasu, kiedy w pracach ŚRK,

2 Wypowiedz Visser’t Hooft’a podaję za A. Brockway, dz. cyt., 135.
3 Oświadczenia z pierwszych sześciu Zgromadzeń Ogólnych zob. w „The Theology of the 

Churches (...), dz. cyt. Oświadczenia z Nairobi i Vancouver na temat Jerozolimy przybliża K. Karski 
w art. Jerozolima jako miejsce dialogu i ekumenizmu?, „Jednota” 7(1997) 12-13.

4 Oświadczenie The Middle East, w: „The Theology of the Churches (...), dz. cyt., 31.
5 Oświadczenie na temat wojny w Zatoce Perskiej The Middle East and the Threat to World 

Peace, zob. w: „Signs of the Spirit” . Official Report Seventh Assembly, Kinnamon M. (red.), WCC 
Publications, Geneva 1991,214.0  pewnych kontrowersjach w Canberze związanych z stanowiskiem 
ŚRK wobec państwa żydowskiego zob. K. Karski, Czy Duch Święty powiał na Antypodach?, 
„Jednota” 4(1991) 9.
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wyraźniej niż poprzednio, zaznaczyły swoją obecność Kościoły prawosławne, 
a także Kościoły z Azji i Afryki.

Głównym autorem dokumentów przyjętych przez Zgromadzenia Ogólne 
w Amsterdamie i New Delhi był Komitet ds. Chrześcijańskiej Postawy wobec 
Żydów. Został on utworzony w 1931 r. Był jedną z agend, która znalazła swoje 
miejsce w Międzynarodowej Radzie Misyjnej i przez nią też w znacznej mierze 
był sponsorowany. Komitet ten cieszył się dużą autonomią, miał własny budżet, 
statut oraz wydawnictwa. Od swojego założenia był przede wszystkim na
stawiony na działalność misyjną wśród Żydów. Stopniowo akcent misyjny, jaki 
dominował w jego pracach jeszcze w latach powojennych, ustępował miejsca 
postawie, którą charakteryzuje dialog. Tuż przed oficjalnym przystąpieniem 
w 1961 r. Międzynarodowej Rady Misyjnej do ŚRK, zmienił on nazwę na 
Komitet ds. Kościoła i Narodu Żydowskiego. Zagadnienia dotyczące kwestii 
teologicznego znaczenia narodu żydowskiego były podejmowane najpierw przez 
ten właśnie Komitet, a później, od 1971 r., w wyniku zmian organizacyjnych 
w ŚRK, stały się przedmiotem badań Grupy Konsultacyjnej ds. Kościoła 
i Narodu Żydowskiego, która znalazła swoje miejsce w Podzespole ds. Dialogu 
z Przedstawicielami Religii i Ideologii. Grupa Konsultacyjna opracowała trzy 
dokumenty na temat Żydów.

Zagadnienia teologiczne podejmowane były także przez wspólny Komitet 
Łączności, który tworzyli przedstawiciele ŚRK i najważniejszych organizacji 
żydowskich, działający w ramach Międzynarodowego Komitetu ds. Dialogu 
Międzyreligijnego6.

Potępienie antysemityzmu

Proponuję więc w naszych rozważaniach zatrzymać się tylko nad jednym 
zagadnieniem, które już zasygnalizowano, mianowicie kwestią antysemityzmu 
w pracach ŚRK. Okazuje się, iż ciągle pozostaje to aktualny problem, także 
w naszej rzeczywistości. Takie zawężenie tematu ma na uwadze to, że: 1) forma, 
w jakiej odrzucono antysemityzm w Amsterdamie, powraca w kolejnych 
dokumentach ŚRK. Zmienia się jedynie kontekst tej wypowiedzi, a pierwsze 
nieśmiałe tezy rozwijane są w kolejnych oświadczeniach; 2) nie bez znaczenia jest 
fakt, że w polskich publikacjach, wówczas gdy prezentuje się tematykę ży
dowską, przypomina się fragmenty oświadczenia z Amsterdamu na temat 
antysemityzmu; 3) niemal identyczne sformułowania z pierwszego Zgromadze
nia Ogólnego znalazły się w wypowiedziach Jana Pawła II i innych dokumentach 
Kościoła rzymskokatolickiego; 4) ukazanie kontekstu, w jakim odrzucano 
antysemityzm, pokazuje drogę, jaką zmierzała ŚRK od Amsterdamu do 
Canberry, rozważając teologiczne znaczenie narodu żydowskiego.

6 Na temat prac wspólnego Komitetu Łączności zob. K. Karski, Ruch ekumeniczny wobec 
Żydów, „Jednota” 9/10(1987) 16-17.
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Pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŚRK odbyło się w Amsterdamie, od 22 
sierpnia do 4 września 1948 r. Przyjęło ono wówczas raport czwartej komisji 
zatytułowany „Problemy Kościołów” . Trzeci rozdział tego raportu nosił tytuł 
„Chrześcijańska postawa wobec Żydów”7 *. Fragment, w którym potępia się 
antysemityzm, znalazł się w paragrafie zatytułowanym „Bariery do pokonania” 
i brzmi następująco: Wzywamy wszystkie Kościoły, które reprezentujemy, aby 
odrzuciły antysemityzm, bez względu na to, jakie jest jego źródło, jako całkowicie 
nie dający się pogodzić z wyznawaniem i praktyką chrześcijańskiej wiary. 
Antysemityzm jest grzechem przeciwko Bogu i ludziom. Do kanonu języka 
teologicznego weszło stwierdzenie, że antysemityzm jest grzechem przeciwko 
Bogu i ludziom. Bez trudu można je odnaleźć w dokumentach Kościoła 
rzymskokatolickiego. Podajmy tylko jeden przykład. Podczas spotkania z przed
stawicielami żydowskiej wspólnoty na Węgrzech, 18 sierpnia 1991 r., Jan Paweł 
II stwierdził: W  obliczu ryzyka nawrotu i rozprzestrzenienia się antysemickich 
uczuć, postaw i inicjatyw (...) musimy uczyć sumienia, aby uważały antysemityzm 
i wszystkie formy rasizmu za grzechy przeciwko Bogu i ludzkość i®.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej całemu kontekstowi wypowiedzi z Amsterdamu. 
Na dokumencie tym zaciążyły dwie sprawy. Pierwszą z nich jest czas obrad. We 
wstępie do dokumentu zauważa się, że żaden naród na Jego jedynym świecie nie 
wycierpiał bardziej z  powodu nieładu, jaki tkwi w naturze człowieka, niż naród 
żydowski. Nie możemy zapomnieć, że spotykamy się na ziemi, z której 110 000 
Żydów zostało wywiezionych w celu zagłady. Przypomina się tu także, że 
Zgromadzenie odbywa się zaledwie kilka lat po eksterminacji 6 milionów 
Żydów9.

Bez trudu można zauważyć także wpływ na ostateczny kształt dokumentu 
jego autora, wspomnianego już Komitetu ds. Chrześcijańskiej Postawy wobec 
Żydów10. Z dokumentu dowiadujemy się, że Izrael zajmuje w planie Bożym 
wyjątkowe miejsce. Z nim bowiem Bóg zawarł przymierze, jemu objawił swoje

7 Dokument z Amsterdamu: The Christian Approach to the Jews, znajduje się w „The Theology 
of the Churches (...), dz. cyt., 5-9.

O

Wypowiedz papieża podaję za Pope John Paul II, „Spiritual Pilgrimage”. Texts on Jews and 
Judaism 1979-1995. With Commentary and Introduction by Eugene J. Fisher and Leon Klenicki 
(red.), The Crossroad Publishing Company, New York 1996, 158. Podobne wypowiedzi papieża 
znajdujemy w przemówieniu do członków Brytyjskiej Rady Chrześcijan i Żydów w 1991 -  zob. 
tamże, 140, oraz w czasie Audiencji Generalnej 28 października 1992r., tamże, 164. Papież w swoich 
wypowiedziach nawiązuje do oświadczenia katolickich członków Międzynarodowego Katolic- 
ko-Żydowskiego Komitetu Łączności w Pradze, w 1990r. Zob. Statement by the International 
Catholic-Jewish Liaison Committe, September 6, 1990, w: „The Pontifical Council For Promoting 
Christian Unity” 4(1990)176.

9 W The Christian Approach to the Jews, czytamy: No people in His one world have suffered more 
bitterly from the disorder of man than the Jewish people. We cannot forget that we meet in a landfrom 
which 110,000 Jews were taken to be murdered. Nor can we forget that we meet only five years after the 
extermination o f 6 million Jews. Zapewne przez nieuwagę podano w dokumencie, że pierwsze 
Zgromadzenie SRK odbyło się 5 lat po zagładzie narodu żydowskiego.

10 L. Newbigin, Mission to Six Continents, w: „A History of the Ecumenical Movement”, vol. 
1:1517-1948, R. Rouse and S.C. Neill (red.), vol. II: 1948 -  1968, H.E. Fey (red.), World Council of 
Churches Geneva , 1993, 195.
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Imię, ofiarował Prawo i obiecał Mesjasza. Kościoły jednak, kierując się nakazem 
Pana, jaki znajduje się u Mk 16, 15, zobowiązane są przepowiadać Ewangelię 
narodowi żydowskiemu. Owszem -  czytamy dalej w tekście -  pomimo, że 
Kościół otrzymał od biblijnego Izraela duchowe dziedzictwo, to jednak jest 
moralnie zobowiązany zwrócić je  z powrotem w świetle krzyża. W dokumencie 
podaje się bardzo obrazowo: Przez historię Izraela przygotował Bóg żłób, 
w którym, kiedy nadeszła pełnia czasu, umieścił On Odkupiciela całego rodzaju 
ludzkiego, Jezusa Chrystusa. Musimy zatem z przekonaniem i w pokorze głosić 
Żydom: Mesjasz, na Którego czekacie, przyszedł. Obietnica została już wypełniona 
przez przyjście Jezusa Chrystusa.

Osobny i zarazem najobszerniejszy rozdział oświadczenia z Amsterdamu 
zatytułowany jest „Chrześcijańskie świadectwo wobec narodu żydowskiego” . 
Podano w nim dość szczegółowe wskazówki, które mają dopomóc w prowadze
niu misji wśród Żydów.

Co ma w takim razie z tym wszystkim wspólnego antysemityzm? Wyjaśnia to 
dokument. Wyrażając swój sprzeciw wobec antysemityzmu, chrześcijanie mogą 
okazać Żydom przekonywający dowód, że pragną dla nich powszechnych praw 
i godności, których chce Bóg, aby były im przyznane i w ten sposób doprowadzić 
do spotkania z Żydami oraz podzielenia się tym wszystkim, co daje Bóg 
w Chrystusie.

Przyznajmy, że nie wszyscy uczestnicy I Zgromadzenia Ogólnego zgadzali się 
z tezami, jakie zawarte zostały w końcowym tekście. Dr Herman Heering 
z Holandii, zgłosił wniosek, aby fragment dotyczący misji został opuszczony. 
Wprawdzie zawiera on -  jak mówił Heering -  wiele znaczących stwierdzeń, lecz 
dla wszystkich, którym leżą na sercu cierpienia Żydów, musi wydawać się rzeczą 
niemożliwą głoszenie kazań do ludzi, którzy przeszli tak wiele. Muszą być najpierw 
stworzone im warunki do życia w ogóle. Jednak w chwili głosowania nad tym 
postulatem większość zgodziła się z Benjaminem Maysem z Krajowego Zgroma
dzenia Baptystów w USA, który przekonywał, że chrześcijanie mają obowiązek 
doprowadzenia do tego, aby Żydzi stali się w pełni członkami wspólnoty 
chrześcijańskiej11.

Antysemityzm potępiono także w New Delhi, w 1961 r. Przypomniano 
wówczas, że nie da się go pogodzić z wyznawaniem i praktykowaniem wiary, 
oraz że jest on grzechem przeciwko Bogu i ludziom. Tym razem była to reakcja 
na antysemickie wystąpienia w Niemczech i innych krajach, a także, jak 
poprzednio, chęć podzielenia się z Żydami tym wszystkim, co Bóg did nam 
w Chrystusie. Mając zapewne na względzie uwagę z Amsterdamu 
o chrześcijańskim nauczaniu, które przyczyniło się do rozpowszechnienia 
w społeczeństwie obrazu Żydów jako jedynych nieprzyjaciół Chrystusa, deklara
cja z New Delhi powiada: W  chrześcijańskim nauczaniu historyczne wydarzenia, 
które doprowadziły do ukrzyżowania, nie powinny być tak przedstawiane, by 
obarczały lud żydowski odpowiedzialnością, która ciąży na całej ludzkości, a nie na

11 Obie wypowiedzi podaję za A. Brockway, General Trends, dz. cyt., 129.



46 G R Z E G O R Z  IG N A TO W SK I

jednej rasie czy wspólnocie. Żydzi byli pierwszymi, którzy przyjęli Jezusa, i Żydzi 
nie są jedynymi, którzy Go jeszcze nie znają12.

Jak zaznaczyłem wcześniej, zagadnienia dotyczące teologicznego znaczenia 
narodu żydowskiego dla wiary chrześcijan były podejmowane przez Grupę 
Konsultacyjną do Spraw Kościoła i Narodu Żydowskiego, która od 1971 r. 
działała w Podzespole do Spraw Dialogu z Przedstawicielami Religii i Ideologii. 
Podzespół ten pracował wówczas nad ogólnym dokumentem na temat dialogu. 
Niezależnie od tego członkowie Grupy Konsultacyjnej przygotowywali także 
tekst, który miał wskazywać, jak prowadzić dialog z Żydami. Ostatecznie 
stosowny dokument zatytułowany „Rozważania ekumeniczne na temat dialogu 
żydowsko-chrześcijańskiego” Komitet Wykonawczy ŚRK przyjął 16 lipca 1982 
r.13.

Zwróćmy też na to uwagę, że Światowy Kongres Żydów, na swoim ósmym 
plenarnym posiedzeniu w styczniu 1986 r., krótko podsumował stosunki 
chrześcijańsko-żydowskie. Nawiązując do ostatniego z wymienionych doku
mentów, Kongres nie tylko podkreślił jego znaczenie dla 
chrześcijańsko-żydowskiego dialogu, lecz także wyraził nadzieję, że zostanie on 
wprowadzony w życie przez wszystkich członków ŚRK14.

Czteropunktowy paragraf tego dokumentu, zatytułowany „Nienawiść wobec 
Żydów i prześladowanie ich -  nieustającą troską” , dotyczy interesującej nas 
kwestii. Antysemityzm nie jest w dokumencie potraktowany jako zjawisko 
przezwyciężone, ale jako ciągle aktualny problem. „Rozważania” stwierdzają 
bowiem, że prześladowania Żydów mają głęboko zakorzenione przyczyny 
społeczno-ekonomiczne i polityczne. Różnice religijne wyolbrzymia się po to, by 
usprawiedliwić etniczną nienawiść służącą wyłącznie własnym interesom (3, 3).

Przypomniane słowa nie przeszkadzają jednak „Rozważaniom” mówić 
o chrześcijańskim wkładzie w rozwój antysemityzmu i stwierdzają zdecydowa
nie: Pogarda wobec Żydów i judaizmu, którą głoszą pewne chrześcijańskie 
tradycje, przygotowała grunt pod nazistowski holokaust (3, 2). Dokument nie 
wymienia tych tradycji, wzywa jednak Kościoły, aby czuwały nad własnym 
nauczaniem i przepowiadaniem Ewangelii dlatego, że może ono być wykorzys
tywane do szerzenia nienawiści wobec narodu żydowskiego i judaizmu.

12 Resolution on Antisemitism, w: „The Theology of the Churches (...), dz. cyt., 12. A. Bea, 
przewodniczący watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan i odpowiedzialny za przygoto
wanie soborowego dokumentu na temat Żydów, zauważa w „The Church and the Jewish People”, 
London-Dublin-Melbourne 1996, 115, że Sekretariat rozważał nawet możliwość opracowania 
tekstu, który byłby podobny do oświadczenia Światowej Rady Kościołów z New Delhi.

13 Na temat konsultacji, które doprowadziły do opublikowania dokumentu zob. K. Karski, 
Ruch ekumeniczny wobec Żydów, dz. cyt., 16. Dokument Rozważania ekumeniczne na temat dialogu 
żydowsko-chrześcijańskiego opublikowany został w „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” (SiDE) 
3(1986) 68-76.

14 Oświadczenie Światowego Kongresu Żydów: Resolutions o f the Eighth Plenary Assembly o f 
the World Jewish Congress zamieszczone zostało w kwartalniku „Christian-Jewish Relations” 
1 (1986) 54.Czasopismo to w latach 1980-1991 było wydawane przez londyński Institute of Jewish 
Affairs. Od roku 1969 dol979 ukazywało się jako miesięcznik „Christian Attitudes on Jews and 
Judaism”.
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Chrześcijanin ma dołożyć wszelkich starań, aby w przyszłości nie powtórzyła się 
tragedia holokaustu oraz zagłada jakiegokolwiek innego narodu (3, 2).

Jak poprzednio, tak i w przypadku tego dokumentu, zainteresowanie 
wzbudza również kontekst wypowiedzi. Powyższe uwagi znalazły się pomiędzy 
paragrafem zatytułowanym „Ku chrześcijańskiemu zrozumieniu Żydów i judai
zmu” a „Autentyczne świadectwo chrześcijańskie” . Kontekst ten odbiega 
zasadniczo od tego, w jakim stwierdzenia na temat antysemityzmu znalazły 
swoje miejsce w Amsterdamie i New Delhi. W paragrafie pierwszym, poprze
dzającym rozważania dotyczące antysemityzmu, znajdują się zagadnienia natury 
historycznej, pomagające nam lepiej zrozumieć środowisko, w jakim Jezus 
Chrystus przekazał swoje orędzie i uwagi o kontrowersjach pomiędzy Mistrzem 
z Nazaretu a uczonymi w Piśmie i faryzeuszami. Są tu także uwagi o dawnym, 
nieprzychylnym spojrzeniu chrześcijan na judaizm. Istotna jest jednak kwestia 
mówiąca, że w dialogu wielu chrześcijan nauczyło się doceniać bogactwo 
i żywotność żydowskiej wiary i życia w przymierzu z Bogiem. Wpłynęło to na 
wzbogacenie ich własnego doświadczenia Boga oraz poznania Jego woli wobec 
stworzenia. W punkcie dwunastym tego paragrafu podaje się natomiast, iż Pismo 
i Tradycja poucza chrześcijan i Żydów, że ponoszą odpowiedzialność za swoich 
bliźnich, zwłaszcza za tych, którzy są słabi, biedni i udręczeni.

Niezmiernie interesujący jest rozdział, który następuje po przypomnianych 
rozważaniach na temat antysemityzmu, zatytułowany „Autentyczne świadectwo 
chrześcijańskie” i poświęcony w znacznej mierze zagadnieniu misji wśród 
Żydów. W dokumencie tym odkrywamy szerokie spektrum poglądów, jakie 
reprezentują Kościoły należące do Światowej Rady Kościołów. „Rozważania” 
podają nawet, że są chrześcijanie, którzy wierzą, że misja wśród Żydów nie jest 
elementem autentycznego świadectwa chrześcijańskiego, ponieważ naród żydowski 
znajduje swoje dopełnienie w wierności wobec Bożego przymierza z dawnych 
czasów. Zasadniczo jednak dokument, zdecydowanie odrzucając prozelityzm, 
czyli przymusowe, świadome lub nie, jawne lub skryte nawracanie, stwierdza 
tylko, że chrześcijanie są wezwani do składania świadectwa swojej wiary w słowie 
i czynie. Kościołowi powierzona została misja, bez niej nie byłby on Kościołem. 
Misja ta nie jest sprawą wyboru. Jest ona jednak pojmowana przez chrześcijan 
w różnoraki sposób: Niektórzy bowiem w samej obecności Kościoła w świecie 
widzą już przykład świadectwa, do którego składania są powołani, inni przez misję 
rozumieją wyraźne i zorganizowane głoszenie Ewangelii (...).

Następny dokument opracowany przez Grupę Konsultacyjną ds. Kościoła 
i Narodu Żydowskiego, zatytułowany „Ku nowemu porozumieniu pomiędzy 
Kościołami a Żydami”, opublikowany został w roku 198815. W paragrafie 
zatytułowanym „Stwierdzenia” , wskazuje się na wspólne więzy łączące 
chrześcijan i Żydów. Chodzi więc o wiarę w żywego Boga Abrahama, Izaaka 
i Jakuba (W j 3,6); znajomość imienia Boga i przykazań, głoszenie przez proroków 
sądu i laski; Pisma hebrajskie oraz nadzieję na nadejście Królestwa.

15 Polski przekład całego dokumentu zob. SiDE 1(1992) 93-97.
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Jeśli chodzi o antysemityzm, to warto zacytować słowa skierowane bez
pośrednio do chrześcijan: w tradycji chrześcijańskiej oraz w korzystaniu przez nią 
z Pisma Świętego i sprawowaniu liturgii nadal kryją się takie poglądy i postawy 
wobec judaizmu i Żydów, które świadomie lub nieświadomie sprzyjają uprzedze
niom i dyskryminacji.

W dokumencie nie ma już zdań poświęconych misji wśród Żydów. Nie 
podważając wyjątkowego znaczenia, jakie ma chrześcijaństwo, członkowie 
Grupy Konsultacyjnej zauważają, że lud żydowski nadal istnieje i zachowuje swoje 
powołanie, a także ciągłość z biblijnym Izraelem. Żydzi i chrześcijanie stanowią 
dwie wspólnoty wiary, z których każdą powołał do istnienia Bóg, zachowują one 
dary otrzymane od Boga i przed Nim odpowiadają. Mimo to, że w dokumencie 
podkreśla się tylko bliskie relacje między chrześcijanami i Żydami, wysunięte 
wnioski są natury bardziej ogólnej i dotyczą także wyznawców innych religii: 
uważamy Żydów i chrześcijan, razem z wszystkimi wyznawcami żywych religii, za 
partnerów Boga, działających we wzajemnym szacunku i współpracy dla dobra 
sprawiedliwości, pokoju i pojednania. W dokumencie tym zdecydowanie akcent 
położony jest na współpracę chrześcijan i Żydów.

Po zakończeniu ostatniego Zgromadzenia Ogólnego, Komitet Naczelny ŚRK 
przyjął na posiedzeniu w Genewie, w dniach 21-28 sierpnia 1992 r. dokument 
„Dialog chrześcijańsko-żydowski po Canberze ’91” 16 . Dzieli się on na dwie 
części: w pierwszej usystematyzowano najważniejsze stwierdzenia z dokumentu 
„Ku nowemu porozumieniu pomiędzy Kościołami a Żydami” z roku 1988, 
druga natomiast, zatytułowana „Przyszłe zadania”, składa się z sześciu para
grafów. Uwagi z Amsterdamu na temat antysemityzmu znalazły się w trzecim 
paragrafie noszącym tytuł „Stosunki chrześcijańsko-żydowskie i zagadnienie 
wolności religijnej” . Antysemityzm tym razem został odrzucony z całkowicie 
odmiennych przyczyn. Prześledźmy tok myśli w tym paragrafie. Żydzi 
i chrześcijanie -  czytamy w tekście -  są zobowiązani do tego, aby zachowywać 
i poszerzać obszary, w których respektowana jest wolność religijna wszystkich 
ludzi. Wynika więc z tego, że są zobowiązani do przeciwstawienia się wszyst
kiemu, co tę wolność ogranicza, a więc także antysemityzmowi. Z tych, a nie 
z innych powodów uznano antysemityzm za grzech przeciwko Bogu i ludziom 
i dlatego zdecydowanie go odrzucono.

W tekście na próżno by szukać uwag na temat misji chrześcijan wśród Żydów. 
Dokument w wielu miejscach mówi o konieczności współdziałania. Przypomi
nając dokument z 1988 r. stwierdza się tu jednoznacznie, że Żydzi i chrześcijanie 
mają nie tylko razem świadczyć o Bożej sprawiedliwości i pokoju, lecz także, 
szanując się nawzajem, jako współpracownicy Boga, (...) wspólnie się angażować 
na rzecz sprawiedliwości, pokoju i zachowania stworzenia.

W paragrafie szóstym rozdziału drugiego, zatytułowanym „Dialog i ducho
wość”, podaje się nawet, iż dziedzictwo duchowe Żydów może ubogacić 
chrześcijan, a także, mając na uwadze podnoszoną powyżej kwestię

16 Dokument ten znajduje się także w SiDE 2(1993) 85-89.
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współdziałania, przyczynić się do umocnienia naszego wspólnego zaan
gażowania w dziedzinach wcześniej przypomnianych.

Wobec tego, co powiedziano powyżej, nasuwa się kilka spostrzeżeń. Ponie
waż będą one raczej natury ogólnej, dlatego w znacznej mierze dotyczą także 
mojego Kościoła rzymskokatolickiego. W żadnym dialogu liczba dokumentów, 
które przygotowane są przez specjalne komisje, nie może być miernikiem 
stosunków międzyreligijnych, także chrześcijańsko-żydowskich. Przyglądając 
się dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, ma się wrażenie, że opracowane 
dokumenty nie znajdują, jak dotąd, zrozumienia wśród szerszych kręgów 
kościelnych.

Wiadomo, że dokumenty, opracowane przez komisje działające w struk
turach ŚRK, nie są normatywne dla poszczególnych Kościołów członkowskich, 
lecz stanowią tylko pewne zalecenia. Zobowiązujące stają się dopiero wówczas, 
gdy zostaną przyjęte przez najwyższe gremia tychże Kościołów. W Konstytucji 
ŚRK na temat wagi wydawanych przez tę organizację dokumentów mówi się, że 
chociaż mogą one mieć wielkie znaczenie i wpływ (...) to jednak publikowanie 
takich oświadczeń nie będzie rozumiane w ten sposób, że ŚR K  jako taka, ma lub 
może mieć jakąkolwiek statutową władzę nad Kościołami członkowskimi, lub 
prawo do przemawiania w ich imieniu11. Wszystkie dokumenty opracowane przez 
Grupę Konsultacyjną ds. Kościoła i Narodu Żydowskiego są jednak znacznie 
bardziej zdecydowane w swoich uwagach na temat konieczności ich recepcji. 
Najwyraźniej jest to widoczne w dokumencie „Dialog chrześcijańsko-żydowski 
po Canberze ’91 ” . W przypisie do tego dokumentu podano, że został on przyjęty 
przez Komitet Naczelny ŚRK  w sierpniu 1992 jako podstawa do dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego i wysłany do Kościołów członkowskich dla prze
studiowania i wprowadzenia w życielt.

Przyjmijmy, że jest to bardziej zdecydowanie wyrażona zachęta do prze
studiowania tego dokumentu, a później do ewentualnego wprowadzenia go 
w życie. Wolno jednak zapytać, mając także na uwadze pewne doświadczenia 
z mojego Kościoła, czy dokumenty te stały się przedmiotem jakichkolwiek 
rozważań? Być może brakiem zainteresowań ze strony Kościołów członkows
kich należy tłumaczyć pewien zastój w pracach Grupy Konsultacyjnej ds. 
Kościoła i Narodu Żydowskiego, jaki daje się wyraźnie zauważyć po Zgroma
dzeniu Ogólnym w Canberze.

Zatrzymajmy się jeszcze nad zagadnieniem misji wśród Żydów. Niezmiernie 
trafne wydają się być rozważania na ten temat rabina Henry Siegmana -  w latach 
siedemdziesiątych wiceprzewodniczącego Rady Synagog Amerykańskich. Pod
czas jednego ze spotkań Międzynarodowego Katolicko -  Żydowskiego Komite
tu Łączności Siegman mówił, że aktywna misja wobec wyznawców judaizmu, 
lecz zapewne także wobec przedstawicieli innych religii, wyklucza faktycznie 17 18

17 World Council of Churches, Constitution, Rules, Regulations and By-laws, Geneva 1996,17.
18 W tekście podaje się: Adopted by the Central Committee o f the WCC in August 1992 as basis for 

the ongoing Christian-Jewish dialogue, and sent to the member churches for study and action. Cytuję za 
tekstem, jaki otrzymałem z ŚRK.



50 G R Z E G O R Z  IG N A TO W SK I

poważny dialog. Chrześcijaństwo, mówił dalej rabin, jak każda inna religia, 
przyznaje sobie prawo, by iść i świadczyć o prawdzie swojej religii. Innymi słowy, 
chrześcijanin, o ile chce pozostać chrześcijaninem, ma obowiązek nieść świadect
wo o prawdzie chrześcijaństwa. Nie można zatem domagać się, twierdził 
Siegman, by chrześcijaństwo wyzbyło się własnej tożsamości. Uwagi Siegmana 
podzielają wyraźnie „Rozważania ekumeniczne” z roku 1982 w cytowanych już 
powyżej słowach: chrześcijanie są wezwani do składania świadectwa swojej wiary 
w słowie i czynie. (...). Misja ta nie jest sprawą wyboru. Siegman mówił także, że 
jak długo chrześcijanin, dając świadectwo swojej wiary, będzie respektował 
wolność sumienia ludzi innych religii, tak długo będzie mógł pozostawać na 
płaszczyźnie dialogu. Przypomniał ponadto, że każdy Żyd ma obowiązek wobec 
żydowskiej tradycji żyć stale takim życiem „świadectwa”, życiem, które do
prowadzi ludzi wyznania niemojżeszowego do uznania i przyjęcia Boga Abrahama. 
Wobec tego, jak zauważył Siegman, zasada dawania świadectwa, tak przez 
chrześcijan, jak i przez Żydów, o ile nie jest agresywna i obraźliwa dla religijnych 
uczuć ludzi innej religii, wcale nie musi przeszkadzać rozwojowi stosunków 
chrześcijańsko-żydowskich19.

Należy stwierdzić, że wszystkie dokumenty opracowane przez Grupę Konsul
tacyjną zdecydowanie odpowiadają postulatom Siegmana. W „Rozważaniach 
ekumenicznych” jenoznacznie odrzucono taką formę dawania świadectwa 
wobec Żydów, lecz także wobec wszystkich ludzi i wspólnot religijnych, która 
byłaby wyrażana za pomocą przymusu. W dokumencie przypomniano: wszyscy 
chrześcijanie, jeśli chodzi o sprawę dawania świadectwa swojej wierze, są zgodni 
co do tego, że nie może mieć miejsca jakikolwiek przymus.

19 H. Siegman, Ten Years o f Catholic-Jewish Relations: A Reassessment, w: „Fifteen Years of 
Catholic-Jewish Dialogue 1970-1985” Libreria Editrice Vaticana 1988,39-42. Fragmenty z rozważań 
rabina na temat misji zob. w art. Nowa rzeczywistość: dialog, „W Drodze” 1 (1979) 42- 44.
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WSPÓLNA DEKLARACJA 
W SPRAWIE NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU 

ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ 
I PAPIESKIEJ RADY DS. JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN

(zmiany redakcyjne)

Ishmael Noko, sekretarz generalny Światowej Federaqi Luterańskiej, wy
stosował 27 lutego 1997 roku list okólny do Kościołów członkowskich i komi
tetów krajowych Federacji. W liście tym zachęcał lokalne społeczności lute- 
rańskie do dyskusji nad ostateczną wersją Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki 
o usprawiedliwieniu. Do listu dołączony był też tekst wersji ostatecznej z 1997 
roku.

Tekst ten poprzedziła wersja pierwotna, która została rozpowszechniona 
w roku 1995. Oba teksty są wynikiem dialogu ekumenicznego pomiędzy 
Kościołami luterańskimi a Kościołem rzymskokatolickim, który to dialog 
obchodził w roku 1997 swoje 30-lecie. Zanim więc omówione zostaną obydwie 
wersje tekstu, należy przypomnieć, w ogromnym skrócie, przebieg owej ekume
nicznej dyskusji między Kościołami tradycji luterańskiej a Kościołem rzymsko
katolickim.

W historii ruchu ekumenicznego mówi się o trzech fazach dialogu pomiędzy 
obydwiema tradycjami kościelnymi.

II Sobór Watykański zakończył obrady w grudniu 1965 roku, dając niejako 
przyzwolenie na otwarcie nowego etapu w teologii Kościoła rzymskokatolic
kiego, a mianowicie na podjęcie dialogu ekumenicznego z Kościołami innych 
tradycji. Niespełna 2 lata później spotkaniem w Zurychu rozpoczęła się pierwsza 
faza dialogu luterańsko-katolickiego na płaszczyźnie światowej.
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Pierwsze lata pracy Wspólnej Komisji zostały zakończone opublikowaniem 
Raportu z Malty w roku 1972 pod tytułem „Ewangelia a Kościół” . W dokumen
cie tym, który poświęcony był przede wszystkim pojmowaniu Pisma i Tradycji, 
po raz pierwszy zostało wyrażone przekonanie, że w nauce o usprawiedliwieniu 
obydwa Kościoły dostrzegają możliwość konsensu.

Druga faza dialogu trwała do roku 1984; najważniejszymi dokumentami tego 
etapu dyskusji pomiędzy Kościołami były następujące teksty: „Wieczerza 
Pańska” (1978), „Urząd duchowny w Kościele” (1981), a także dwie deklaracje 
z okazji jubileuszów reformacyjnych: „Wszyscy pod jednym Chrystusem” z roku 
1980 (z okazji 450 rocznicy Konfesji Augsburskiej) oraz „Marcin Luter 
-  świadek Jezusa Chrystusa” (na 500. rocznicę urodzin Reformatora w roku 
1983).

Plonem drugiej fazy dialogu były jeszcze dwa inne dokumenty o charakterze 
roboczym: „Drogi do wspólnoty” (1980) oraz „Jedność przed nami: modele, 
formy i fazy katolicko-luterańskiej wspólnoty kościelnej” (1984).

VII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które ob
radowało w Budapeszcie w roku 1984, ustaliło zadania dla trzeciej fazy dialogu: 
Podczas trwania trzeciej fazy dialogu teologicznego tematy trzeba sformułować 
w taki sposób, aby z wyrażonego konsensu lub opracowanych konwergencji 
wynikały konsekwencje dla wspólnoty kościelnej'.

Trzecia faza dialogu była tym samym zdominowana dyskusją na temat istoty 
Kościoła w świetle nauki o usprawiedliwieniu i nauki o sakramentach. Wspólna 
komisja pracowała do roku 1993. W ramach prac Komisji na nowo podjęto 
problem konsensu w nauce o usprawiedliwieniu, którym zajmował się już Raport 
z Malty z roku 1972.

Dialog był prowadzony również na płaszczyznach Kościołów lokalnych. 
W roku 1985 ukazał się dokument relacjonujący przebieg dyskusji w USA pod 
tytułem: „Usprawiedliwieni przez wiarę” , a w Niemczech opublikowano stu
dium: „Czy potępienia doktrynalne z okresu Reformacji są w dalszym ciągu 
czynnikiem podtrzymującym podział kościelny?” .

Podsumowaniem trzeciej fazy dialogu pomiędzy Kościołami luterańskimi 
a Kościołem rzymskokatolickim było studium z roku 1993 zatytułowane 
„Kościół i usprawiedliwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawied
liwieniu. Raport z trzeciej fazy Międzynarodowego Dialogu Luterańsko-Rzyms- 
kokatolickiego” . Jest to najobszerniejszy ze wszystkich dokumentów wypraco
wanych przez Wspólną Komisję. Dokument ten został przetłumaczony na język 
polski w niespełna dwa lata po opublikowaniu i ukazał się na łamach „Studiów 
i Dokumentów Ekumenicznych” (nr 2 z 1995r.).

Dokument „Kościół i usprawiedliwienie” był, w założeniu, raportem. Nie 
miał więc aspiracji do bycia wspólnym dokumentem teologicznym dwóch 1

1 Cyt. za: Kośdół i usprawiedliwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawied
liwieniu. Raport z trzeciej fazy Międzynarodowego Dialogu Luterańsko-Rzymskokatolickiego 
(1993). Przedmowa, w: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2/1995, s. 46.
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tradycji kościelnych. Był zresztą ku temu zbyt długi i w swym stylu zbyt 
naukowy.

W oparciu o powyższy tekst oraz dokumenty opracowane w USA i Nie
mczech, przedstawiciele obu stron przystąpili do opracowania wspólnej de
klaracji na temat nauki o usprawiedliwieniu; chodziło o wyrażenie przekonania, 
że Kościoły obu tradycji reprezentują tę samą naukę o usprawiedliwieniu, 
aczkolwiek akcentują inaczej pewne jej aspekty.

W 1995 ukazał się pierwszy projekt wspólnej deklaracji. Miały się do niego 
ustosunkować wszystkie Kościoły członkowskie Światowej Federacji Lute- 
rańskiej. Luterański Instytut Badań Ekumenicznych w Strasburgu miał zebrać 
głosy z Kościołów członkowskich i przeprowadzić ich analizę. Należy przy tym 
zaznaczyć, że sam tekst nie był przeznaczony do publicznego rozpowszechniania, 
miał charakter roboczy i wewnętrzny. Dlatego też, mimo iż został 
przetłumaczony na język polski, nie mógł zostać opublikowany.

W dyskusji na temat pierwszej wersji dokumentu wziął udział także Kościół 
Ewangelicko-Augsburski w RP. Za pośrednictwem Komisji Teologicznej Syno
du Kościoła społeczność polskich luteran wypowiedziała się na temat owego 
oświadczenia.

Druga redakcja dokumentu, uwzględniająca uwagi strony katolickiej i lute- 
raóskiej, powstała w czerwcu 1996 roku. Jeszcze wówczas wydawało się, że tekst 
zostanie zaakceptowany przez Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji 
Luterańskiej w Hongkongu w lipcu 1997 roku. Jednakże już na posiedzeniu 
Rady ŚFL pod koniec września 19962 podjęto uchwałę w sprawie prze
pracowania niektórych sformułowań, w szczególności §23, 26, i 28 do 31.

Rezultatem wspólnej pracy jest tzw. projekt ostateczny z lutego 1997, który 
został rozesłany do Kościołów członkowskich wraz ze wspomnianym już listem 
sekretarza generalnego ŚFL.

Rada Federacji, poprzez sekretarza generalnego, apeluje w tym liście 
o ostateczne ustosunkowanie się do Wspólnej Deklaracji. Zaznacza, że jej 
akceptacja będzie oznaczała decydujący krok w kierunku przezwyciężenia po
działu pomiędzy Kościołami luterańskimi a Kościołem Rzymskokatolickim3 4. Autor 
listu mówi o tym, że tekst zaaprobują właściwe gremia Kościoła Rzymskokatolic
kiego'*, nie precyzuje jednak o kogo chodzi. Czyżby nie było do końca jasne, kto 
w imieniu tego Kościoła winien zaakceptować tekst?

Najważniejszym elementem listu jest wiążące pytanie adresowane do 
Kościołów członkowskich, które brzmi: Czy Państwa Kościół akceptuje wyniki 
osiągnięte podczas redakcji §40 i §41 wspólnego dokumentu w sprawie nauki 
o usprawiedliwieniu i aprobuje tym samym fakt, że w oparciu o zgodność co do 
zasadniczego rozumienia istotnej prawdy o naszym usprawiedliwieniu w Chrystusie

2 Protokół posiedzenia Rady ŚFL, Genewa 24.09.-1.10.1996. p. 18.3.
3 List okólny Sekretarza Generalnego ŚFL Ishmaela Noko do Kościołów członkowskich 

i Komitetów Narodowych ŚFL z dnia 27 lutego 1997. Tłum. ks. A. Dębski.
4 Tamże.
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-  co potwierdza wspólne oświadczenie -  określenia potępiające, występujące 
w luterańskich księgach symbolicznych, dotyczące usprawiedliwienia, tracą moc 
wiążącą w stosunku do nauki Kościoła Rzymskokatolickiego o usprawied
liwieniu?5

Odpowiedź na powyższe pytanie Kościoły winny sformułować do 1 maja 1998 
roku i przesłać do Genewy. W przypadku pozytywnej odpowiedzi Rada 
Federacji winna zaplanować z tej okazji uroczystość, która winna się odbyć do 
końca grudnia 19986 7.

Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji na temat Wspólnej Deklaracji. Jest to 
głos ze strony luterańskiej; autorowi chodzi nie tylko o porównanie obu tekstów, 
lecz również o dokonanie oceny teologicznej wprowadzonych zmian. W konsek
wencji chodzi więc o ustosunkowanie się do całego dokumentu.

Autorem tłumaczenia wersji z roku 1995, jak też i wersji ostatecznej jest ta 
sama osoba ( prof. Karol Karski). Tłumacz oparł się na tekście niemieckim. 
Przyjrzyjmy się zatem obydwu wersjom dokumentu.

Dokument z roku 1995 już w tytule różni się od wersji ostatecznej. Tytuł 
pierwszej wersji brzmi: „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawied
liwieniu Światowej Federacji Luterańskiej i Kościoła Rzymskokatolickiego”, 
gdy w wersji ostatecznej dokument sygnowany jest przez Papieską Radę ds. 
Jedności Chrześcijan. Już to zapowiada pewną niejasność, na którą zwrócili 
zresztą uwagę krytycy dokumentu: K to będzie ostatecznie parafował go ze 
strony rzymskokatolickiej?

Wersja pierwotna z roku 1995 składa się z 46 artykułów i mieści się na 15 
standardowych stronach. Przypomnijmy, że raport z trzeciej fazy dialogu składał 
się z 307 artykułów i był dokumentem bardzo szczegółowym. Tym samym nie 
można jej traktować jako kontynuację, czy skróconą wersję raportu. Już z samej 
struktury Wspólnej Deklaracji wynika, że jest to całkowicie nowy tekst, mający 
inny cel i aspiracje.

Wspólna Deklaracja z roku 1995 rozpoczyna się przedmową podpisaną przez 
Edwarda Idrisa Kardynała Cassidy, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. 
Jedności Chrześcijan i Ishmaela Noko, sekretarza generalnego ŚFL. Po przed
mowie następuje właściwy tekst. Z przedmowy zrezygnowano w wersji ostatecz
nej. Konkluzją przedmowy w wersji z roku 1995 jest zdanie, że akt recepcji 
utorowałby drogę do wzajemnych deklaracji (...), że ich potępienia doktrynalne 
w odniesieniu do usprawiedliwienia nie dotyczą już dzisiejszego partnera1.

Właściwy tekst w wersji 1995 składa się z 46 paragrafów, w wersji ostatecz
nej -  z 44.

Słowo wstępne (7 paragrafów) relacjonuje w obydwu wersjach w największym 
skrócie drogę, która wiodła do opracowania tej deklaracji. §1 podkreśla 
centralne znaczenie nauki o usprawiedliwieniu dla reformacji luterańskiej.

5 Tamże.
6 Protokół posiedzenia Rady ŚFL, Genewa 24.09.-1.10.1996. p. 18.3.
7 Wersja 1995, Przedmowa.
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Tekst wersji ostatecznej jest wygładzony, szczególnie wyraźne jest to w §5, 
gdzie w wersji ostatecznej zostaje explicite wyrażony cel: istniejące nadal różne 
podejścia (podkreślenia M.H.) nie są już powodem do formułowania potępień 
doktrynalnych8. T o założenie, że istnieje konsens w podstawowych prawdach nauki 
o usprawiedliwieniu9, przy istniejących różnicach podejścia staje się więc celem 
autorów.

Ciekawa zmiana występuje w §7: autorzy zrezygnowali w wersji ostatecznej ze 
zdania, że historia, w której uczestniczą Kościoły, jest kierowana prze Boga. 
Czyżby więc wersje różniły się między sobą różnym rozumieniem historii? Czy 
też owo stwierdzenie w wersji pierwotnej powstało niejako nie przemyślane?

Istotną myślą 7 jest stwierdzenie, że w dialogu ekumenicznym nie chodzi ani 
o lekkie traktowanie rozłamów i potępień, ani też o dezawuowanie własnej 
przeszłości kościelnej.

Rozdział 1 zatytułowany jest w obu wersjach tak samo: „Biblijne orędzie 
o usprawiedliwieniu” . Istotną zmianą redakcyjną jest to, iż §8, obejmujący różne 
cytaty biblijne, został rozbity na dwa: w §8 wersji ostatecznej zawarte są teksty 
starotestamentowe zaś §9 podkreśla to, że w Nowym Testamencie tematy 
dotyczące ’,sprawiedliwości’ i ’usprawiedliwienia’ są traktowane w różny sposób 
u M ateusza,.... Jana .... w Liście do Hebrajczyków i ... w Liście Jakuba10 11 12. Jest to 
przecież istotna uwaga teologiczna, której niedostatek w tekście 1995 był 
wyraźny. Kolejne punkty poświęcone są pobieżnej analizie tekstów pawiowych 
(§9-11 i w Wersji Ostatecznej [odtąd WO] odpowiednio 10-12).

Rozdział 2 „Problematyka ekumeniczna nauki o usprawiedliwieniu” i w WO 
„Nauka o usprawiedliwieniu jako problem ekumeniczny” . Wersja 1995 for
mułuje daleko idący, chyba za daleko, wniosek: Po II  Soborze Watykańskim, 
dzięki impulsom w dziedzinie biblistyki, historii teologii i dogmatów, uzyskanym 
w dialogu ekumenicznym, wykształcił się fundaiftentalny konsens odnośnie do nauki 
o usprawiedliwieniu11.

WO formułuje jedynie, że nastąpiło wyraźne zbliżenie w nauce o usprawied
liwieniu12, i dalej mówi, że można sformułować w oparciu o ów dialog konsens. 
Wersja ostateczna unika więc niepotrzebnego triumfalizmu.

Rozdział 3 „Wspólne rozumienie usprawiedliwienia” nakreśla główne ramy 
teologiczne dokumentu. Obydwie wersje proponują podobną tezę: konsens 
w sprawach podstawowych, ...różnice w szczegółowych wypowiedziach13. Para
grafy 14-17 (i odpowiednio WO 15-18) referują treść tej wspólnie wyznawanej 
wiary. Wspólna Deklaracja cytuje przy tym dokument z dialogu katolic- 
ko-luterańskiego z roku 1980 „Wszyscy pod jednym Chrystusem” .

8 Wersja ostateczna §5.
9 Tamże.

10 WO §9.
11 1995 §12.
12 WO §13.
13 WO §14.
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Kończący ten rozdział §18 w WO zawiera pogłębienie myśli o funkcji 
krytycznej i normatywnej nauki o usprawiedliwieniu. Dla luteran jest to jedyne 
kryterium, katolicy odwołują się do wielu kryteriów. Wspólnym zaś celem 
luteran i katolików winno być wyznawanie we wszystkim ChrystusaM.

Rozdział 4 „Rozwinięcie wspólnego rozumienia usprawiedliwienia” składa 
się w obydwu wersjach z 7 podrozdziałów. Kolejno omawiane są następujące 
tematy: 4.1 „Niemoc człowieka (Niemoc i grzech człowieka w obliczu usprawied
liwienia)” ; 4.2 „Usprawiedliwienie jako przebaczenie grzechów i uczynienie 
sprawiedliwym” ; w punkcie 4.3 i 4.4 zamieniono kolejność: w wersji 1995 punkt 
4.3 brzmi: „Grzeszność usprawiedliwionego”, zaś w WO „Usprawiedliwienie 
przez wiarę i z łaski” . Z kolei w wersji 1995 punkt 4.4 nosi brzmienie: 
„Usprawiedliwienie przez wiarę i z łaski” , gdy w WO „Grzeszność usprawied
liwionego” . Podrozdział 4.5 w obydwu wersjach porusza problem Zakonu 
i Ewangelii, przedmiotem rozważań punktu 4.6 jest „Pewność zbawienia” . 
W obydwu wersjach rozdział ten kończy się punktem 4.7: „Dobre uczynki 
usprawiedliwionych (usprawiedliwionego)’ ’.

Charakterystyczna jest dla tych podrozdziałów następująca formuła: rozpo
czynają się one od paragrafu mówiącego, co wspólnie wyznają luteranie 
i katolicy, natomiast w dalszej kolejności zostaje przedstawione różne ujęcia 
tematu.

Podrozdział 4.1 „Niemoc człowieka” stara się zdać relację z różnicy pomiędzy 
luterańskim rozumieniem bierności w dziele zbawienia a katolicką nauką 
o „współdziałaniu” . W WO pojawia się istotne nowe zdanie w pierwszym 
z trzech paragrafów podrozdziału: Wolność, którą człowiek posiada, .... nie jest 
wolnością dotyczącą jego zbawienia14 15. To jakby echo z lutrowego „De servo 
arbitrio” , które w wersji 1995 nie zabrzmiało. Rozwinięty również został w WO 
paragraf wyjaśniający luterską pasywność człowieka w dziele zbawienia.

Podrozdział 4.2 nie uległ większemu przepracowaniu. Następujące po sobie 
paragrafy starają się wyjaśnić drugiej stronie właściwe rozumienie kolejnych 
problemów teologicznych po obu stronach. Na przykład: gdy luteranie mówią 
o łasce jako przebaczającej miłości, nie negują tym samym odnowy życia 
chrześcijańskiego. A tak to bywa odczytywane przez katolików. Dokument więc 
stara się w przystępny sposób wyjaśnić utrwalone od wieków fałszywe stereo- 
typy.

W następnych 2 podrozdziałach została zamieniona kolejność. Omawiać 
należy więc odpowiadające sobie treścią a nie numerem części. W WO w 4.3 
pojawia się istotne novum: Zbawienie to zostaje mu (grzesznikowi) darowane prze 
Ducha Świętego w chrzcie16. Słowa „chrzest” nie ma w wersji pierwotnej. Jest to 
doprawdy zdumiewające, że teologowie obydwu wyznań, tak bardzo akcen
tujących rolę chrztu, przeoczyli to pojęcie podczas analizowania problemu

14 WO §18.
15 WO §19.
16 WO §25.
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usprawiedliwienia. Błąd został naprawiony. Naprawiono chyba też błąd wersji 
pierwotnej, która nie zawierała explicite formuły sola fide, którą w WO wyłożono 
jako we wierzel7 18; wersja pierwotna zawierała tylko stwierdzenie przez wiarę. Jeśli 
nie jest to redakcja tłumacza, to warto byłoby zastanowić się, na czym polega 
różnica pomiędzy tymi formułami. Wyjaśniając formułę sola fide WO oddała to 
w następujący sposób: ten czyn Boga jest nowym stworzeniem, przeto dotyczy 
wszystkich wymiarów osoby oraz prowadzi do życia w nadziei i miłości19 20. Dobrze 
się stało, że autorzy odwołali się do biblijnej formuły nowe stworzenie, tu i ówdzie 
tak opatrznie rozumianej.

WO, objaśniając naukę katolicką, zrezygnowała dla odmiany z łacińskiej 
formuły (gratia gratum faciens -  łaska uświęcająca), dodając za to element nowy 
-chrzest: Człowiek jako słuchacz Słowa i wierzący zostaje usprawiedliwiony przez 
chrzest19.

Podrozdział „Grzeszność usprawiedliwionego” (WO 4.4) podkreśla, że 
chrześcijanin pozostaje przez całe życie w stanie zależności od bezwarunkowo 
usprawiedliwiającej łaski Bożej. W paragrafie tłumaczącym naukę luterańską 
zostaje to wyjaśnione poprzez formułę: zarazem sprawiedliwy i grzesznik. WO 
dopowiada, że to dzięki zakonowi chrześcijanin poznaje, że nadal pozostaje 
grzesznikiem i że grzech w nim mieszka20. Zdziwienie więc może budzić f a k t , że 
ten istotny rys luterskiej antropologii nie został wyartykułowany w wersji 
pierwotnej. W paragrafie tym, znacznie rozbudowanym w stosunku do wersji 
pierwotnej, dodana jest również kolejna myśl o chrzcie: ...jemu, jako narodzone
mu na nowo przez chrzest i Ducha Świętego, w codziennym powrocie do chrztu 
zostaje odpuszczony grzech”21.

W tekście objaśniającym naukę katolicką termin „konkupiscencja” , jakże 
bliski tradycji protestanckiej, zostaje oddany raz jako „pożądliwość” raz jako 
„skłonność” . Nie przypuszczam, żeby to było przeoczenie tłumacza. Jakie więc 
stoją argumenty za tą zmianą?

W podrozdziale 4.5 „Zakon i Ewangelia” obydwie wersje wychodzą od 
analizy pawiowych słów z Rz 3,28: usprawiedliwiony niezależnie od uczynków 
zakonu. WO opuszcza rozważania wokół polemiki luterańsko-katolickiej 
związanej z pojęciem Chrystusa jako „prawodawcy” . Mowa jest tylko o tym, że 
Chrystus wypełnił zakon i przykazania Boże zachowują ważność22.

Paragraf 32 WO rozwija naukę luterańską: mówi o oskarżającej i rosz
czeniowej funkcji zakonu. O tym milczy wersja 1995.

Kolejny podrozdział 4.6 „Pewność zbawienia” został niemal nie zmieniony. 
Mowa jest w nim o zaufaniu miłosierdziu Bożemu i Bożym obietnicom. W nauce

17 WO §26.
18 Tamże.
19 WO §27.
20 WO §29.
21 Tamże.
22 WO §31.
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reformatorów podkreślony jest ów charakterystyczny rys, by nie spoglądać na 
siebie, lecz całkiem na Chrystusa i tylko w Nim pokładać nadzieję23. Stwierdza się 
wprost, że katolicy gotowi są uznać troskę reformatorów, aby wiara nie była 
poleganiem na własnym doświadczeniu, lecz opierała się na obiektywnej rzeczywis
tości obietnicy Chrystusa’*2*. Jakże często wielu protestantów zapomina o tym, 
gdy mówi o pewności zbawienia.

Ostatni podrozdział (4.7) starający się wyjaśnić istniejące różnice, omawia 
problem dobrych uczynków. W pierwszym punkcie widać zgodność co do tego, 
że dobre uczynki wynikają z usprawiedliwienia i są jego owocami25. W tłumaczeniu 
poglądów katolickich pojęcie wzrostu w łasce zostało w WO zastąpione formułą 
wzrost łaski. Dalej następuje to, co katolicy rozumieją pod pojęciem „zasługa” , 
a mianowicie w wersji pierwotnej: pragną zwrócić uwagę na odpowiedzialność 
człowieka”26. WO dodaje do tego: uczynkom tym według biblijnego świadectwa 
jest obiecana zapłata w niebie21. Oto kolejny przykład, że w wersji ostatecznej 
autorzy bardziej przyłożyli się do oddania rzeczywistej treści doktryny po obu 
stronach, zrezygnowali natomiast z wypisywania listy pobożnych, choć nie do 
końca prawdziwych życzeń.

Strona luterańska interpretując dobre uczynki, zaakcentowała takie pojęcia 
jak „owoce” i „znaki” . Zaznaczyła przy tym, że tradycji luterańskiej nie jest obca 
idea zachowania łaski oraz wzrostu w łasce2*.

Ostatni rozdział, zatytułowany „Znaczenie i zasięg osiągniętego konsensu” , 
stawia pytania o potępienia doktrynalne z XVI wieku i celowość dialogu 
luterańsko-rzymskokatolickiego.

Wersja z roku 1995 mówi o fundamentalnym konsensie19, w WO pada 
stwierdzenie o istnieniu konsensu w podstawowych prawdach dotyczących 
nauki o usprawiedliwieniu. Dalej mowa jest o różnicach, które są dopuszczalne. 
Chodzi tu o język, teologiczne formy i odmienne rozłożenie akcentów. Nie są to 
tym samym różnice, które naruszałyby ów konsens podstawowy.

Kolejny paragraf stawia więc tezę, że wzajemne oskarżenia, wysuwane przez 
Sobór Trydencki i zawarte w luterańskich księgach wyznaniowych, nie dotyczą 
nauki o usprawiedliwieniu. Ale w tekście WO jest pewne kuriozalne sfor
mułowanie, że chodzi o naukę o usprawiedliwieniu przedłożoną w tej Deklaracji. 
Co to miałoby znaczyć? Czy znaczenie deklaracji ogranicza się tylko do treści 
w niej zawartych, nie dotyczy zaś całości doktryny?

Wersja 1995 w kolejnym paragrafie mówi, że potępienia doktrynalne dotyczące 
nauki o usprawiedliwieniu nie tracą przez to niczego na swej powadze®. Co to

23 WO §35.
24 WO §36.
25 1995 39, WO §37.
26 1995 §40.
27 WO §38.
28 WO §39.
29 1995 §42.
30 1995 §44.
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miałoby znaczyć wobec stwierdzenia z poprzedniego paragrafu, że straciły już 
swą aktualność?

Precyzyjniej na temat wzajemnych potępień wypowiada się WO: o niektórych 
z nich nie można mówić po prostu, że były bezprzedmiotowe; zachowują one dla nas 
znaczenie pożytecznych ostrzeżeń”31.

W przedostatnim, §45 wersja 1995 mówi o potrzebie dalszego dialogu, 
przywołując przy tej okazji dokument „Kościół a usprawiedliwienie” . Wskazane 
są w nim dwie płaszczyzny szczególnie istotne dla zastosowania nauki o uspra
wiedliwieniu: sakramentologia i eklezjologia.

WO wymienia inne płaszczyzny sporne: relacja między Słowem Bożym 
a nauką kościelną, nauka o Kościele i jego autorytecie oraz relacja między 
usprawiedliwieniem a etyką społeczną.

Wersja z roku 1995 kończy się w następujący sposób: dziękujemy Panu za ten 
decydujący krok na drodze do wspólnoty kościelnej. Prosimy Ducha Świętego, by 
prowadził nas dalej do tej widzialnej jedności, która jest celem dialogu ewangelic- 
koluterańsko-rzymskokatolickiego32.

Zaś WO, po identycznych słowach podziękowania, mówi o decydującym 
kroku ku przezwyciężaniu rozłamu kościelnego. I dalej: Prosimy Ducha Świętego, 
aby prowadził nas do tej widzialnej jedności, która jest wolą Chrystusa”33. Na tym 
kończy się tekst Wspólnerj Deklaracji.

Wersja ostateczna jest niewątpliwie staranniej napisana. Nie boi się for
mułować jasno pewnych drażliwych kwestii. Wskazuje konkretnie na istniejące 
różnice, starając się przy tym ukazać je jako różnice w rozłożeniu akcentów. Co 
istotne, przywraca należytą rolę nauce o chrzcie. Widać, że obydwie strony 
poważnie podeszły do treści poszczególnych paragrafów deklaracji i w końcu 
wypracowany rzetelny dokument teologiczny.

Ale szczególnie po lekturze ostatnich kilku paragrafów pojawiają się 
następujące pytania: Jaki jest ostateczny sens Wspólnej Deklaraq'i? Kto będzie ją 
ratyfikował ze strony katolickiej? Czy katolikom w ogóle zależy na tym, by był to 
dokument najwyższej rangi? Jeśli tak, to powinien to być tekst sygnowany przez 
Kongregację Doktryny Wiary, a nie tylko Papieską Radę ds. Jedności 
Chrześcijan. Z pewnością asygnata Kongregacji nadałaby dokumentowi inną 
rangę.

W środowiskach luterańskich odzywały się także głosy, dlaczego Biskup 
Rzymu nie doży osobiście podpisu pod Wspólną Deklaracją? Byłby to z jego 
strony istotny znak ekumeniczny.

Jaki więc sens ma ten dokument dla strony katolickiej? Czy należy go 
odczytywać jako jeszcze jeden krok na drodze ku zjednoczeniu chrześcijaństwa, 
dokonywany według starych schematów, to znaczy pod „skrzydłami” Biskupa 
Rzymu? Czy też mamy tu do czynienia rzeczywiście z nową jakością w dialogu

31 WO §42.
32 1995 §46.
33 WO §44.
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ekumenicznym? Kolejne pytanie, jakie rodzi deklaracja, dotyczy problemu 
rzeczywistego przełożenia treści dokumentu na codzienne współżycie Kościołów 
w wymiarze międzyparafialnym, czyli lokalnym. Skoro nie będzie pod nim 
podpisu papieża, to czy dokument ten w ogóle wzbudzi po stronie katolickiej 
szersze zainteresowanie? Przecież dopiero recepcja deklaracji przez tzw. „doły 
kościelne” może przyczynić się do przezwyciężenia historycznych uprzedzeń 
i ekumenicznego zbliżenia.

I z drugiej strony: Jakie znaczenie ma ta deklaracja dla luteran? Każdy 
niezależny krajowy Kościół luterański musi wypowiedzieć się bezpośrednio na 
temat mocy wiążącej tego dokumentu dla lokalnej społeczności. Tym samym, 
przy okazji recepcji deklaracji, pojawia się kolejne istotne pytanie dla rodziny 
Kościołów luterańskich dotyczące znaczenie Światowej Federacji Luterańskiej. 
Jaka jest moc wiążąca dokonanych przez nią ustaleń? Wbrew pozorom nie 
chodzi tu tylko o wewnętrzne sprawy rodziny luterańskiej, lecz o problemy
0 znaczeniu ekumenicznym.

Wspólna Deklaracja skłania też do postawienia kolejnego pytania, na ile 
jednostronne zbliżenie luteran do Kościoła rzymskokatolickiego będzie prze
szkodą w dialogu wewnątrzprotestanckim? Czy wysiłki na rzecz jedności 
Kościoła, podejmowane przez luteran, reformowanych i metodystów, nie ulegną 
osłabieniu wskutek tego partykularnego aktu ŚFL? Wydaje się, że takie 
zagrożenie realnie istnieje.

Stawiając ten problem inaczej, można by zapytać, dlaczego nie podjęto próby 
sformułowania wspólnej deklaracji wspólnoty Kościołów sygnatariuszy Kon- 
kordii Leuenberskiej i Kościoła rzymskokatolickiego? Czy ranga takiego 
dokumentu nie byłaby wyższa?

Wspólna Deklaraqa rodzi więc więcej pytań niż odpowiedzi, ale jest 
z pewnością ważnym wydarzeniem w historii ruchu ekumenicznego.

Z perspektywy luterańskiej można dać wyraz nadziei, że szeroka recepcja tego 
dokumentu przyczyni się do przezwyciężenia wielu uprzedzeń między obu 
partnerami dialogu ekumenicznego. Dla luteran jest on zarazem istotnym 
tekstem budującym tożsamość wyznaniową w ramach Światowej Federacji 
Luterańskiej, tekstem przypominającym wielu członkom Kościoła i teologom, 
co jest prawdziwym dziedzictwem reformacji i co pozostaje prawdziwym 
fundamentem dla tej tradycji teologicznej. Owym prawdziwym dziedzictwem
1 fundamentem nie są ani przeszłość, ani osoby czy wydarzenia, lecz nauka 
o usprawiedliwieniu.
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SŁUŻBA BOŻA
W KOŚCIOŁACH TRADYCJI REFORMOWANEJ

I. Wyjaśnienie wstępne

Już u samych swoich początków Reformacja XVI wieku przybrała w Europie 
kontynentalnej kształt dwóch nurtów: wittenberskiego z Marcinem Lutrem na 
czele oraz szwajcarskiego z Ulrykiem Zwinglim, a potem Janem Kalwinem, jako 
najwybitniejszymi jego przywódcami. I chociaż w obrębie poszczególnych 
ruchów zaznaczały się pewne dodatkowe wewnętrzne zróżnicowania, a obok 
nich pojawiały się społeczności nowego typu (co uwidoczniło się np. w przypad
ku anabaptyzmu), to jednak najtrwalsze okazały się dwie tradycje reformacyjne: 
luterańska (z pochodzenia niemiecka) i kalwińska (z pochodzenia szwajcarska). 
Podział ten zaznaczył się również w teologii wypracowanej przez zwolenników 
Reformacji. Odtąd w protestantyzmie mamy do czynienia z dwoma wielkimi 
tradycjami teologicznymi: luterańską i reformowaną, zwaną czasem kalwinis- 
tyczną. Zasadniczo wszystkie powstałe obok wspólnot luterańskich i refor
mowanych Kościoły protestanckie wpisują się albo w pierwszą albo w drugą 
z wymienionych odmian chrześcijaństwa reformacyjnego. Jeśli wziąć pod uwagę 
ilość nowopowstałych na bazie XVI-wiecznego protestantyzmu wspólnot wy
znaniowych, to bez wątpienia nurtem bardziej płodnym okaże się tutaj tradycja 
reformowana, pochodząca zwłaszcza od Zwingliego i Kalwina. Albowiem to 
z kręgu zwolenników teologii obu tych mężów wywodzą się takie protestanckie 
wspólnoty wyznaniowe jak reformowani anglikanie, purytanie, separatyści i ich 
denominacyjne upostaciowienia: prezbiterianie, kongregacjonaliści i baptyści. 
Ta lista jest jednak dłuższa: wskazać tu przede wszystkim będzie można
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wspólnoty protestanckie o genezie anglosaskiej, zwłaszcza powstałe na terenie 
Ameryki Północnej1. Do opisanego kręgu zalicza się również powstałych na 
kilkaset lat przed Reformaq'ą -  a działających z powodzeniem po dziś dzień 
-  waldensów1 2. Z tego wynika, że protestantyzm tradycji, względnie nurtu 
reformowanego należy uznać za pojęcie szersze niż pojęcie Kościoły refor
mowane (ewangelicko-reformowane, zwingliańskie lub kalwinistyczne).

O przypisaniu danej wspólnoty wyznaniowej do reformowanego nurtu 
w protestantyzmie czy -  inaczej mówiąc -  o uznaniu danej wspólnoty za 
„Kościół tradycji reformowanej” decyduje odznaczanie się przez nią cechami 
typowymi dla tej tradycji chrześcijańskiej. Można bowiem stworzyć całkiem 
konkretny katalog tego rodzaju cech. Niewątpliwie o „reformowanym charak
terze” danego Kościoła decyduje też jego rozumienie życia liturgicznego czyli 
stosunek do publicznej Służby Bożej -  do nabożeństwa chrześcijańskiego. 
Kościoły tradycji reformowanej złączone są bowiem podobnym postrzeganiem 
istoty, celu i formy nabożeństwa publicznego. Niniejszy artykuł ma za zadanie 
wykazać tę jedność naprzód poprzez naszkicowanie dziejów nabożeństwa 
w różnych Kościołach nurtu reformowanego, a następnie poprzez zarysowanie 
cech konstytutywnych nabożeństwa reformowanego.

II. Nabożeństwo publiczne w Kościołach reformowanych 
w XVI-wiecznej Europie kontynentalnej

Jednym z naczelnych powodów podjęcia Reformacji były nadużycia w kulcie 
publicznym Kościoła. W okresie najbardziej dramatycznych wydarzeń decy
dujących o losach Marcina Lutra i jego przemian, w 1521 r. zwolennicy 
Wittenberczyka zaczęli wprowadzać zmiany do życia liturgicznego. Rzecz 
okazała się kontrowersyjna i dla Ojca Reformacji. Zanim jednak wydał jedno 
z poważniejszych swoich dzieł na temat nabożeństwa, łaciński tekst Formula 
Missae z 1523 r., w Zurichu problem ten poruszył inicjator Reformacji 
szwajcarskiej, Ulryk Zwingli (zm. 1531). W opublikowanym na kilka miesięcy 
przed Luterską Formulą traktacie Atak na kanon mszy zakwestionował doktrynę 
transsubstancjacji, wskazując, iż jeśli wierzy w jakąkolwiek przemianę w trakcie 
sprawowania Wieczerzy Pańskiej, to tylko w przemianę zgromadzonego tam 
zboru ludzi wierzących3. Już wcześniej Zwingli dowartościował rolę Słowa 
Bożego w nabożeństwie, organizując w latach 1519-1523 krótkie nabożeństwa 
z kazaniem, wprowadzające do obowiązującego rytuału mszalnego. Powstały 
one prawdopodobnie z inspiracji Johanna Ulricha Surganta z Bazylei, który

1 Więcej na temat klasyfikacji odmian protestantyzmu zob.: T.J. Zieliński, Jak klasyfikować 
Kościoły protestanckie?, Studia i Dokumenty Ekumeniczne 1996 nr 2, s. S9-66.

2 Zob. G. Toum: You Are My Witnesses. The Waldensians Across 800 Years, Torino 1989, 
passim.

3 LindaJo H. McKim: Reflections on Liturgy and Worship in the Reformed Tradition (w:) Major 
Themes in the Reformed Tradition, red. D.K. McKim, Grand Rapids Mich. 1992, s. 308.
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w swoim wykładzie teologii praktycznej z 1503 r. pt. Manuale Curatorum zalecał 
tego rodzaju święte zgromadzenia4. Po odrzuceniu przez Zwingliego oflar- 
niczego charakteru mszy, ustalił on następujący kształt nabożeństwa: 
odmówienie modlitwy „Ojcze nasz”, następnie „Zdrowaś Mario”, kazanie, 
wspomnienie zmarłych w minionym tygodniu osób, kolejne „Ojcze nasz” 
i „Zdrowaś M ario” , Skład Apostolski, odczytanie Dekalogu i jeśli następowała 
po tym msza -  odbywało się wyznanie grzechów i absolucja5. Jednocześnie 
zrezygnowano z lekcjonarza, czyli ustalonych przez Kościół na dany dzień 
czytań z Pisma Świętego, a w to miejsce reformator Zurichu wprowadził tzw. 
lectio continua, czytanie podczas kolejnych nabożeństw Biblii fragment po 
fragmencie oraz towarzyszący tej lekturze wykład Słowa. W 1523 roku 
współpracownik Zwingliego, także były kapłan katolicki, Leon Jud (1482-1542) 
wystąpił przeciwko obrazom i figurom w kościołach i modlitwom do świętych 
i Marii. Materialne przedmioty kultu usunięto bez perturbacji w dniach od 20 VI 
do 2 VII 1524 r., podobnie się stało z modlitewnymi wezwaniami świętych, przy 
czym jednak modlitwa „Zdrowaś” ostała się w nabożeństwach odprawianych 
w Zurichu do 1563 r. Pomimo faktu, że Zwingli był najwybitniejszym muzykiem 
pośród reformatorów, na jego wniosek zrezygnowano z muzyki w na
bożeństwie6. Cztery lata później w 1527 r. zurychska rada miejska zakazała 
korzystania z organów piszczałkowych w kościele. Nabożeństwo zwingliańskie 
stało się więc w istocie nabożeństwem kazalnym, od 1525 r. przeprowadzanym 
w pełni w języku narodowym. Przyjmowało ono kształt codzinnych nabożeństw 
prorockich (tzw. prorokowanie) polegających na tym, że czytano passus ze 
Starego Testamentu i zachęcano zborowników do komentowania usłyszanych 
słów7. Świąteczne nabożeństwa sprowadzały się do niedziel i czterech dodat
kowych okazji w roku: Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Pięćdziesiątnicy 
i święta patronów Zurichu świętych Feliksa i Raguli (11 września). Wymienione 
cztery dni były okazją do sprawowania Wieczerzy Pańskiej. Przyjmowano ją 
w ławkach, dokąd przynoszono zwykły chleb i kielich z winem (jeden dla całego 
zboru). Zwyczaj obchodzenia komunii Zwingli określił w traktacie liturgicznym 
pt. Sprawowanie albo korzystanie z  Wieczerzy Pańskiej z 1525 r. Drugim obok 
Wieczerzy sakramentem był dla zwinglian chrzest udzielany -  z pełnym 
przekonaniem po kontrowersji z morderczo prześladowanymi przezeń anabap
tystami -  niemowlętom. Zniesiono natomiast bierzmowanie (konfirmację). 
Nabożeństwo według projektu Zwingliego, pozbawione muzyki, rzadko wzbo
gacone sprawowaniem obrzędów sakramentalnych, wyraźnie koncentrowało się 
na Słowie Bożym. Stan ten wynikał z przekonania, iż wszystko, co dzieje się 
w trakcie publicznej Służby Bożej, modlitwy, wyznanie wiary i inne odpowiedzi 
ludu są po prostu dla zboru drogą do Słowa, a następnie drogą od Słowa ku życiu

4 John H. Leith: Introduction to the Reformed Tradition, Atlanta 1981, s. 189.
5 James F. White: Protestant Worship. Traditions in Transition, Westminster/John Knox Press, 

Louisville, Kentucky 1989, s. 61.
6 Charles Garside: Zwingli and the Arts, New Haven 1966, s 26nn.
7 J.F. White: dz. cyt., s. 61.
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prowadzonemu według Słowa (McKim)8. Nieufność Zwingliego względem wszyst
kich rytów zewnętrznych dobrze uzasadniają jego własna wypowiedź: jest jasne 
i bezdyskusyjne, że żaden czyn lub element zewnętrzny nie może oczyścić duszy9.

Równocześnie z Zwinglim reformę liturgiczną przeprowadzał były zakonnik 
dominikański, reformator Strasburga Marcin Bucer (1491-1551). W swoich 
działaniach oparł się na zniemczonej przez byłego kapłana Theobalda Schwarza 
(1485-1561) mszy łacińskiej10 11. Jak podał w opublikowanym programie swoich 
działań w tym względzie pt. Grund un Ursach z 1524 r., jego głównym celem było 
ustanowienie takiego nabożeństwa, podczas którego miałoby miejsce wyraźne 
i czyste wykładanie Pisma Świętego11. Kształtując kluczowe elementy publicznej 
Służby Bożej dla kościołów Strasburga oparł się na passusie z Księgi Dziejów 
Apostolskich (2:42) i ustalił, iż nabożeństwo składać się musi z 1) czytania 
i nauczania Pisma Świętego, 2) wspólnoty, 3) sprawowania sakramentów Chrztu 
i Wieczerzy oraz 4) codziennej modlitwy12. Inaczej niż w Zurichu nie zakazano 
tutaj w trakcie nabożeństwa śpiewu -  śpiewano zarówno psalmy, jak i hymny. 
Modlitwy zmawiano w oparciu o ustalone formuły, jak i formułowane 
spontanicznie. Sekwencja poszczególnych działań liturgicznych była zmienna
-  Bucer nie obstawał przy jednolitym ich sprawowaniu. Jego działalność jako 
autora porządku nabożeństwowego wykraczała poza miasto, którego reformie 
religijnej się poświęcił. Albowiem przygotowywał liturgię dla Kolonii 
(1542-1543), zaś w 1550 r. opracowywał anglikańską księgę rytu ordynacji 
duchownych oraz w 1552 r. pracował nad rewizją anglikańskiego Modlitewnika
-  Book o f  Common Prayer. Bucerowi zawdzięczamy prekursorskie w dobie 
Reformacji zastąpienie pojęcia „msza” terminem „Wieczerza Pańska”, 
„kapłan” na „minister” (sługa/pastor), „ołtarz” na „stół” komunijny13.

Natomiast na dokonaniach Zwingliego oparł się pierwszy reformator szwaj
carskiej Genewy Wilhelm Farel (1489-1565). Zgodnie z rozwiązaniami 
przyjętymi w Zurichu stworzył w 1524 r. pozbawione muzyki nabożeństwo 
kazalne, z rzadka goszczące Komunię. Jego układ przedstawiał się następująco: 
modlitwa wprowadzająca, Modlitwa Pańska, zwiastowanie Słowa, Zakon Boży, 
wyznanie grzechów, Skład Apostolski, modlitwa wstawiennicza. Jeśli sprawo
wano Komunię Świętą obrzęd ten odbywał się według takiego oto porządku: 
napomnienie grzeszników, zaproszenie do uczty, samoanaliza, ekskomunika, 
wyznanie grzechów, Modlitwa Pańska, credo, zapewnienie o odpuszczeniu, 
słowa Ustanowienia, Sursum Corda (prefaqa), komunia, pokomunijna modlit
wa dziękczynna14. Nabożeństwo, zarówno w części pierwszej (bez komunii), jak

8 LindaJo McKim: art. cyt., s. 305.
9 Zwingli: O f Baptism (w:) Zwingli and Bullinger, red. G.W. Bromiley, Philadelpia 1953, s. 156.

10 J.F. White: dz. cyt., s. 64.
11 L. McKim: art. cyt., s. 305.
12 Hughes Oliphant Old: Worship (w:) Encyclopedia o f the Reformed Faith, red. D.K. McKim 

i D.F. Wright, Luisville-Edinburgh 1992, s. 410.
13 Franklin M. Segler: Christian Worship. Its Theology and Practice, Nashville 1967, s. 44.
14 J.H. Leith: dz. cyt, s. 188-189.
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i połączone z Wieczerzą, miało silny rys pokutny. Temu celowi służyło, 
praktykowane także m.in. w Strasburgu i Zurichu, recytowanie Dziesięciorga 
Przykazań -  miało ono pomóc uczestnikowi w uświadomieniu sobie grzechu15 16 17. 
Co ciekawe w wypadku nabożeństwa kazalnego część poświęcona wyznaniu 
grzechów odbywała się dopiero po zwiastowaniu Słowa, a nie przed, jak 
w przytłaczającej większości innych nabożeństw protestanckich. Praktykowany 
w trakcie akcji liturgicznej akt ekskomuniki polegał na obwieszczeniu, jakie 
grzechy pociągają za sobą niemożność przystąpienia do Stołu Pańskiego. Farel 
udoskonalał przyjęty kształt liturgii. W 1533 r. Genewa otrzymała nowy 
formularz pt. Układ i forma, zmieniony w 1538 r. i opatrzony tytułem Porządek 
i układ, oparty zresztą na wcześniejszej liturgii miasta Berna używanej tam od 
1529 r.

Najwybitniejszy reformator szwajcarski Jan Kalwin (1509-1564) porządkiem 
nabożeństwa zajął się samodzielnie najpierw w Strasburgu, gdzie współpracował 
z Bucerem i duszpasterzował zborowi swoich ziomków Francuzów (1538-1541). 
W oparciu o liturgię strasburską Schwarza i Bucera opublikował w 1540 r. (ta 
wersja zaginęła) w 1542 i 1545 r. Formuły modlitw dla zboru fra n c u sk ie g o Gdy 
powrócił do Genewy ukształtował tam na nowo nabożeństwo publiczne według 
wydanego w 1542 r. formularza pt. Formuły modlitw i śpiewów kościelnych11. 
W 1545 r. to ostatnie dzieło zyskało nową szatę i w tej postaci przeszło do historii 
jako „liturgia Kalwina” 18 19. Pełny jej tytuł brzmi: Formuły modlitw kościelnych 
i hymnów wraz ze sposobem administrowania sakramentów i konsekrowania 
małżeństwa według zwyczaju Kościoła starożytnego. A porządek nabożeństwa 
z Wieczerzą Pańską przedstawia się tak: passus biblijny -  Wspomożenie nasze 
w imieniu Pana..., wyznanie grzechów, passus z Pisma, absolucja, pierwsza 
tablica Dekalogu, modlitwa, druga tablica Dekalogu, psalm, modlitwa 
o oświecenie, czytanie Pisma i kazanie, wielka modlitwa wstawiennicza i Modlit
wa Pańska, Skład Apostolski, przygotowanie Chleba i Wina, modlitwa o godne 
przyjęcie komunii zakończona Modlitwą Pańską, słowa Ustanowienia, napo
mnienie i „ogradzanie Stołu” '9, słowa rozdzielenia sakramentu i komunia pod 
postacią Chleba i Wina, psalm, modlitwa dziękczynna, Nunc Dimittis, 
błogosławieństwo Aaronowe.

Wskazane nabożeństwo nosiło charakter nabożeństwa głównego odprawia
nego w niedziele. Wieczerza miała stanowić co tydzień stałą jego część, ale 
niestety nie udało się Kalwinowi -  na skutek oporu władz miasta -  zrealizować

15 Leith podaje, że w kręgach reformowanych praktyka ta miała jeszcze dwa inne zamysły: 
tworzenie moralnych podwalin dla porządku publicznego i zachętę do trwania w prawości. J.H. 
Leith: dz. cyt., s. 184.

16 Hughes Oliphant Old: Patristic Roots of Reformed Worship, Zurich 1975, s. XIII.
17 Wulfert de Greef: The Writings o f John Calvin. An Introductory Guide, Grand Rapids 1993, s.

129.
18 Bard Thompson: Liturgies of the Western Church, New York 1961, s. 197nn.
19 Należy przez to rozumieć wymienianie wiernych, którym z powodów etycznych wzbraniano 

uczestnictwa w sakramencie. Por. J.F. White: dz. cyt., s. 65.
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tego marzenia. Komunia odbywała się w rezultacie raz na kwartał, za to 
przygotowanie do niej prowadzone było przez dłuższy czas w bardzo solenny 
sposób. Dostęp do Wieczerzy był w ogóle obwarowany wieloma warunkami. 
Każde nabożeństwo miało na celu budzić w wiernych świadomość grzeszności 
i zepsucia i wzywać do upamiętania, bez którego przyjęcie komunii uznawano za 
czyn głęboko niegodny. Świadomość grzechu wywoływać miało obwieszczanie 
w trakcie nabożeństwa przepisów Dekalogu oraz czytanie listy najbardziej 
typowych występków. Także zmawiana podczas Służby Bożej modlitwa posia
dała charakter pedagogiczny: uczyła jak postępować. Spełniał się w ten sposób 
postulat Kalwina, iż nabożeństwo musi być zrozumiałe (dlatego odbywać się 
powinno w języku narodowym) i kształcące - ja k  twierdził nic, co nie prowadzi do 
kształcenia, nie powinno być wpuszczone do Kościoła20. W sumie kalwińskie 
nabożeństwo stanowiło swoisty kurs etyki i teologii.

W efekcie nabożeństwo niedzielne stawało się, z czterema wyjątkami w roku, 
nabożeństwem kazalnym, gdzie ponad wszystkimi innymi czynnościami 
górowało czytane i głoszone Słowo. Kalwin zrezygnował z korzystania z lekc- 
jonarzy, wprowadził w to miejsce lectio continua. Słowa Bożego podczas 
zgromadzeń chrześcijańskich musiała być obfitość skoro wiadomo, że we 
wszystkich trzech genewskich zborach w ciągu tygodnia głoszono 15 kazań, 
a zważyć trzeba, że Reformacja zniosła tam wszystkie - z  wyjątkiem niedziel -d n i 
świąteczne21. W 1541 r. Rada Miasta ustanowiła nabożeństwa środowe, 
poświęcone głównie modlitwie za bieżące sprawy i kazaniu Słowa22.

W opinii Kalwina zasadniczym elementem nabożeństwa obok głoszenia 
Słowa Bożego i sprawowania sakramentów Chrztu i Wieczerzy, co zawsze 
powinno odbywać się podczas publicznej Służby Bożej, jest modlitwa, pod 
którym to pojęciem rozumiał także śpiew kościelny. Uznawał on znaczenie 
muzyki, którą uważał za pierwszorzędny dar Boży, mający na celu rekreaq'ę 
człowieka. Muzyka, jego zdaniem, może mieć jednak zarówno korzystny, jak 
i niekorzystny wpływ na człowieka -  ponieważ ma moc wypełnienia serca, tak jak 
wino wypełnia żyły pijącego, przynieść może dobre i złe efekty. Stąd też brało się 
ostrożne podejście reformatora do muzyki w kościele. Jego podstawowy postulat 
w tym względzie brzmiał: muzyka musi być tak pożytkowana, by nie zaciemniała 
treści przesłania chrześcijańskiego23. Odrzucił przeto śpiew chóralny, który 
eliminował pełne uczestnictwo zboru i dopuścił tylko śpiew zborowy, gdyż jego 
zdaniem w modlitwie, a śpiew jak widać traktował jak modlitwę, muszą brać 
udział wszyscy wierni. Odbywał się on bez akompaniamentu organowego. 
W liturgii z 1545 r. przewiduje się śpiew psalmów jako pieśni natchnionych, które 
stają się zresztą najbardziej radosną i porywającą częścią nabożeństwa. Kalwin 
sam przygotował w 1539 r. edycję Psałterza (zawierał 19 psalmów) opracowane

20 J. Calvin: Form of Administering Baptism (w:) Tracts and Treatises on the Doctrine and the 
Worship o f the Church, red. T.F. Torrance, Grand Rapids 1958, t. 2, s. 118.

21 L.McKim: art. cyt., s. 305.
22 W. de Greef: dz. cyt., s. 129.
23 L. McKim: art. cyt., s. 308.
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go w systemie metrycznym. Rok 1562 przyniósł publikację wielkiego Psałterza 
Teodora Bezy (1519-1605) rymowanego wraz z Klemensem M arot i muzyką 
ułożoną przez Ludwika Bourgeois i Claude Goudimel. Przetłumaczony on został 
na kilkanaście języków i chętnie był wykorzystywany poza kalwinistami także 
przez luteran i katolików. Śpiew psalmów na dobre ukształtował liturgiczne 
oblicze protestantyzmu pochodzącego od Kalwina24. Stał się tak bliski ewan
gelikom reformowanym, że śpiewano zeń w najbardziej decydujących momen
tach życia. Ilustracją tego nich będzie fakt odśpiewywania Psalmu 118 przez 
hugenotów (kalwinistów francuskich) idących do boju z katolikami: Oto jest 
dzień, który sprawił Pan, weselmy się i radujmy się nim!

Podstawowym kalwińskim imperatywem do formy nabożeństwa był wymóg 
prostoty. Kalwin domagał się odrzucenia typowej dla kultu średniowiecznego, 
jak to nazywał „teatralnej pompy”25. Uważał, że nadmiar elementów w na
bożeństwie i wprowadzanie doń praktyk dalekich od normy nowotestamentej 
utrudnia spełnianie zadania postawionego przed nabożeństwem: są to, jego 
zdaniem, martwe i teatralne głupstwa, które nie mają innego celu, jak tylko zwodzić 
ogłupianych ludzi26. Stąd też poszczególne akty liturgiczne jak i wystrój miejsca, 
gdzie odbywało się nabożeństwo, miały społeniać kryterium prostoty. Pomiesz
czenie, w którym sprawowano Służbę Bożą pozbawione było wszelkich przed
miotów kultu w rodzaju rzeźb, figur, obrazów. W jego centrum znajdowała się 
kazalnica, łatwo widoczna ze wszystkich stron i usytuowana tak, by każdy 
uczestnik mógł dobrze słyszeć słowa kaznodziei, który przecież postrzegany był 
przez Kalwina jako usta Boże, zaś samo kazanie, jak powiada Druga Konfesja 
Helwecka, jako Słowo Boże27. Kazalnica stanowiła zresztą statio, skąd prowa
dzono przeważającą część nabożeństwa -  wiemy, że tak przynajmniej czynił 
Kalwin28. Przed zgromadzonym zborem ustawiona była zazwyczaj kamienna 
chrzcielnica, przez co chciano akcentować znaczenie sakramentu chrztu, jako 
aktu rozgrywającego się pośród zboru, czasami też w centralnym miejscu 
umieszczano wolnostojący stół komunijny. Nie zawsze jednak tak było. 
W każdym razie w kalwińskiej Genewie Wieczerzę Pańską spożywano przy stole 
lub przy stołach -  komunikanci siedzieli przy nich lub klęczeli. Później na dobre 
przyjęła się postawa siedząca (tak jest po dziś dzień w Kościołach refor
mowanych w Holandii)29. Duchowny nie nosił szat mszalnych, ubrany był 
zazwyczaj w strój współczesny, najczęściej czarną togę, zwaną nomen omen 
genewską.

Wbrew obiegowym opiniom Jan Kalwin nie był w sprawach nabożeństwa aż 
takim biblijnym rygorystą, za jakiego się go uważa. Oczywiście starał się

24 J.H. Leith: dz. cyt., s. 186.
25 Instytucje religii chrześcijańskiej 4,15,19.
26 Tamże, 4,17,43.
27 J.H. Leith: dz. cyt., s. 184.
28 J.F. White: dz. cyt., s. 67.
29 J.F. White: tamże.
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dostosować kult publiczny do imperatywów Pisma Świętego (i to obu Tes
tamentów!), ale zdawał sobie sprawę, że w sprawach, które nie są jednoznacznie 
uregulowane w Biblii i nie posiadają doniosłości teologicznej, można pozwolić 
sobie na pragmatyczne podejście. Z jednej strony usunął z praktyki kościelnej 
ryty nie posiadające jego zdaniem sankcji nowotestamentowej30, z drugiej zaś 
miał świadomość konieczności podjęcia arbitralnej decyzji w sprawach pobocz
nych, jak czas nabożeństwa, postawa podczas modlitwy, postawa podczas 
Wieczerzy, użytek z muzyki itp.31 Można powiedzieć, że był Kalwin w tych 
sprawach człowiekiem zdrowego rozsądku, kierującym się zasadami wyprowa
dzonymi z jednej strony z Biblii, z drugiej zaś z praktyki wczesnego Kościoła, na 
co znamiennie wskazuje podtytuł jego liturgii z 1545 r.: według zwyczaju Kościoła 
starożytnego32. Oto jego expose w poruszanej materii: W  sprawach dyscypliny 
zewnętrznej i ceremonii Bóg nie przykazał w szczegółach tego, co mamy czynić, 
ponieważ przewidział, iż wiele zależeć będzie od warunków danego czasu i nie ustalił 
jednej formy stosownej dla wszystkich okresów dziejów. Musimy przeto oprzeć się 
na danych nam przez Niego ogólnych zasadach, aby wszystko to, co konieczne 
w życiu Kościoła dla zachowania porządku i nadania stosownej oprawy, było 
oceniane w ich świetle. Ostatecznie, ponieważ nie przekazał nam [w tych sprawach ]  
żadnych szczegółów, i ponieważ nie są to rzeczy konieczne do zbawienia, dla 
zbudowania Kościoła sprawy te powinny być na różny sposób dostosowane do 
zwyczajów każdego narodu i każdego czasu33.

Reformator genewski, chociaż jego wpływy znacząco wykraczały poza 
metropolię, której służył, nie forsował w innych stronach ustalonego przez 
siebie porządku nabożeństwa. Uważał bowiem, że przy zachowaniu trzech 
kluczowych czynników nabożeństwa: Słowa, modlitwy i sakramentów, formy 
nabożeństwa powinny być dostosowane do warunków i potrzeb konkretnego 
Kościoła (lecz nie zboru). Kalwin więc nie narzucił związanym z nim 
Kościołom jednego modelu Służby Bożej. Nie ulega jednak wątpliwości, że dał 
tym Kościołom stanowczy wzór -  wzór nabożeństwa skoncentrowanego na 
biblijnym Słowie, prostego, przesyconego duchem pokuty i uniżenia, posia
dającego silny wydźwięk pedagogiczny i bez reszty poświęconego kultowi 
jedynie Boga samego.

Zniósł przykładowo ostatnie namaszczenie, o której to praktyce powiadał: „smarują olejem 
nie chorych lecz na wpół umarłe ciała". Zniósł pogrzeby religijne i bierzmowanie (konfirmację), choć 
wprowadziłryt dla młodych ludzi, chcących przed zborem „zdać sprawę ze swojej wiary”. Pozostawił 
zaślubiny acz odmówił im statusu sakrementu (małżeństwo to dobry stan -  powiadał -  podobny do 
„rolnictwa, murarstwa, szewstwa i fryzjerstwa, które jednak choć są uprawnionymi ustanowieniami 
Bożymi, to jednak nie są sakramentami” -  Instytucje 4,19,34). Natomiast był bliski uznania ordynacji 
za sakrament. Zob. J.F. White: dz. cyt., s. 67-68.

31 J.H. Leith: dz. cyt., s. 175.
32 H.O. Old: Patristic Roots of Reformed Worship, dz. cyt., s. 14Inn.
33 Instytucje 4,10,30.
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Ul. Nabożeństwo publiczne w łonie Reformacji angielskiej -  purytanizm

Odrębna od kontynentalnej urzędowa Reformacja w Anglii, w dziedzinie 
publicznej Służby Bożej była bardziej zachowawcza niż protestantyzm o genezie 
szwajcarskiej. Choć teologia powstałego tam w 1534 roku państwowego 
Kościoła Anglii zasadniczo skłaniała się do opcji helweckiej (reformowanej), to 
jednak wiele zachowanych na przestrzeni XVI wieku praktyk liturgicznych 
posiadało rodowód średniowieczny. Jednakowoż silne inspiracje religijne po
chodzące z kręgów Jana Kalwina podsycały dążenia radykalnych anglikanów do 
przeobrażenia ich Kościoła według wzoru najlepszych Kościołów reformowa
nych34. To w efekcie tych aspiracji powstał znaczący w skali Kościoła Anglii 
radykalny ruch reformatorski zwany purytanizmem, stawiający sobie za cel 
oczyszczenie (łac. purus -  czysty), puryfikację, zwłaszcza liturgii anglikańskiej, 
z niebibilijnych naleciałości.

Purytanizm jest kategorią skomplikowaną, zważywszy na jego stosunek do 
działania w ramach Kościoła Anglii35, na wyznawaną koncepcję ustroju 
kościelnego36 oraz stosunek do chrztu37. Pomimo tej różnorodności wszyscy 
jednak purytanie zgodni byli co do tego, że nabożeństwo należy w radykalny 
sposób dostosować do wymagań Słowa Bożego i radykalizm tych żądań daleko 
wykraczał poza, choć na nich się wzorował, postulaty wysuwane przez Kalwina. 
Za ojca postawy typowej dla purytanizmu uznaje się jednak nie jakiegoś Anglika, 
acz w Anglii się purytanizm urodził, a Szkota -  Knoxa, reformatora Szkocji, 
twórcę prezbiteriańskiego i państwowego Kościoła Szkocji38. Jan Knox 
(1514-1571), zapoznawszy się z reformowaną praktyką kościelną na kontynen
cie, ustanowił w swojej ojczyźnie liturgię na podstawie księgi pt. Formuły modlitw 
(1556), obowiązującej w Kościele Szkockim w przeredagowanej postaci od 1564 
r. jako Book o f  Common Order. Proponowane przezeń życie liturgiczne zbliżone 
było bardzo do praktyki genewskiej, nabożeństwo wyglądało nieomal identycz
nie, komunia odbywała się kilka razy w roku (w Glasgow 8 razy do roku)39, 
w 1560 r. zniesiono wszystkie święta z wyjątkiem niedzieli.

Wzór szkocki oraz wzór genewski coraz bardziej penetrował środowiska 
radykalnych protestantów w łonie anglikanizmu. W latach 60. XVI stulecia 
wzmógł się ich sprzeciw wobec używania przez celebransów szat mszalnych (tzw.

34 Zob. Christina Hallowell Garrett: The Marian Exiles, Cambridge 1937, passim.
35 Za byli tzw. konformistyczni purytanie, przeciw -  zgorszeni długotrwałym brakiem wy

raźnych przemian -  nonkonformistyczni purytanie, z których część postawiła sobie za cel 
odseparować się od anglikanizmu. Byli to tzw. separatyści purytańscy.

36 Purytanie dzielili się na zwolenników ustroju prezbiteriańskiego oraz kongregacjonalistycz- 
nego (independenckiego -  każdy zbór niezależny). Bywali też purytanie

opowiadający się za zachowaniem systemu episkopalnego.
37 Wyróżniamy zwolenników chrztu dzieci (pedobaptyści) i znajdujących się w mniejszości 

zwolenników chrztu świadomych wierzących (baptyści).
I D

D.M. Lloyd-Jones: John Knox -  Founder of Puritanism (w:) D.M. Lloyd-Jones: The Puritans. 
Their Origins and Successors, Edinburgh 1987, s. 260nn.

39 L. McKim: art. cyt., s. 310.
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„spór o szaty”) oraz wobec wprowadzonego w 1549 r. Modlitewnika {Book o f  
Common Prayer), zawierającego zdaniem purytan (inne narzucone im wówczas 
przezwisko to „skrupulanci” lub „precyzjanie”) papistyczne pozostałości. 
W 1572 r. purytanie skierowali Napomnienie do parlamentu, gdzie domagali się 
zakazu dopuszczania katolików do komunii anglikańskiej, zastąpienia nie- 
kwaszonego chleba w Wieczerzy chlebem zwykłym, zniesienia zwyczaju 
klęczenia przy Wieczerzy, żegnania się znakiem krzyża i stosowania obrączek 
ślubnych. Jednocześnie oświadczali, że domagają się nie tylko zarzucenia 
wszystkich papistycznych pozostałości zarówno w ceremoniach jak i ustroju, ale 
także wprowadzenia i umieszczenia w Kościele Bożym tylko tych rzeczy, które sam 
Pan w Słowie swoim nakazuje*0. Równocześnie trwała zorganizowana przez 
purytanizm szeroka akcja zmieniania zwyczajów w poszczególnych zborach, 
począwszy od nauczania, przez liturgię aż po ustrój kościelny. Stare porządki 
były rugowane na wszelkie sposoby. Temperaturę kontrowersji liturgicznej 
oddaje wypowiedź Johna Foxa (1517-1587), autora najbardziej znanego mar
tyrologium*' pt. Acts and Monuments, który zachodzi w głowę, jak można się nie 
śmiać z typowych zachowań kapłańskich polegających na: zwracaniu się, 
odwracaniu tyłem, półzwrotach, całych zwrotach i powrotach, całowaniu, bło
gosławieniu, przyklękaniu, kucaniu, pochylaniu, żegnaniu, schylaniu, (...) ob
mywaniu, spłukiwaniu, podnoszeniu, dotykaniu, braniu w palce, szeptaniu, przy
trzymywaniu, pokrapianiu, kłanianiu, lizaniu, wycieraniu (...) i setce innych 
jeszcze rzeczy40 41 42. Walka wydana przez purytan ceremonializmowi anglikańskie
mu była bezwględna. Wygląda na to, że przebiegała w oparciu ó silne 
przekonanie, dobrze ujęte przez purytanina Richarda Greenhama, mówiące że 
Im więcej ceremonii tym mniej prawdy43.

Starania purytan natrafiły na zdecydowaną odprawę ze strony kolejnych 
monarchów angielskich. Nic nie pomogły kolejne apele o kontynuację reform 
w duchu reformacji genewskiej (jak m.in. Petycja tysiąca mężów z 1603 r.) 
-  Korona odrzucała myśl o zejściu jej Kościoła z Via media, pośredniej drogi 
między katolicyzmem a protestantyzmem. Zwolennicy radykalnych reform 
musieli albo ustąpić albo wprowadzać je na własną rękę. Powstawały przeto 
nieoficjalne zbory o charakterze prezbiteriańskim, kongregacjonalistycznym 
i baptystycznym, i w ich obrębie, wobec niechęci i braku działań reformatorskich 
po stronie Kościoła urzędowego, dokonywała się reforma życia nabożeństwowe- 
go. W 1584 r. Thomas Cartwright (1535-1603) stworzył A Booke o f the Forme o f  
Common Prayers (tzw. Waldgrave Book) zawierającą propozycję prezbite- 
riańskiej liturgii na wzór genewski44. Prezbiterianie dysponowali jeszcze innymi

40 Puritan Manifestoes, red. W.H. Frere i C.E. Douglas, s. 8.
41 W tym wypadku opisu męczeństwa protestantów angielskich za czasów królowej Marii 

Katoliczki.
J. Foxe: Acts and Monuments, cyt za: Horton Davies: Worship and Theology in England. From 

Cranmer to Hooker 1534-1603, London 1970, s. 74.
43 Leland Ryken: Worldly Saints. The Puritans As They Really Were, Grand Rapids 1986, s. 121.
44 J.F. White: dz. cyt., s. 126.
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tego rodzaju księgami. Od formularzy liturgicznych stronili natomiast zwolen
nicy kongregacjonalizmu i baptyzmu. Byli oni bowiem przekonani, iż za
chowanie ludu kościelnego musi odznaczać się pełnym autentyzmem, być 
spontaniczne i nieskrępowane, albowiem sztywne formy -  jak podkreślał 
czołowy teolog kongregacjonalizmu John Owen (1616-1683) -  niszczą Chrys
tusową obietnicę darów duchowych i gaszą Ducha Bożego45. Postulaty te 
w szczególności odnoszono do modlitwy. Jak twierdził John Robinson, pastor 
Ojców Pielgrzymów, pierwszych purytan-osadników Nowej Anglii: Jeśli nasze 
modlitwy by nie były naprzód poczęte w naszych sercach, zanim pojawią się na 
naszych ustach, to urodziłyby się w sposób nienaturalny, nieprawy i zbezczesz
czony46. Wielu zwolenników omawianego ruchu religijnego miało poważne 
wątpliwości, czy modlitwa „Ojcze nasz” jest tylko teoretycznym modelem 
modlitwy czy też może być wprost odmawiana47. Był jeszcze inny powód 
kongregacjonalistycznego i baptystycznego sprzeciwu wobec sztywnych formuł 
liturgicznych. Oba te nurty purytanizmu przyjęły zasadę -  jak to określa 
współczesny liturgista protestancki John F. White -  liturgicznej subsydiarności, 
względnie: liturgicznej autonomii48. Podczas gdy kontynentalne Kościoły refor
mowane i ich wyspiarscy odpowiednicy -  prezbiterianie ustalali wspólny 
porządek kultu publicznego dla całych społeczności kościelnych na terenie danej 
wspólnoty politycznej (państwa czy niezależnego miasta), to kongregacjonaliści 
i baptyści wychodząc z założenia, iż poszczególny zbór jest Kościołem w pełnym 
tego słowa znaczeniu, pozostawiali sprawę porządku nabożeństwa w jego gestii. 
Subsydiarność polega tu więc na przekonaniu, iż ład liturgiczny, który może być 
ustalony w zborze, nie powinien i nie musi być regulowany na innych szczeblach 
wspólnoty chrześcijańskiej. Przy okazji dorzucić należy, iż zaliczani do pury- 
tańskich separatystów kongregacjonaliści i baptyści, będąc zwolennikami idei 
„gathered church” -  zboru złożonego wyłącznie z duchowo odrodzonych 
chrześcijan (ang. regenerated) -  stali zasadniczo na stanowisku, iż nabożeństwo 
ma walor prawdziwej czci oddawanej Bogu tylko wtedy, gdy uczestniczą w nim 
wyłącznie ludzie nawróceni (ang. converted)49.

Pomimo zaznaczonych różnic purytanie trzech wyznań byli jednak zgodni co 
do istoty nabożeństwa. Przede wszystkim strzegli jego biblijnego charakteru czyli 
maksymalnej wierności normom Pisma Świętego. Zgodność ze Słowem uznawa
na przez nich była za rękojmię poprawności kultu. Wychodzili bowiem 
z założenia -  jak powiada Konfesja westminsterska z 1647 r. -  że Akceptowalny 
sposób czczenia prawdziwego Boga ustanowiony został przez Niego samego

45 James I. Packer: A Questfor Godliness. The Puritan Vision o f the Christian Life, Wheaton 1990, 
s. 248.

46 J.F. White: dz. cyt., s. 121.
47 J.F. White: dz. cyt.
48 J.F. White: dz. cyt., s. 119. Na tym polega jego zdaniem istota tradycji liturgicznej Wolnych 

Kościołów (Free Churches), zapoczątkowanej przez anabaptystów, a odmiennej od luterańskiej, 
kontynentalnej reformowanej, metodystycznej i pentekostalnej.

49 J.F. White: dz. cyt., s. 121.
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i ograniczony jest przez Jego własną objawioną wolę, tak aby nie był czczony 
według wymysłów i pomysłów ludzkich lub podszeptów szatańskich (...) czy 
w jakikolwiek inny sposób nie przepisany w Piśmie Świętym50. Podobnie to ujął
-  zgodny zresztą w omawianej sprawie z Augustynem i Kalwinem -  wybitny 
teolog-purytanin William Ames (1576-1633): nic tak nie wywyższa Boga, jak to, 
co od Niego samego pochodźi51. Uważali, iż skoro w świetle objawienia kult Boga 
jest tak ważny, to Pan nie pozostawia człowiekowi wolnej ręki w kształtowaniu 
nabożeństwa. Rozumieli więc, że rygorystyczne posłuszeństwo Biblii i w tym 
względzie jest niezbędne.

Generalnie rzecz biorąc nabożeństwo purytańskie składało się 
z następujących czynności (według Rykena): wyznanie grzechów, modlitwa 
o odpuszczenie, psalm metryczny, modlitwa o oświecenie, czytanie Pisma, 
kazanie, chrzest i ogłoszenie ekskomuniki, długa modlitwa (pastora) i Modlitwa 
Pańska, Skład Apostolski (recytowany przez pastora), psalm metryczny, 
błogosławieństwo (Aaronowe lub apostolskie)52 53. Słowo Boże podawane na 
różny sposób stawało się osią nabożeństwa, przy czym zarzucono stosowanie 
lekcjonarza na rzecz lectio continua. Kazanie uzupełniane były „prorokowa
niem” (ang. prophesayings). Jak się rzekło, nalegano na praktykowanie modlitwy 
spontanicznej i będącej „na czasie” , odnoszącej się do bezpośredniego kontekstu 
modliciela. Akcentowano pedagogiczny-nauczający charakter modlitwy. A już 
zwłaszcza modlitwa wypowiadana przez pastora (tzw. pastoral prayer) była 
bardzo długa (kwadrans, pół godziny i dłużej) i odznaczała się obfitością treści. 
Jeśli chodzi o śpiew, dopuszczano jedynie psalmy z uwagi na ich kanoniczny 
charakter. Nabożeństwo obywało się bez instrumentów, z których natomiast
-  łącznie z organami -  chętnie korzystano w purytańskim domu. Nabożeństwo 
purytańskie naznaczone duchem pokuty i upamiętania, zawierało w sobie także 
momenty ciszy. W ten sposób milcząca zaduma stała się elementem akcji 
liturgicznej.

Sakramenty, zwłaszcza zaś Wieczerza (inaczej u baptystów) znalazły się na 
peryferiach purytańskiego kultu publicznego -  sprawowane były zaledwie kilka 
razy w roku. By pozbawić je konotacji ze średniowieczną i katolicką ich 
interpretacją purytanie określali je raczej mianem „ustanowień” (ang. ordinan
ces)51. W trakcie komunii używano zwykłego czyli kwaszonego chleba, wino 
podawano we wspólnym, jednym kielichu. Prezbiterianie spożywali komunię na 
siedząco, sadowiąc się za stołami, independenci zaś (w tym baptyści) przyj
mowali ją stojąc w ławkach, do których donoszono elementy. Jeśli chodzi o inne 
obrzędy chrześcijańskie, wskazać należy, że purytanizm dążył do zeświecczenia 
obrzędu zaślubin chrześcijan, akcentując w ten sposób niesakramentalny 
charakter tej instytucji. Zniesiono także chrześcijańskie pogrzeby, w praktyce

50 The Confession o f Faith Agreed Upon By The Assembly o f Divines at Westminster, XXI,1.
51 Encyclopedia..., dz. cyt., s. 410.
52 L. Ryken: tamże.
53 J.I. Packer: dz. cyt., s. 253.



SŁUŻBA BOŻA W  K O ŚCIO ŁA CH  TRA D Y CJI R EFO R M O W A N EJ 73

których dostrzegano niebezpieczeństwo zbytecznej czci zmarłego i przesądzania 
jego losów pośmiertnych. Zrezygnowano też z konfirmacji jako niepotrzebnego 
liturgicznego naddatku54. Zniesiono instytucję roku kościelnego i wszystkich 
świąt z wyjątkiem niedzieli, co miało pokazać, że dla purytanina cały rok jest 
święty. Cytowany już Richard Greenham w tym kontekście powiadał: Naszą 
Wielkanocą, naszym świętem Wniebowstąpienia, naszą Pięćdziesiątnicąjest każdy 
Dzień Pański -  niedziela55. W Dzień Pański odbywały się dwa nabożeństwa: 
główne w godzinach przedpołudniowych i popołudniowe. Najczęściej w środy 
obywało się nabożeństwo śródtygodniowe {midweek service), poświęcone za
zwyczaj „prorokowaniu” .

Zauważyliśmy wcześniej, że w zakresie praktyki sakramentalnej od pozo
stałych purytan odstawali baptyści. Jak powiada o nich znawca liturgii 
anglosaskiej Horton Davies w istocie, z wyjątkiem chrztu, byłoby trudno 
odróżnić ich nabożeństwo od nabożeństwa independentów56. Chrzest baptystycz- 
ny do mniej więcej czwartej dekady XVII stulecia dokonywany był przez 
polanie, po tym okresie stosowano zaś formę nowotestamentową czyli przez 
zanurzenie (immersyjną). Wieczerzę zaś obchodzono częściej niż u innych 
purytan: co tydzień lub co miesiąc. Dopiero kalwinistyczni baptyści, powstali 
w kilka dekad po ich arminiańskich współbraciach, rozpowszechnili praktykę 
sprawowania komunii najczęściej raz na miesiąc57. Mniej znaczące grupy 
baptystów praktykowały obrzęd umywania nóg, jako wstęp do Wieczerzy 
Pańskiej58. Zwyczaj ten nigdy nie zyskał szerszej akceptacji, natomiast przejęty 
został przez niektóre denominacje o amerykańskiej genezie protestanckiej jak 
np. przez adwentystów. Najstarsze świadectwo (rok 1609) na temat na
bożeństwa baptystycznego brzmi następująco: Porządek nabożeństwa i ustrój 
naszego zboru jest oto taki: 1. zaczynamy modlitwą, 2. po przeczytaniu jednego 
albo dwóch rozdziałów Biblii, 3. objaśniany jest ich sens a następnie odbywa się na 
ich temat rozmowa, 4. uczyniwszy to, odkładamy na bok nasze księgi i po solennej 
modlitwie pierwszego mówcy 5. czyta on jakiś tekst z Pisma i wykłada go przez 
okres godziny albo od trzech kwadransów do godziny. 6. Po nim powstaje inny 
mówca i zwiastuje na ten sam tekst przez podobny czas, raz dłużej, raz krócej. 7. 
Po nim trzeci, czwarty i piąty itd., jeśli czas pozwala. 8. Wtedy pierwszy mówca 
kończy to modlitwą, tak jak  i modlitwą rozpoczął i 9. napomina, by złożyć datki 
na biednych, które gdy są już zebrane 10. także zamyka modlitwą. Takie poranne 
spotkanie zaczyna się o ósmej i trwa do dwunastej w południe. Podobny przebieg 
ma zebranie zwołane od drugiej po południu do szóstej. Po wszystkim rozpat
rywane są sprawy zarządu zborem59.

54 J.F. White: dz. cyt., s. 125.
55 L. Ryken: dz. cyt., s. 121.
56 Horton Davies: Worship and Theology in England, s. 504.
57 H. Leon McBeth: The Baptist Heritage, Nashville 1987, , s. 92.
C Q

W.L. Allen: Worship (w:) Dictionary of Baptists in America, red. B.J. Leonard, Downers 
Grove 1994, s. 297.

59 Champlin Burrage: The Early English Dissenters in Light o f Recent Research, t. 2, s. 176-177.
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Baptystom przypisać należy zasługę wprowadzenia do nabożeństwa anglo
saskich Kościołów tradycji reformowanej praktyki śpiewu hymnów. Mimo, że 
na początku, jak inni purytanie, ograniczali się do śpiewu psalmów (z 
wyłączeniem kobiet, które podczas nabożeństwa purytańskiego musiały mil
czeć)60 i to wykonywanych bez muzyki, to potem jako pierwsi anglosascy 
protestanci przełamali opór przed wykonywaniem „nienatchnionych pieśni” . Za 
autora wprowadzenia śpiewu hymnów uważany jest Benjamin Keach, ale 
najprawdopodobniej wyprzedzili go inni baptyści: Anna Trapnell i Hanserd 
Knollys. I choć jeszcze Ogólne Zgromadzenie Baptystyczne w 1689 uznało śpiew 
za czynnik obcy w nabożeństwie zgodnym z Ewangelią, Keach już w 1691 r. 
opublikował śpiewnik Spiritual Melody zaś w 1696 r. inny kancjonał pt. Spiritual 
Songs. Oba zawierały około czterysta hymnów, większość jego własnego 
autorstwa61.

Wraz z dojściem purytanizmu do władzy w Anglii, podjęto próby wprowadze
nia jednolitej liturgii dla reformującego się w duchu purytańskim anglikanizmu. 
Zwołane w celu ustalenia nowej doktryny i praktyki kościelnej Westminsterskie 
Zgromadzenie Teologów (1643-1648) oprócz innych regulacji wypracowało 
nowy purytański standard dla nabożeństwa w Kościele Anglii. Stało się nim 
Westminsterskie dyrektorium dla publicznego kultu Bożego (Westminster Direc
tory for the Public Worship o f God), z 1645 r., które zawierało raczej zestaw 
wskazówek dla przewodniczącego nabożeństwu niż formularz liturgiczny. 
Wyparło ono na 15 lat z użycia słynny i kontrowersyjny anglikański Modlitew
nik. Dyrektorium potwierdziło purytańskie (głównie według praktyki prez- 
biteriańskiej) zasady głoszenia kazań, sprawowania Chrztu i Wieczerzy. Sankc
jonowało jednak praktykę ślubu kościelnego, nawiedzenia chorych i pogrzebu 
chrześcijańskiego. Z nabożeństwa usunęło jednak credo, Gloria Patri oraz 
Modlitwę Pańską. W roku 1547 do omawianego Dyrektorium dołączyło także 
ustalone przez Zgromadzenie Westminsterskie Dyrektorium dla modlitwy rodzin
nej. Księgi te jednak nie obowiązywały w Anglii długo. Po upadku Rzeczpo
spolitej purytańskiej powróciła Księga modlitwy powszechnej, dla której rywalem 
nie stała się nawet ułożona przez Richarda Baxtera prezbiteriańska Liturgia 
z Savoy z 1661 r. Dyrektorium dla publicznego kultu Boga przyjęło się natomiast 
na dobre w Kościele Szkocji.

Krótko odnosząc się do wystroju wnętrza wykorzystywanego dla na
bożeństwa purytańskiego zaznaczmy, iż utrzymywane one były w maksymalnej 
prostocie, kazalnicę dla podkreślenia roli głoszonego Słowa lokowano w środku, 
na pulpicie umieszczano Biblię, na ścianach często pojawiały się biblijne 
inskrypcje, z upływem czasu za kazalnicą pojawiało się ozdobne, niekiedy nawet 
z witrażem, olaio. Typowym elementem kaplicy, kościoła -  czy jeszcze częściej 
purytańskiego „domu zgromadzeń” lub „domu modlitwy” -  były proste ławy, 
prosty stół komunijny, chrzcielnica lub baptysteium (zwane także „cysterną”)

60 Hugh Martin: Baptist Contribution to Early English Hymnody, The Baptist Quarterly 1962, s. 201.
61 Tamże.
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oraz balkony zawieszone tak, by wierni mogli dobrze słyszeć i widzieć 
prowadzącego nabożeństwo i głoszącego kazanie ministra. Budynek zborowy 
wewnątrz i z zewnątrz najczęściej utrzymany był w biało-czarnej kolorystyce, co 
łatwo rzucało się w oczy na tle mieniących się różnymi barwami wnętrz świątyń 
anglikańskich62.

IV. Nabożeństwo publiczne
w reformowanym protestantyzmie północnoamerykańskim

Kiedy purytanizm angielski był u szczytu swojej potęgi, jego przedstawiciele 
zasiedlali Nową Ziemię -  Amerykę Północną. Przenieśli tam też swoje zwyczaje 
w zakresie nabożeństwa. Wbrew obiegowym opiniom pierwsi anglosascy 
mieszkańcy tego olbrzymiego kontynentu nie byli ludźmi szczególnie zaintereso
wanymi religią, a związek z jakimkolwiek Kościołem utrzymywało z pewnością 
nie więcej jak kilka procent osadników. Stąd też Amerykanie stanowili dla 
misyjnie nastawionych wyznań protestankich przedmiot aktywnej działalności 
ewangelizacyjnej. Przodowały w tym zakresie interesujące nas Kościoły tradycji 
reformowanej, w szczególności zaś prezbiterianie, baptyści i kongregacjonaliści. 
Życie liturgiczne tych wspólnot musiało służyć realizacji wspomnianego celu 
i dostosować się do warunków panujących na przepastnych obszarach 
północnoamerykańskiego kontynentu. W związku z tym obok typowej, a przy
bliżonej wcześniej konwencjonalnej liturgii purytańskiej i postpurytańskiej, 
wykształcił się tam pewien nowy typ nabożeństwa czy nawet nowa tradycja 
liturgiczna, którą można określić jako liturgię „pogranicza” (Frontier)63.

By mówić o „liturgii pogranicza” trzeba najpierw scharakteryzować „po
bożność pogranicza” . Ta ostatnia stawała się udziałem ludzi, którzy podróżowali 
na zachód Ameryki, na „Dziki Zachód”, wraz z przesuwającymi się ku 
Pacyfikowi wpływami białego człowieka. Linia tych wpływów to właśnie owa 
granica -  frontier. Pionierzy nowych stron ludzie poszukujący spokojnego życia, 
względnie przygód, żyli najczęściej z dala od jakiejkolwiek zorganizowanej 
religii. Znajdowali się oni poza zasięgiem ustabilizowanych i prestiżowych 
Kościołów. Dlatego też docierali do nich tylko wędrowni kaznodzieje. Ponieważ 
wizyty takie były siłą rzeczy sporadyczne -  a to ze względu na wielkie odległości, 
rozrzucenie osad i życie wielu zdobywców Zachodu w samotniach. Osadnicy 
kultywowali przeto swą religijność we własnym zakresie, a jedyną formą 
praktyki było czytanie Biblii, modlitwa, ewentualnie śpiew, indywidualnie 
i w ramach najbliższej rodziny. Lektura Pisma też nie wszędzie wchodziła w grę, 
a to ze względu na powszechny wciąż analfabetyzm. Ważnym, acz okresowym 
tylko, uzupełnieniem tego skromnego sposobu kultywowania wiary były zjazdy 
ludności danego terenu, w celu wysłuchania znanego ewangelisty czy innego

Horton Davies, The Worship of English Puritans, 1948, s. 209.
63 F.M. Segler: dz. cyt., s. 51nn; J.F. White: dz. cyt., s. 171nn.
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mówcy, wspólnego śpiewu, przystąpienia do sakramentów i bycia razem 
z innymi. Owe „camp meetings” (spotkania pod namiotem), organizowane 
wspólnie przez różne denominacje, zwłaszcza zaś prezbiterian, kongregac- 
jonalistów, baptystów, metodystów, campbellitów (Uczniów Chrystusa), sta
wały się dla osadników momentem ekscytującej odmiany w ciągu nudnej 
codzienności. Zjazdy takie dla wielu z nich stanowiły pierwszy kontakt 
z Ewangelią i moment osobistego nawrócenia do Chrystusa. Taki też był cel 
przyświecający ich organizatorom. A ponieważ adresatami tego rodzaju imprez 
byli ludzie prości, maksymalnie upraszczano ich przebieg, formę i treść. Podczas 
przeciętnego „camp meeting” nacisk kładziono na wspólny śpiew, który miał 
tworzyć ducha koncentracji na Bogu i Jego wzniosłych sprawach, żarliwe 
zwiastowanie Słowa o nędzy człowieka i wspaniałości Ewangelii zbawienia oraz 
solenną modlitwę, w czasie której niewierzący mieli upamiętywać się i składać 
swoją ufność w Chrystusie. Z czasem pragnienie uzyskania efektu w postaci 
nawrócenia grzesznika było tak wielkie, że stosowano różnego rodzaju metody 
mające na celu skutek ten przyśpieszyć czy nawet wymusić. Tworzono atmosferę 
ekscytacji (przez krzyk, gestykulagę kaznodziei, bieganie przezeń po platformie 
z kazalnicą, a nawet upadanie), niezwykłości, roztaczano wstrząsające wizje kar 
dla niepokutujących, odwoływano się do uczuć lęku i poczucia wstydu -  wszyst
ko po to, by zebrać jak największy duchowy plon. Model ten siłą rzeczy przenieść 
się musiał na konwencjonalne życie powstających w wyniku takich spotkań 
i rozszerzającego się ożywienia duchowego zborów. Opisane elementy stawały 
się częścią nabożeństw zborowych różnych wyznań, co przy często prak
tykowanej autonomii poszczególnych kongregacji i niechęci do przyjmowania 
ustalonych formuł powodowało między innymi dalekie ujednolicenie Służby 
Bożej we wszystkich rozwijających się na Zachodzie denominacjach. Pobożność 
i nabożeństwo z „frontiera” rozpowszechniało się także w innych częściach 
Stanów Zjednoczonych, także na Kościoły nie uczestniczące w opisanym 
rodzaju ekspansji religijnej. Postępowała w ten sposób wspomnianego rodzaju 
„amerykanizacja” stylu bycia wszystkich Kościołów, co dotknęło także i luteran, 
a nawet i katolików. Objawiła się ona i w postaci niechęci niektórych kręgów 
kościelnych do dotychczasowych osiągnięć swojej własnej tradycji liturgicznej. 
Szczególnie mocno odczuli to amerykańscy prezbiterianie64. Franklin M. Segler 
podjął próbę sklasyfikowania najbardziej wyrazistych cech „nabożeństwa 
pogranicza”: 1) nie obowiązywały żadne ustalone formuły nabożeństwa, 2) 
sakramenty sprawowano rzadko ze względu na brak osób ordynowanych i co za 
tym idzie uprawnionych do ich udzielania, 3) pośród części „ludzi pogranicza” 
zakorzeniona była niechęć do wykonywania posługi kościelnej przez osoby 
wykształcone w tym kierunku, 4) kazanie miało w nabożeństwie znaczenie 
pierwszorzędne, 5) modlitwy były spontaniczne i wypowiadali je zarówno 
świeccy jak i duchowni, 6) uczestnicy nabożeństwa wykazywali naturalny 
entuzjazm przybierający często kształt emocjonalnej ekstazy, 7) nabożeństwa

64 J.F. White: dz. cyt., s. 73.
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były zdominowane przez gwałtowny śpiew przenikniętych subiektywizmem, 
indywidualizmem i pogodnym optymizmem pieśni, 8) uczestnicy nabożeństwa 
żyli chwilą obecną i niewiele baczyli na tradycję i dokonania przeszłości, 9) 
miejsce nabożeństwa było zwyczajne i służące także innym celom65. Próbując 
jeszcze krócej ująć podstawowe elementy nabożeństwa, o którym mowa, 
wskazać należy trzy niezbędne jego części: śpiew połączony z modlitwą, kazanie 
i wezwanie do nawrócenia66. Z tym ostatnim elementem wiązały się (i to nie tylko 
podczas masowych ewangelizacji) takie działania jak wezwanie pokutujących do 
wyjścia „do przodu” (”Altar call” -  dosłownie: wezwanie do ołtarza), by 
zamanifestować swoją decyzję przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela oraz in
stytucji „mourners bench” (ławy żałujących za grzechy).

Ważnym nowym czynnikiem amerykańskiego nabożeństwa był śpiew 
angielskich hymnów. Dzięki takim wybitnym autorom tekstów i kompozyto
rom jak np. kongregacjonalista Izaak Watts (1674-1748) czy metodystyczny 
anglikanin Karol Wesley (1707-1788) oraz baptystom będącym pierwszymi 
entuzjastami śpiewu w najwcześniejszym okresie historii chrześcijaństwa 
w Ameryce67, reformowany protestantyzm amerykański zwiększył swoją 
żywotność, pogłębił duchowość (był to najlepszy sposób utrwalania znajo
mości Ewangelii) i powiększył atrakcyjność. Angielskie pieśni religijne znane 
jako spirituals, śpiewane początkowo przez białych, stały się hymnami 
wyzwolenia lgnących do Kościołów postpurytańskich i metodystycznych 
czarnych niewolników. Dzięki nim zwłaszcza metodyzm i baptyzm stały się 
religią Murzynów amerykańskich.

Wiek XIX przyniósł zdecydowaną stabilizaqę życia kultowego 
w Kościołach nurtu reformowanego. Z jednej strony „religijność pogranicza” 
stała się czymś w zupełności konwencjonalnym, z drugiej zaś stępiło się ostrze 
zastrzeżeń wysuwanych przez zwolenników starych zwyczajów reformowa
nych wobec niestosowanych dotychczas form oprawy nabożeństwa. Do 
kościołów trafiły instrumenty muzyczne z organami piszczałkowymi na czele, 
obok śpiewu z Psałterza wykonywano już hymny angielskie, poczęto tworzyć 
chóry, strojone w zdobne togi. Zmieniła się także architektura budynków 
kościelnych -  pojawiało się coraz więcej reprezentacyjnych budowli w stulu 
gotyckim i klasycystycznym, bardziej już przypominające świątynie niż 
skromne domy modlitwy. Duchowni sprawowali swoje czynności w uroczys
tych togach, czego nie uniknęli także baptyści, którzy i tak po dziś dzień 
najsilniej bronią się przed stosowaniem bioru, w którym bez skrępowania nie 
można pokazać się na ulicy (uwaga ta nie dotyczy generalnie czarnoskórych 
baptystów).

Przemiany XIX stulecia wiązały się w niektórych przypadkach także z od
radzaniem się konfesyjnych tradycji liturgicznych. Tak też prezbiterianie poczęli

65 F.M. Segler: dz. cyt., s. 52.
66 J.F. White: dz. cyt.
67 J. Paul Williams: What Americans Believe and How They Worship, New York 1962, s. 242.
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interesować się własnymi liturgiami z okresu Reformaq'i, baptyści zaś pod 
wpływem konkurencyjnego względem nich, a praktykującego coniedzielną 
Wieczerzę ruchu campbellitów68, pilnowali regularnego sprawowania komunii.

V. Współcześne nabożeństwo w Kościołach typu reformowanego

Obecne stulecie przyniosło w dziedzinie życia liturgicznego Kościołów 
tradycji reformowanej z jednej strony dalszą amerykanizację nabożeństwa 
w duchu „religijności pogranicza” , z drugiej zaś -  dzięki smutnym roz
czarowaniom wywołanym przez wojny światowe -  otworzyła te wspólnoty na 
dorobek przeszłości i dorobek innych tradyq'i chrześcijańskich. Szczególnie 
zbliżenie ekumeniczne związane z działalnością Światowej Rady Kościołów oraz 
z głębokimi zmianami w katolicyzmie zapoczątkowanymi przez Sobór Waty
kański II spowodowały wzajemną ogólnochrześcijańską recepcję doświadczeń 
z zakresu Służby Bożej. Dalsze przemiany spowodowane zostały tendenqami 
unifikacyjnymi występującymi pomiędzy różnymi denominaqami, co naj
pełniejszy wyraz znalazło w połączeniu się w różnych częściach świata przed
stawicieli wyznań funkcjonujących dotąd odrębnie od siebie (dotyczy to 
zwłaszcza kongregacjonalistów, prezbiterian, metodystów, anglikanów). Proces 
ten polega też na łączeniu odrębnych denominacji przynależących do tej samej 
tradyq'i wyznaniowej (np. metodystów czy luteran).

W ramach nabożeństwa wspomnane przemiany wyrażają się w przyjęciu 
przez niektóre Kościoły tradycji reformowanej lekcjonarza w miejsce lectio 
continua, wprowadzeniu roku liturgicznego z szeregiem (często nieznanych 
w tych kręgach) świąt kościelnych, jak na przykład Środa Popielcowa, Przemie
nienie Pańskie, święto Chrystusa Króla69. W wielu Kościołach, które dotąd 
stroniły od sztywnych formuł liturgicznych, jak np. kongregacjonaliści, obo
wiązuje teraz ściśle reglamentowana akcja liturgiczna. Wprowadzane są tam, 
wzorowane na katolicyzmie i luteranizmie, mieniące się różnymi kolorami szaty 
liturgiczne/mszalne. Można by na marginesie żartobliwie stwierdzić, że w ten 
sposób bardzo dosłownie brano słowa, które wypowiedział Karol Barth 
(1886-1968): w akcie nabożeństwa Kościół zmienia swój ubiór roboczy na strój 
świąteczny70. W ramach zmian w materialnej oprawie nabożeństwa zwrócić 
trzeba uwagę na fakt, iż kult typu reformowanego znacznie bardziej ozdabia 
muzyka, w tym także muzyka folkowa, dotyczy to zwłaszcza Kościołów 
w krajach Trzeciego Świata. W omawianym kręgu najbardziej konserwatywnie 
zachowują się baptyści, często kurczowo trzymający się swojej tradycji liturgicz
nej -  wśród dopuszczanych przez nich innowacji głównie wskazać można na

68 Więcej na temat tego nurtu religijnego znaleźć można w opublikowanej ostatnio w języku 
polskim książce: W. Robinson, Gdzie stoimy. Powstanie, rozwój i przesianie religijnego ruchu 
Kościołów Chrystusowych, Warszawa 1996, passim.

69 J.F. Wbite, dz. cyt., s. 78.
70 K. Barth: Church Dogmatics, 4,2, s. 697.
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nowe formy muzyczne. Niezależnie od wszystkich nowości, w nabożeństwie 
Kościołów zajmującego nas typu wciąż da się dostrzec charakterystyczne cechy 
reformowanej tradycji liturgicznej.

YI. Wyróżniki reformowanej tradycji liturgicznej

Na podstawie dokonanego przeglądu historii nabożeństwa reformowanego 
spróbujmy uściślić jego istotę.

1. Przy bacznej obserwacji Służby Bożej w Kościołach nurtu reformowanego 
rzuca się w oczy fakt, że podstawowym czynnikiem kształtującym nabożeństwo 
w tej tradyq'i chrześcijańskiej jest Słowo Boże. Zaznacza się to w dwojaki sposób: 
z jednej strony Słowo -  Jego czytanie, głoszenie i rozpamiętywanie znajduje się 
w centrum akcji liturgicznej, z drugiej zaś cały porządek nabożeństwa -  zgodnie 
z postulatem przedstawicieli tego nurtu kościelnego -  ma odzwierciedlać zasady 
kultu Boga przewidziane w Słowie Biblii. Tak więc priorytet Słowa w na
bożeństwie typu reformowanego polega na tym, iż w istocie jest ono zarazem 
przedmiotem kultu, jak i regulatorem kultu. Priorytet Słowa wyraża się 
w dalszym planie w podporządkowaniu wszystkich innych działań liturgicznych 
publicznej lekturze i wykładowi Pisma, tak aby doń prowadziły i czynności te 
czyniły bardziej zrozumiałymi i przyswajalnymi. Inne elementy nabożeństwa, jak 
muzyka i modlitwa, co w niemałym stopniu dotyczy również i sakramentów, 
ustąpić muszą w cień prezentowanego Słowa.

2. Nadrzędność Słowa jako regulatora nabożeństwa prowadzi z kolei w kręgu 
reformowanym do relatywizacji tradyq'i kościelnej, a dotychczasowy dorobek 
liturgiczny Kościoła traktuje jako spuściznę, z której stosunkowo swobodnie 
można wybierać to, co kultowi Słowa dobrze służy. W niektórych środowiskach 
podejście to skutkowało odrzuceniem ustalonych formularzy nabożeństwo- 
wych, w innych -  choć nie wywoływało tak daleko idących efektów -  pozwalało 
traktować sztywną formułę nabożeństwa jako ustalenie li tylko porządkowe, 
obowiązujące tak długo jak długo dobrze służy. Opisana postawa stanowiła 
podglebie liturgicznego pragmatyzmu, który jest kolejnym znamieniem refor
mowanej tradyq’i liturgicznej.

3. Kształtowanie kultu publicznego w Kościołach nurtu reformowanego 
podlegało imperatywowi poszukiwania prostoty form. Uważano w tych 
kręgach, iż im bardziej jest uproszczona oprawa nabożeństwa, tym łatwiejsza 
będzie percepcja jego treści. Owe dążenie do prostoty owocowało spirytualizacją 
nabożeństwa w tej tradyq'i. Polegała ona na czynieniu wszystkiego, by kult był 
jak najbogatszy w sferze przeżyć duchowych i intelektualnych, a jak najbardziej 
skromny i powściągliwy w sferze przeżyć estetycznych, zmysłowych. Ta ducho
wa koncentracja pociągała za sobą maksymalną redukq'ę materialnej oprawy 
nabożeństwa. W tym obszarze dokonują się obecnie największe przemiany
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w liturgii typu reformowanego, dające sygnał, iż dochodzi tutaj do wykroczenia 
poza ramy dotychczasowych założeń.

4. Skupienie się nabożeństwa reformowanego na treści nadało kultowi 
publicznemu omawianej tradycji rys pedagogiczny. Zasadzie nauczania starano 
się podporządkować wszystkie czynności dokonywane w trakcie liturgii: nau
czać miało nie tylko czytanie Biblii, kazanie czy dyskusja nad usłyszanym 
wykładem (prophesaying), ale także modlitwy i śpiew.

5. Nabożeństwo typu reformowanego zakłada aktywne uczestnictwo świec
kich i to nie tylko w postaci wspólnego śpiewu czy wspólnej modlitwy, ale także 
poprzez dopuszczenie ich do modlitwy extempore, publicznej (przeprowadzanej 
podczas nabożeństwa) dyskusji nad kazaniem, do rozdziału a nawet przewod
niczenia Wieczerzy Pańskiej (kogregacjonaliści, campbellici, czasami i baptyści). 
Kościoły typu reformowanego zwłaszcza na kontynencie północnoamery
kańskim oraz krajach południowej półkuli szeroko rozpowszechniły instytucję 
kaznodziejstwa nieordynowanych świeckich.

6. Niezależnie od stosunku poszczególnych wspólnot w łonie tradycji 
reformowanej do ustalonych formuł liturgicznych wszędzie panowało silne 
przekonanie, iż nabożeństwo musi przyjąć kształt ściśle uporządkowany 
i uładzony. Wynikający z passusu Pierwszego Listu do Koryntian nakaz 
A wszystko niech się odbywa godnie i w porządku (1 Kor 14:40) stał się naczelną 
formalną zasadą liturgiczną w Kościołach nurtu reformowanego.

Sumując rozważania na temat dziejów i istoty nabożeństwa typu refor
mowanego warto przytoczyć opinię Richarda Baxtera najwybitniejszego chyba 
przedstawiciela purytańskiej teologii praktycznej, który potrafił w wielkim 
skrócie ująć cel nabożeństwa w prezentowanej przez niego tradycji 
chrześcijańskiej: nabożeństwo mamy po to, by uwielbić Boga, udoskonalić 
wierzących, przekazać duchową wiedzę, świętość i wsparcie dla innych, a przy tym 
wszystkim rozszerzyć rzeczywiste rządy Boże w świecie1'. *

71 Cyt. za: L. Ryken: dz. cyt., s. 123.
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AKTYWNOŚĆ PATRIARCHATU MOSKIEWSKIEGO

I. Na tle zaniechanego spotkania 
trzech najwyższych dostojników kościelnych w Heiligenkreutz

Chronologicznie rzecz przedstawiała się następująco: pomiędzy 7 a 8 maja 1997 
r. w miejscowości Cassano delle Murge nieopodal Bari we Włoszech prowadzone 
były bilateralne rozmowy pomiędzy przedstawicielami Watykanu i Patriarchatu 
Moskiewskiego, z udziałem przedstawicieli Kościoła grekokatolickiego z Ukrainy. 
Stronę rzymskokatolicką reprezentowali kard. Cassidy oraz księża Piotr Duprey, 
J-Cl. Perisset i JLMaj, prawosławną metropolita Kirył ze Smoleńska, archimand- 
ryta Wiktor Petliuczenko, eremita Hilarion (Alfew) i oJerzy Zabliczew, grekoka- 
tolicką biskup pomocniczy Lwowa Wasyl Medwit i biskup Iwan Semedy 
z Mukaczewa. W komunikacie końcowym strony wyraziły wolę zwiększenia 
wysiłków na rzecz wzajemnego pojednania oraz unikania wszelkich form 
przemocy w duchu zasad przyjętych w 1993 r. w Balamand. Jednocześnie 
postanowiono poddać szczegółowej analizie teologicznej założenia ekleq'alne 
i pastoralne dokumentu z Balamand, chcąc przez to uniknąć powstania wszelkich 
możliwych przyczyn dla pojawiania się nowych podziałów pomiędzy oboma 
Kościołami.. Analizowano sytuacje konfliktowe pomiędzy prawosławnymi i gre
kokatolikami, szczególnie te, które powstały w Iwano-Frankowsku i Lwowie. 
Postanowiono potwierdzić określone już w 1990 r. ustalenia, na mocy których 
miała być powołana mieszana komisja złożona z dwóch biskupów, która 
zabiegałaby o rozwiązanie powstających problemów. Wydany komunikat kończył 
się stwierdzeniem, że możliwie jak najszybciej oczekiwane jest uspokojenie napięć 
występujących na Ukrainie, co winno szczególnie oznaczać normalizację stosunków 
pomiędzy prawosławnymi i katolikami, którzy teraz właśnie przygotowują się do 
obchodu wielkiego jubileuszu przyjścia na świat Chrystusa Zbawiciela.
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Wówczas to także w Bari został omówiony program spotkania papieża Jana 
Pawła II z patriarchą Aleksym II, które miało się odbyć 21 czerwca 1997 r., tuż 
przed otwarciem Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego 
w Grazu.

Odtąd już wydarzenia rozbiegały się jak kule bilardowe. W dniach 8 i 9 maja 
1997 r. we Lwowie odbyło się wspólne posiedzenie episkopatów łacińskiego 
i grekokatolickiego Ukrainy. Obecny na nim kard. R. Etchegaray, przewod
niczący Komitetu obchodu jubileuszu roku 2000, zebranym biskupom 
przedłożył zatwierdzony przez papieża dla całego Kościoła katolickiego pro
gram obchodów roku jubileuszowego. W przemówieniu swym podkreślił istotny 
aspekt ekumeniczny tych obchodów, mający swe szczególne odniesienie do 
Kościoła na Ukrainie. Dostojnicy Kościoła katolickiego zatem z energią 
i konsekwentnie realizowali zasady postępowania uzgodnione w Bari.

Tymczasem niespodziewanie nadeszła wiadomość, że patriarcha ekumenicz
ny z Konstantynopola Bartłomiej I nie weźmie udziału w spotkaniach przewi
dzianych na terenie Austrii. Miał on być uczestnikiem Zgromadzenia Ekumeni
cznego w Grazu, lecz jedynie personalnie, jako zwierzchnik swego Kościoła. 
Tymczasem patriarcha Aleksy II w Grazu był oczekiwany jako były przewod
niczący Konferencji Kościołów Europejskich i były współprzewodniczący 
Pierwszego Zgromadzenia Ekumenicznego, jakie odbyło się przed ośmioma laty 
w Bazylei w Szwajcarii. Zatem rola patriarchy Aleksego II była wyraźnie 
wkomponowana w strukturę owego Drugiego Zgromadzenia Europejskiego, 
podczas którego przekazywał on niejako pałeczkę przywódcy swemu następcy 
duchownemu anglikańskiemu Johnowi Arnoldowi, aktualnemu prezydentowi 
Konferencji Kościołów Europejskich. Tak więc patriarcha ekumeniczny, 
występujący wśród zwierzchników kościelnych prawosławia jako pierwszy wśród 
równych, nie mógł liczyć na to, że w Grazu jego prymat będzie należycie 
uwypuklony w stosunku do utrwalonej już pozycji patriarchy całej Rosji. Miał 
on również wziąć udział w spotkaniu papieża i patriarchy moskiewskiego 
w Heiligenkreutz, ale jego rola tam również nie była ściśle określona i jak podają 
niektórzy komentatorzy, nie mógł się on doczekać powiadomienia, czemu 
właściwie będą poświęcone rozmowy pomiędzy Janem Pawłem II i Aleksym II.

Jakkolwiek motywy odmowy uczestnictwa nie dają się ściśle określić, to 
jednak występujący w imieniu patriarchy ekumenicznego metropolita Meliton 
z Filadelfii, sekretarz Świętego Synodu Konstantynopola, dawał takie oto 
wyjaśnienie, mówiąc, że Zgromadzenie w Grazu jest Znakiem dobrej woli 
pojednania i należy unikać wszelkich inicjatyw równoległych, które mogą być 
poczytane jako chęć wykorzystania tego spotkania ekumenicznego w interesie 
osobisty. Metropolita Meliton oświadczał, że patriarcha przygotowywał się na to 
spotkanie z myślą o przewalczeniu wszelkich przeszkód, jakie mogłyby się 
przeciwstawiać pojednaniu. Tymczasem -  jak mówił -  najświeższe wydarzania, 
zdradzające tendencje do zaznaczania wyższości, nie są spójne z owym duchem 
pojednania, a przeciwnie, towarzyszące im inicjatywy stwarzają okazję do 
oświadczeń negatywnych, sprzecznych niewątpliwie z owym duchem. Sformułowa
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nia, którymi posługiwał się metropolita Meliton, nie były jednoznaczne. Mogły się 
odnosić zarówno do stanowiska papieża, utrzymującego pogląd o prymacie 
w Kościele urzędu biskupa Rzymu, jak i do ostatnich posunięć Aleksego II, 
walczącego o utrzymanie swego zwierzchnictwa patriarszego w Estonii i na 
Ukrainie. Meliton wyjaśniał, że posługa patriarchy ekumenicznego zasadza się na 
miłości i pokorze, a rolą jego jest koordynacja inicjatyw lokalnych autokefalicz
nych Kościołów prawosławnych oraz sprawowanie dzid sprzyjających jedności 
wszystkich Kościołów. I właśnie w tym aspekcie, ze względu na ochronę dobra 
wspólnego Jego Świątobliwość Bartłomiej I uznał, że należy anulować zaprog
ramowane jego uczestnictwo w Drugim Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicz
nym w Grazu. Argument dobra wspólnego miał tu istotną wagę moralną, jednakże 
patriarcha Meliton nie wyjaśnił ostatecznie, jaka treść nieuzgodnionych sprzecz
ności pod tym pojęciem się kryła. Przesądzenie tego, że patriarcha Bartłomiej I nie 
przybędzie do Grazu zarazem stanowiło o tym, że nie weźmie on udziału 
w zaplanowanym spotkaniu Jana Pawła II i Aleksego II w Heiligenkreutz.

Odwołanie przez Bartłomieja I jego przyjazdu do Grazu z żalem przyjęli 
przedstawiciele Kościołów wyrosłych z Reformacji. Sekretarz generalny Kon
ferencji Kościołów Europejskich Jan Fischer wyraził pogląd, że to właśnie 
nieodpowiedzialne spekulacje mediów co do skutków mającego się odbyć przed 
Drugim Zgromadzeniem szczytu przywódców kościelnych doprowadziły do 
godnego pożałowania rezultatu, iż tak żywo popierający ideę spotkania w Grazu 
patriarcha ekumeniczny zdecydował się na nie nie przybyć.

2 czerwca rzecznik prasowy Watykanu Joaquin Navarro-Valls wydał komu
nikat, w którym komentował wywiad udzielony telewizji polskiej przez kard. 
A.Silvestrini, prefekta Kongregacji Kościołów Wschodnich. Rzecznik stwier
dzał, że kardynał, udzielając wywiadu, w tym co się tyczy spotkania papieża 
z patriarchą Aleksym ograniczył się tylko do wyrażenia pragnienia wspólnego 
wszystkim. Nie przedstawiał jednak żadnych danych dementujących lub po
twierdzających, że takie spotkanie ekumeniczne się odbędzie. Natomiast 6 czer
wca patriarcha Aleksy II zapewniał, że spotkanie pomiędzy nim i papieżem jest 
w stadium przygotowań i odbędzie się 21 czerwca nieopodal Wiednia.

Tymczasem nadeszła środa 11 czerwca, kiedy opinia światowa została 
poinformowana o tym, że do tego historycznego spotkania nie dojdzie. Decyzję 
bowiem 10 VI miał podjąć Święty Synod Cerkwi Rosyjskiej. Jego 12 członków 
bez wyjątku w głosowaniu wyraziło pogląd, „że nie zostały dopełnione warunki 
ku temu, aby odbyć owocne spotkanie pomiędzy przywódcami obu Kościołów” . 
Patriarcha Moskwy i Wszechrusi natychmiast o decyzji tej powiadomił specjal
nym listem papieża, w którym to wyrażał pragnienie, aby spotkanie mogło odbyć 
się w innym terminie. W liście tym tylko była mowa o tym, że dialog trzeba 
wyzwolić z relacji przynoszących smutek, niezrozumienie i podejrzenia. W liście 
uczyniona była też aluzja do roli misjonarzy katolickich w Rosji, których 
aktywność robi wrażenie, jakby służyła motywom politycznym.

Na wiadomość o anulowaniu spotkania Stolica Apostolska zareagowała 
z umiarem. 12 czerwca Biuro Prasowe Watykanu ogłosiło, że możliwość
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spotkania pomiędzy patriarchą Moskwy Aleksym I I  i papieżem Janem Pawłem II  
jest przedmiotem rozważań. Papież jest przygotowany na taką ewentualność. 
Stanowisko to jest godne uwagi, bowiem projektodawcą spotkania był patriar
cha Aleksy II, jak i jemu przyszło jego ideę odłożyć w czasie. Wina za ten stan 
rzeczy, zdaniem Patriarchatu Moskiewskiego, naturalnie leżała po stronie 
Watykanu. 15 czerwca Aleksy II udzielił telewizji rosyjskiej wywiadu, w którym 
wskazując winnego oświadczył, że Watykan w ostatniej chwili wycofał z przewi
dywanej wspólnej deklaracji niezmiernie ważny passus, wyrażający potępienie 
prozelityzmu przeciągania wiernych prawosławia do Kościoła katolickiego. Wspo
mniał też, że aktywność unitów nie prowadzi do jedności Kościoła.( Wiadomo 
jest, że w obwodzie lwowskim i iwanofrankowskim Ukraińska Prawosławna 
Cerkiew, podległa Patriarchatowi Moskiewskiemu, utraciła już połowę swych 
parafii na rzecz Kościoła grekokatolickiego.) Najwyższy dostojnik Cerkwi 
rosyjskiej Aleksy II, przybywszy do Austrii na Drugie Europejskie Zgromadze
nie Ekumeniczne, potwierdził dwa zarzuty: braku ostatecznego dopracowania 
treści wspólnej deklaracji i prozelityzmu katolickiego w Rosji i na Ukrainie.

Strona katolicka, której nie brakłoby zarzutów negatywnie oceniających 
poprzednie i obecne postępowanie Cerkwi rosyjskiej wobec katolików w Rosji 
i grekokatolików na Ukrainie, nie wysunęła żadnych krytycznych uwag, co 
świadczy, że jest stroną mocniejszą i zdolną do zachowania cierpliwości. 
Natomiast kard. Franciszek Koenig, emerytowany arcybiskup Wiednia, wyraził 
pogląd, że niektóre wpływowe kręgi Kościoła rosyjskiego z zasady odrzucają 
kontakty z Kościołem Zachodu, od którego dla Rosji przychodziły same 
nieszczęścia. Kardynał zwracał uwagę na to, że Rozpoczynamy dialog 
z wyższością i pojawiamy się na scenie jako bogaty wujek z Zachodu, co bardzo 
drażni Europejczyków ze Wschodu. Jest błędem mieniących się chrześcijanami, że 
idą do Rosji z  zamiarem nawracania ludzi. Przyświecają temu może dobre intencje, 
lecz w istocie jest to wyrazem arogancji i zarozumialstwa.

Charakter incydentalny, aczkolwiek interesujący miało to, że „Cerkow- 
no-Obszczestwiennyj Westnik” z 19 czerwca powiadomił, że treść dyskusji, jaka 
się toczyła na posiedzeniu Świętego Synodu z 10 czerwca, internet podał już 
9 czerwca. Nie zmieniało to faktu, że „Biuletyn Informacyjny” Patriarchatu 
Moskiewskiego wydany 17 czerwca treść posiedzenia Świętego Synodu znaną 
z internetu wiązał z datą 10 czerwca. Na posiedzeniu tym omawiana była historia 
stosunków Cerkwi z Kościołem katolickim. Stosunki te zainicjował w dobie 
współczesnej rok 1961, kiedy to na wyspie Rodos odbyło się panprawosławne 
spotkanie zakładające otwarcie się prawosławia na dialog z innymi Kościołami. 
Cezurę tych dobrze rozwijających się stosunków z Kościołem Rzymu stanowi 
moment odrodzenia się Kościoła grekokatolickiego na Ukrainie, a potem rok 
1991, kiedy stworzona została struktura Kościoła katolickiego na terenie Rosji 
i zaczęła być rozwijana działalność misjonarska na ziemi prawosławnej. Stan ten 
stwarza tak wiele problemów, że bez ich rozwiązania żadne spotkanie szefów 
dwóch Kościołów nie może być owocne. Niemniej Święty Synod aprobował 
wysiłki podejmowane przez przywódców obu Kościołów, a zmierzające do
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usunięcia rozdźwięków występujących we wzajemnych stosunkach pomiędzy 
Rosyjskim Kościołem Prawosławnym i Kościołem Rzymskokatolickim. Synod 
bowiem uważał, że dialog ujawnia się jako jedyny dający się zaakceptować środek, 
służący chrześcijanom do rozwiązywania problemów.

W stosunkach prawosławno-katolickich z ostatniej doby należy odnotować 
jeszcze dwa fakty. Otóż Święty Synod Kościoła w Konstantynopolu powiadomił 
Watykan, że tego roku nie jest rzeczą możliwą, aby patriarchat ekumeniczny 
wysłał do Rzymu swą delegację, która by wzięła, jak co roku, udział w obchodzie 
Świąt św.św. Piotra i Pawła. Na razie w Watykanie zakłada się, że decyzja ta 
odnosi się jedynie do tegorocznego święta i że strona katolicka, chcąc utrzymać 
kontakty, będzie mogła wysłać swoją delegację do Fanar na święto patronalne 
patriarchatu ekumenicznego, przypadające na dzień 30 listopada.

A także drugie wydarzenie -  w sierpniu 1997 r . do Wilna na trzydniową wizytę 
udał się patriarcha Aleksy II. Przebywając w stolicy Litwy wyrażał on pogląd, że 
na razie nie należy oczekiwać jego spotkania z Janem Pawłem II. Jednocześnie 
jednak w jego wypowiedziach występowały tony przychylne dla tego właśnie 
spotkania. Mówił on, że przygotowania wymagają czasu. I  to właśnie dlatego 
żadna data na razie nie jest wyznaczona. Patriarcha w Wilnie spotkał się 
z arcybiskupem katolickim Audrisem Backisem. Fakt ten można było uznać za 
wydarzenie znamienne, bowiem było to pierwsze spotkanie patriarchy moskiew
skiego z dostojnikiem katolickim, hierarchą kościelnym, mającym swą stolicę 
biskupią na ziemiach byłego Związku Sowieckiego, jakie odbyło się po 
anulowaniu spotkania z papieżem w Heiligenkreutz. Być może przywódca 
kościelny Cerkwi rosyjskiej chciał wykazać, że potrafi on odnieść się z sympatią 
do hierarchy Kościoła katolickiego, jeśli nie prowadzi on działalności na 
kanonicznym terytorium Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Niemniej lato 1997 r., którego program zapowiadał się tak obiecująco, nie 
przyniosło żadnych zdarzeń mogących świadczyć o pojednaniu pomiędzy 
Kościołem wschodnim prawosławnym i zachodnim rzymskokatolickim. Prze
ciwnie, stosunki wzajemne jak gdyby się ochłodziły i to także w relacjach między 
Rzymem i Fanar, czego przyczyn, jak na razie, trudno jest dociec.

Jak to zwykle jednak bywa, w relacjach światowych nie może istnieć pustka. 
Ochłodzenie w stosunkach z Watykanem przyniosło ożywienie braterskich 
relacji pomiędzy patriarchą ekumenicznym i patriarchą Moskwy i Wszechrusi. 
Bartłomiej I przybył do Odessy, by wziąć udział w organizowanym pod 
patronatem patriarchatu ekumenicznego sympozjum ekologicznym, 
poświęconym ochronie Morza Czarnego. Zaś Aleksy II odbył wizytację 
pastoralną podległej sobie diecezji odesskiej. W każdym razie 24 września 1997 r. 
pomiędzy obu dostojnikami doszło w Odessie do dwugodzinnego spotkania, 
podczas którego skłóceni tak niedawno hierarchowie zdołali uzgodnić bardzo 
wiele ważkich spraw. Obaj oni uznali, że należy czynić wszystko, co jest w ich 
mocy, by możliwie jak najszybciej usunąć plagi, jakie dotknęły Kościół na 
Ukrainie. Plagi te dotykają szczególnie lud Boży, którego członkowie nie są 
zdolni zorientować się w tak złożonej sytuacji, wskutek czego wielu wiernych godzi
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się przyjmować sakramenty z rąk schizmatyckich i uczestniczyć w nabożeństwach 
odprawianych poza wspólnotą eklezjalną i bez laski Bożej. Co więcej Bartłomiej 
I oświadczył, że Patriarchat w Konstantynopolu uznaje jako jedynie kanoniczny 
Autonomiczny Kościół Prawosławny Ukrainy, pozostający pod jurysdykq'ą 
Patriarchatu Moskiewskiego i kierowany przez metropolitę Wołodymira (Sabo- 
dana) z Kijowa. Zdementował on zarazem domniemania, jakoby zamierzał 
uznać autokefalię Kościoła Prawosławnego Ukrainy i poddać go swej jurysdyk
cji. Stwierdził jednakże, że poparcie udzielone jednemu Kościołowi na Ukrainie 
nie rozwiązuje jeszcze wszystkich istniejących problemów i dlatego też należy 
szukać dróg prowadzących jak najspieszniej do przywrócenia jedności Kościoła.

Żadnej aprobaty, żadnej sympatii, żadnej ręki wyciągniętej wobec schiz- 
matyków -  takie jest zdecydowane stanowisko zajęte przez obu hierarchów 
-  skomentował wynik obrad odesskich metropolita Kirył ze Smoleńska, 
przewodniczący Wydziału Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego. Jego 
zdaniem schizmatykom pozostało tylko jedno rozwiązanie, to jest ścisłe uznanie 
zasad eklezjologicznych i kanonicznych Kościoła prawosławnego, najmniejsze 
bowiem nawet ich przekręcanie prowadzi do nieuchronnej destrukcji Kościoła. 
Ruchy schizmatyckie, istniejące wewnątrz Kościoła prawosławnego, ujawniają 
swoją aktywność przeciwstawną Kościołom kanonicznym i daje się to już 
zaobserwować nie tylko na Ukrainie, lecz także w Macedonii, Grecji, Gruzji 
i w Rosji. Dlatego też, jak podkreślił metropolita Kirył, angażować się winnp 
jedynie w dialog ze zdrowymi silami, które dążą do umocnienia jedności panor- 
todoksyjnej.

Bartłomiej I i Aleksy II podczas swego spotkania rozpatrywali także statut 
kanoniczny wspólnot prawosławnych w Estonii. Rozważali kwestię udziału 
Kościołów prawosławnych w ruchu ekumenicznym, który jest silnie kwes
tionowany przez różne Kościoły lokalne, czego namacalnym wyrazem jest to, że 
Kościół Gruzji w maju 1997 r. wystąpił ze Światowej Rady Kościołów. Zdaniem 
obu patriarchów istnieje pilna potrzeba, aby Kościoły prawosławne w kwestii 
swej przynależności do Rady podjęły wspólną decyzję jeszcze przed Zgromadze
niem Ogólnym ŚRK, jakie jest przewidziane na grudzień 1998 r. w Harare 
w Zimbabwe. I w związku z tym wskazane by było częstsze odbywanie spotkań 
z prymasami autokefalicznych Kościołów prawosławnych, co ułatwiłoby prze
kroczenie występującego w kwestiach ekumenicznych kryzysu.

Spotkanie odesskie należy niewątpliwie zaliczyć do kolejnego sukcesu 
polityki patriarchy moskiewskiego. Nie wróżyło ono dobrej przyszłości pra
wosławnej części Ukrainy, która, jakby wynikało z wypowiedzi obu pat
riarchów, nie ma co liczyć na uznanie kanoniczne Kościoła niezależnego od Rosji 
i zdolnego być wyrazicielem tożsamości duchowej naddnieprzańskiej Kijowsz- 
czyzny.

Jakby dziwnym zbiegiem okoliczności nazwa cysterskiego opactwa z Heili
genkreutz z początkiem września 1997 r. powróciła na łamy prasy. W tym czasie 
bowiem w budynku tamtejszego starego klasztoru, którego część pochodzi 
jeszcze z XII wieku, odbywało się sympozjum zorganizowane przez Stowarzyszę-
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nie Europejskich Dialogów Kulturalnych, organizacji zbliżonej do Kościoła 
katolickiego. Tematem spotkania był „Los jednostki w epoce powszechnej 
komunikacji” . I nad tym dość panoramicznym tematem dyskutowali przybyli do 
Heiligenkreutz duchowni i świeccy reprezentanci życia kulturalnego z dwudzies
tu krajów. Prym wodzili realizatorzy katolickich programów radia i telewizji, 
przy czym wszyscy zastanawiali się, jak zdobywać przychylność i zainteresowa
nie szerszych kręgów publiczności.

W dyskusji tej m.in. zabrała głos Natalia Sacharowa z rosyjskiego 
chrześcijańskiego Instytutu Nauk Humanistycznych, która mówiła o tym, na 
jakie trudności napotykają media w przekazie treści religijnych we współczesnej 
Rosji. Twierdziła, że komunizm tak wyjałowił świadomość ludzką z wszelkich 
skojarzeń religijnych, iż przeciętne dziecko, nie mogące korzystać z edukacji 
rodziców, z modlitwy „Ojcze nasz” rozumie co trzecie słowo. Stan ten jednak nie 
jest przedmiotem niepokoju dla hierarchii Cerkwi rosyjskiej, która, jak wyraziła 
się pani Sacharowa, w miejsce Chrystusa i Ewangelii postawiła Świętą Ruś. 
Hierarchia ta wiele sił poświęca zwalczaniu podległych sobie księży, gdy ci nie 
chcą mówić językiem szowinizmu i władzy i gdy oddają się trudnej pracy 
duszpasterskiej, miast ograniczać się do wysiłków zmierzających do odzyskania 
majątku cerkiewnego. Zdaniem pani Sacharowej, większość duchownych 
postępuje autorytarnie, nie dopuszcza do żadnego dialogu z wiernymi, a Cerkiew 
jako całość świadomie gruntuje rosyjskie myślenie imperialne.

Dziwna to zbieżność okoliczności, iż to właśnie w murach cysterskiego 
klasztoru w Heiligenkreutz nie mogło dojść pomiędzy najwyższymi dostojnikami 
chrześcijaństwa do wyznaczonego miłością dialogu, natomiast w tym samym 
miejscu w krótkim czasie odezwały się głosy krytyczne wobec jednej ze stron tego 
niedoszłego do skutku dialogu, głosy, które mimo wszystkich współczesnych 
sukcesów natury politycznej dla zwierzchników Cerkwi rosyjskiej mogą stano
wić groźne memento.

n . Wobec wdrożenia ustawy:
„O wolności sumienia i związkach religijnych”

Dzieje nowelizacji tej ustawy, uchwalonej w 1990 r. i wprowadzającej 
rzeczywistą wolność religijną w Rosji, są długie. Pierwsza próba nowelizacji 
ustawy nastąpiła w 1993 r. i została powstrzymana dzięki wetu prezydenta 
Borysa Jelcyna. Przyjęty wówczas przez Dumę projekt ograniczał prawo do 
wolności religijnej i przyznawał je tylko czterem uznanym za tradycyjne dla Rosji 
wyznaniom, tj. prawosławiu, islamowi, buddyzmowi i judaizmowi. Przeciw temu 
ograniczeniu protestowały różne środowiska religijne, zarówno w Rosji jak 
i poza jej granicami. Prezydent, odmawiając podpisu pod nowelizacją ustawy, 
oświadczył, że jest ona sprzeczna z Konstytucją Rosji, z Powszechną Deklaracją 
Praw Człowieka oraz innymi konwencjami międzynarodowymi podpisanymi 
przez Rosję.
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Do przyjęcia nowelizacji ustawy jednak zdecydowanie parło zwierzchnictwo 
Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, głosząc, że odrzucenie tego prawa, 
mającego poparcie większości opinii publicznej, może doprowadzić do des
tabilizacji duchowej i moralnej Rosji. Natomiast papież Jan Paweł II w liście z 24 
czerwca 1997 r., skierowanym do prezydenta Jelcyna, wskazywał, że nowe prawo 
przynosi realne zagrożenie dla normalnego funkcjonowania duszpasterskiego 
Kościoła katolickiego w Rosji i wyrażał przekonanie, że zostanie dokonana 
nowa redakcja ustawy, odwołująca się do bogatego w tej dziedzinie 
międzynarodowego doświadczenia prawnego. Protest swój właściwym listem 
wyraził też prezydent Bill Clinton oraz około 30 senatorów i deputowanych do 
Kongresu amerykańskiego, stanowisko swe wspierając zagrożeniem wstrzyma
nia dla Rosji pomocy ekonomicznej w wysokości 200 min dolarów.

Mimo to jednak Duma rosyjska 23 czerwca 1997 r. ogromną większością 
głosów 300 za , przy 8 przeciw, na łączną liczbę 450 deputowanych przyjęła 
projekt nowelizacji ustawy „O wolności sumienia i związkach religijnych” . 
Stanowisko Dumy potwierdziła 4 lipca tegoż roku Rada Federacji, będąca drugą 
izbą w ustroju państwa rosyjskiego.

Prezydent Jelcyn jednakże ponownie ustawy nie podpisał, wskazując na to, że 
jest ona sprzeczna z prawami stanowiącymi o ustroju Federacji Rosyjskiej. 
Tymczasem w Moskwie zbliżał się czas uroczystości poświęcenia odrestaurowa
nej kaplicy pod wezwaniem świętych Borysa i Gleba. Pamięć o tych świętych 
w Rosji ma znaczenie zarówno narodowe jak i kościelne. Borys i Gleb byli 
synami Włodzimierza I Wielkiego, księcia kijowskiego. I jako spadkobiercy 
części państwa kijowskiego zostali z motywów politycznych w 1015 r. zamor
dowani przez swego starszego brata Świętopełka I. Kanonizowani byli już 
w 1072 r., uznano, że śmierć przyjęli dobrowolnie, naśladując tym samym 
Chrystusa. Borys i Gleb byli pierwszymi świętymi kanonizowanymi na Rusi i nie 
wywodzącymi się z tradycji kościelnej Konstantynopola. Uwzględniając zatem 
zarówno aspekt dziejów państwa jak i Kościoła na Rusi w uroczystości otwarcia 
odrestaurowanej kaplicy św.św. Borysa i Gleba winni byli pospołu uczestniczyć 
prezydent Jelcyn i patriarcha Aleksy II. Przed samą uroczystością wieść gminna 
niosła, że patriarcha w poświęceniu kaplicy udziału nie weźmie, bowiem jest 
urażony stanowiskiem prezydenta Jelcyna w sprawie nowelizacji ustawy. 
W przeddzień mającej się odbyć ceremonii patriarcha Aleksy II udzielił wywiadu 
„Izwiestii” . Dziennikarz pytał go, czy nie uważa, że projekt ustawy dyskryminuje 
Kościół katolicki. Zwierzchnik Cerkwi odrzekł, że przed rewolucją paździer
nikową katolicy mieszkali głównie w Polsce i dlatego też nie można mówić 
o długotrwałej tradycji Kościoła katolickiego w Rosji.

Gdy w dniu następnym odbywała się ceremonia poświęcenia kaplicy, okazało 
się, że przybył na nią zarówno prezydent jak i patriarcha Aleksy II. W czasie 
uroczystości prezydent Jelcyn wygłosił pojednawcze przemówienie 
o współdziałaniu państwa z Cerkwią, a po nabożeństwie odbył dłuższą rozmowę 
z patriarchą. Wkrótce też polecił swym współpracownikom uzgodnić z Dumą 
kompromisową wersję ustawy. Przewodniczący Dumy Giennadij Sielezniow
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zapewnił, że katolicyzm zostanie dodany do czterech tradycyjnych dla Rosji 
wyznań, jakie preambuła ustawy wymienia jako te, które zachowają uprzywile
jowaną pozycję w życiu publiczno-państwowym. Wkrótce jednak okazało się, że 
o katolicyzmie w preambule mowy nie będzie, zwyciężyło bowiem 
przeświadczenie, że w gruncie rzeczy zawsze była to religia obcokrajowców, 
która na kształtowanie się państwa rosyjskiego miała niewielki wpływ. W pream
bule mają być zatem wymienione tylko cztery religie, z tym, że słowo 
„prawosławie” ma być zastąpione słowem „chrześcijaństwo” .

Ostatecznie projekt ustawy w formie nieco złagodzonej ponownie wszedł 
4 września 1997 r. pod obrady Dumy. Prasa podawała, że pod siedzibą Dumy 
warkotem bębenków wznosili protest wyznawcy Hare Kriszny, ewangelicy zaś 
swoje krytyczne stanowisko wyrażali śpiewem hymnów. Przybyłych zagłuszał 
Władimir Żyrinowski okrzykami Tylko prawosławie!. W samej Dumie w imieniu 
nielicznych oponentów przemawiał Siergiej Iwanienko, który wskazywał, że 
wprowadzana nowelizacja gwałci zasady rosyjskiej Konstytucji. Pewnym in
cydentem było także to, że przedstawiciele 4 wyznań: katolickiego, baptystycz- 
nego, adwentystycznego i zielonoświątkowego wycofali swe podpisy z deklaracji 
popierającej tekst ustawy przedstawiony w parlamencie. Jak wyjaśniał ks. 
Wiktor Bacewicz, kanclerz katolickiej Administratury Apostolskiej w europejs
kiej części Rosji, urzędnicy kancelarii prezydenta uzyskali podpisy przed
stawicieli 13 wyznań na apelu skierowanym do Dumy, by nie odrzucała weta 
prezydenta. Tymczasem podpisy te zostały wykorzystane jako umieszczone bez 
wiedzy sygnatariuszy na deklaracji popierającej nowy, złagodzony tekst ustawy, 
skierowany do uchwalenia przez Dumę.

Podczas toczącej się debaty przewodniczący Komisji ds.religii w Dumie 
Wiktor Zorkalcew, argumentując za przyjęciem ustawy, podkreślał, że chroni 
ona prawosławie jako tradycyjną religię Rosjan, przyczyni się do ograniczenia 
aktywności obcych misjonarzy i będzie obroną przed totalitarnymi metodami 
działalności sekt religijnych. Argumentacja ta najbardziej przemówiła do 
przekonań deputowanych, gdyż w głosowaniu, jakie odbyło się 19 września 
1997 r., Duma przytłaczającą większością 385 głosów za ( przy 6 przeciw) 
przyjęła nowelizację ustawy „O wolności sumienia i związkach religijnych” , 
Rada Federacji zatwierdziła ją jednogłośnie, a prezydent Jelcyn 24 września 
swym podpisem potwierdził nowe prawo.

Pozostaje ono naturalnie w sprzeczności z art. 14 Konstytucji rosyjskiej, 
który gwarantuje równość wszystkich związków religijnych wobec prawa, 
z art.28, który zapewnia prawo wolności sumienia, wolności kultu, w tym 
prawo do wyznawania indywidualnego lub zbiorowego wraz z innymi dowol
nej religii, prawo do swobodnego wyboru, wyznawania i głoszenia przekonań 
religijnych lub niereligijnych i działania stosownie do nich i wreszcie z ar
tykułami 29, chroniącym wolność słowa i 35 gwarantującym prawo do 
własności prywatnej.

Ostatecznie ustalona i złagodzona wobec swej poprzedniej wersji preambuła 
uchwalonej ustawy wyraża uznanie dla szczególnej roli prawosławia w historii
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Rosji, w narodzinach i rozwoju jej duchowości i kultury, przy zachowaniu 
jednoczesnym poszanowania dla chrystianizmu, islamu, buddyzmu i judaizmu oraz 
innych religii, które stanowią integralną część dziedzictwa historycznego ludów 
Rosji. Do zakładania związków religijnych nie są upoważnieni wyłącznie 
obywatele rosyjscy, jak to było zapisane w zawetowanej wersji ustawy, ale art. 
6 ust.l nowej ustawy prawo to przyznaje także osobom zagranicznym, jeśli stale 
żyją i przebywają legalnie na terenie Rosji. Art.6 ust.2 wprowadza rozróżnienie 
pomiędzy związkami religijnymi i grupami religijnymi, przy czym te ostatnie 
mogą uzyskać osobowość prawną dopiero po 15 latach swej nieprzerwanej 
egzystencji na terenie Rosji. Diederik Lohman z moskiewskiego Komitetu 
Helsińskiego stawiał pytanie -  co to znaczy 15 lat istnienia? Świadkowie Jehowy 
15 lat temu byli na terenie Rosji, lecz nie mogli prowadzić działalności, gdyż 
przeważnie przebywali w więzieniach. Tymczasem wspomniane rozróżnienie ma 
bardzo poważne konsekwencje prawne. Grupy religijne nauczanie religijne mogą 
szerzyć tylko wśród swych własnych członków, czyli nie wolno im prowadzić 
żadnej akcji misyjnej na terenie Rosji.

Jeżeli jakaś organizacja religijna w momencie wejścia w życie nowej ustawy 
nie może się wykazać legalną egzystencją w Rosji w ciągu ostatnich 15 lat, to 
jednak może ona uzyskać ograniczony status osoby prawnej przez procedurę 
corocznego rejestrowania się w ciągu 15 lat ( art.27 ust.3). Poddając się tej 
procedurze będzie ona miała prawo założyć konto bankowe, posiadać nierucho
mości, odprawiać nabożeństwa. Niemniej jednak przez przeciąg 15 lat będzie 
pozbawiona innych uprawnień przysługujących związkom religijnym. A więc nie 
będzie miała prawa do prowadzenia nauczania religijnego w szkołach 
państwowych, zakładania szkół i instytutów, świadczenia służby religijnej 
w więzieniach, szpitalach i hostelach, pozbawiona będzie możliwości pub
likowania, nabywania, eksportowania, importowania i rozpowszechniania 
literatury religijnej oraz materiałów audiowizualnych, zakładania centrów 
informacyjnych (np. rozgłośni radiowych), zapraszania obcokrajowców 
z wykładami lub w celu działalności duszpasterskiej czy misyjnej. Ustawa 
natomiast nie określa, jakie urzędy są uprawnione do przyjmowania doku
mentów potwierdzających 15-letnie funkcjonowanie danej organizacji na terenie 
Rosji, ani też nie wskazuje, jakiego typu to mają być dokumenty i co winny 
zawierać. Prawdopodobnie restrykcje będą dotyczyły nie tylko nowo po
wstających wspólnot religijnych, ale także tych, które by się chciały oderwać od 
legalnie uznanej centralnej struktury organizacyjnej istniejącego już związku 
religijnego (Kościoła).

Organizacje religijne powstałe zagranicą w odwołaniu do prawa obcego 
państwa mogą mieć reprezentację na terenie Rosji, lecz nie mogą zajmować się 
aktywnością kultową lub religijną, ani też otrzymać statusu rosyjskiego związku 
religijnego. W  gruncie rzeczy dla tzw. związków religijnych zagranicznych, 
o których mówi art. 13 ust. 1 -2, w Rosji nie byłoby miejsca, a podkreślenie tego, że 
restrykcja ta odnosi się do organizacji mających swe centra zarządzania 
zagranicą, może odnosić się także do Kościoła katolickiego.
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Wreszcie godny uwagi jest także art. 8 ust.5 ustawy, który stwierdza, że tylko 
zcentralizowane związki religijne, które istnieją co najmniej 50 lat, a więc od 
1947 r., mogą w swej oficjalnej nazwie używać terminu „rosyjski” . W praktyce 
tego typu związki religijne mogą być partnerami dla władz federalnych w Rosji 
i ich pozycja jest uprzywilejowana. Przepis ten jest z kolei restrykcyjny dla 
zielonoświątkowców i adwentystów dnia siódmego, którzy w Związku Sowiec
kim nie mieli legalnie uznanego statusu, podobnie jak dla niektórych wspólnot 
protestanckich i muzułmańskich zarejestrowanych dopiero po 1990 r.

Patriarcha Aleksy II podczas swego wspomnianego już pobytu w Odessie 
pozytywnie oceniał przyjętą przez Dumę ustawę, twierdząc, że wprowadzone 
zmiany nie podważyły jej istotnego sensu. Wskazywał on też, że specyfika 
sytuacji rosyjskiej wymaga ustaleń prawnych zdolnych do rozwiązywania 
wielu różnorodnych kwestii. Nowe prawo przede wszystkim ma uporządkować 
aktywność misjonarzy zagranicznych, którzy zalewają Rosję. A jego zdaniem 
sekty i pseudo-misjonarze nie kierują się pragnieniem nauczania ludzi, lecz 
dzieleniem naszego ludu według kryteriów religijnych. A to już stwarza niebez
pieczeństwo nie tylko dla Kościoła, ale także dla Państwa.

Rozpoznanie zarówno założeń prawnych nowej ustawy „ O wolności 
sumienia i związkach religijnych” , jak i wsłuchiwanie się w enuncjacje 
dostojników Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego nasuwa przypuszczenie, że 
została ustalona struktura prawna, jaka będzie mogła być wykorzystywana 
w różnych kierunkach, nie tylko w obronie przed rzekomymi sektami. Treść 
tego nowego prawa jest giętka i na pewno zostanie wykorzystana wówczas, gdy 
na terenie Rosji pojawi się konkurent dla prawosławia, zwiększający swe 
wpływy dzięki pozyskiwaniu coraz szerszego kręgu wyznawców. Przeciw
nikiem głównym tu może okazać się Kościół katolicki, jak i Kościoły znacznie 
mniej sformalizowane zielonoświątkowców, baptystów czy adwentystów dnia 
siódmego. Pozór zagrożenia ze strony sekt w strategii Patriarchatu Moskiews
kiego wydaje się być głównie hasłem wywoławczym. Ale właśnie to hasło 
znalazło zrozumienie wśród nacjonalistycznie nastawionych deputowanych 
rosyjskich. Naturalnie, wprowadzenie jakiegokolwiek prawa o nieustalonych 
sankcjach wykonawczych nie powstrzyma przemian wyznaniowych za
chodzących na terenie Federacji Rosyjskiej. Czasy komunistyczne zbyt bardzo 
nauczyły ludzi działania podziemnego, które szybciej znajdowało zwolenników 
niż wszelkie formy aktywności otwartej, legalnej. Niemniej nieustanne 
działanie ukryte nie jest także zdrowe dla oblicza duchowego wyznawców 
danego Kościoła. Sprzyja kształtowaniu się postaw skrajnych, uniemożliwia 
bardziej obiektywne i pogłębione poznawanie prawd wiary, utrwala daleko 
posunięty prymitywizm zachowań religijnych. I to pewno będą owe główne 
straty, jakie w świadomości religijnej obywateli Federacji Rosyjskiej poczyni 
wprowadzenie nowego, restrykcyjnego prawa wyznaniowego.
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III. Memorandum w sprawie unikania przemocy 
w stosunkach międzywyznaniowych na Ukrainie

W perspektywie jedności Kościoła niewątpliwie za korzystny należy uznać 
fakt podpisania 21 lipca 1997 r. przez 15 przywódców Kościołów i wspólnot 
chrześcijańskich na Ukrainie, w obecności prezydenta Republiki Leonida 
Kuczmy -  „Memorandum wyznań chrześcijańskich na Ukrainie o unikaniu 
przemocy w stosunkach międzywyznaniowych”. Podpisanie tego dokumentu 
miało służyć poprawie stosunków pomiędzy Kościołami i państwem. Syg
natariusze „Memorandum” protestowali przeciwko nadużywaniu problemów 
międzywyznaniowych dla celów politycznych i optowali za zachowaniem dla 
każdego Kościoła prawa do swobodnego rozwiązywania we własnym zakresie 
jego problemów wewnętrznych. Sygnatariusze ci oświadczali, że są świadomi 
wpływu wywieranego przez Kościoły na nastawienia duchowe ludzi i dlatego też 
porozumienie pomiędzy wyznaniami powinno umacniać zgodę wewnątrz całego 
społeczeństwa. Tak więc pragnąc obchodzić doniosły jubileusz Naszego Pana 
Jezusa Chrystusa w zgodzie, pokoju, łasce i błogosławieństwie Bożym przywódcy 
kościelni ogłaszali, że ich stanowczą i jednomyślną decyzją jest odrzucenie 
jakiegokolwiek odwoływania się do użycia siły pod każdą formą w celu roz
wiązywania lub regulowania problemów międzywyznaniowych, szczególnie 
wówczas, gdy dotyczą one sprawy dóbr kościelnych, a dalej, że postanawiają 
rozstrzygać wszelkie sporne kwestie wyłącznie na drodze negocjacji, w zgodzie 
z prawem państwowym, w duchu chrześcijańskim, na podstawie wzajemnego 
poszanowania i tolerancji, bez zwracania się do władz świeckich o wywieranie 
nielegalnej presji na przeciwstawną wspólnotę religijną lub Kościół. Ponadto owi 
dostojnicy kościelni stwierdzali, że rzeczą absolutnie niedopuszczalną jest za
jmowanie siłą kościołów należących do innych wspólnot oraz ogłaszali, że każdy, 
kto podniesie rękę przeciwko duchownym lub wiernym innych wspólnot z po
wołaniem się na imię Boże lub interes państwa, nie może być nazwany chrześcijani
nem. Oświadczali też, że nie zaaprobują więcej słów zawiści i nietolerancji 
narodowej lub wyznaniowej wypowiadanych w środkach masowego przekazu 
i dystansować się będą od wszelkich przejawów niechęci i pogardy.

Dokument ten został podpisany przez zwierzchników kościelnych 
w następującej kolejności: wpierw przez metropolitę Wołodymira (Sabodana) 
z Autonomicznego Kościoła Prawosławnego, podległego Patriarchatowi Mos
kiewskiemu, potem przez metropolitę Petro Petrusa, reprezentującego część 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy, z kolei przez patriarchę 
Filareta (Denisenkę) z Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego z Patriar
chatem w Kijowie, dalej przez patriarchę Dymitra (Jaremę), reprezentującego 
inną frakcję Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Ukrainy, przez biskupa 
Ludomira Husara z Kościoła Greko-katolickiego, biskupa katolickiego rytu 
łacińskiego M arkiana Trofimiaka, biskupa Natana (Howhannesiana) z Apostol
skiego Kościoła Armeńskiego oraz przez reprezentantów różnych denominacji 
protestanckich na Ukrainie.
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Przybyłych na spotkanie dostojników kościelnych powitał prezydent Kucz
ma, później przemówił metropolita Wołodymir. Uznał on za stosowne wskazać, 
że podpisany dokument nie ma charakteru dogmatycznego lub kanonicznego, 
a jedynie świecki i społeczny, i że reprezentowany przez niego Kościół nigdy nie 
używał przemocy. -  Jedynie bronił się tam, gdzie musiał to czynić -  powiedział 
metropolita. Z kolei metropolita Petro Petrus w swym przemówieniu wyraził 
pogląd, że Kościoły ukraińskie pracują tylko dla dobra duchowego Ukrainy. 
Następna wypowiedź patriarchy Filareta była znamienna, gdyż oświadczył on, 
że Ukraina nie zazna pokoju, dopóki nie powstanie jeden lokalny ukraiński 
Kościół prawosławny, którego ustanowienie jest nieodłącznym elementem 
bezpieczeństwa narodowego Ukrainy. Dlatego też, jego zdaniem, państwo 
powinno wszystko czynić, by zjednoczyć Kościoły prawosławne na Ukrainie. 
Przemawiający kolejno biskup Husar oskarżył siebie i lud ukraiński o to, że 
Kościoły przez swe waśnie i niezdolność do pojednania opóźniają reformy kraju.

Ciekawą ilustracją całego wydarzenia były wypowiedzi patriarchy Filareta na 
konferencji prasowej, jaka odbyła się po podpisaniu „Memorandum” . Patriar
cha oświadczył, że mimo „Memorandum” ludzie i tak będą bronić interesów 
swego Kościoła i jeśli zajdzie konieczność, używać będą siły. Będzie to tym 
bardziej uzasadnione, jeśli nadal władze lokalne we wschodniej i centralnej 
Ukrainie popierać będą Autonomiczny Kościół Prawosławny Patriarchatu Mos
kiewskiego. Filaret wezwał służby bezpieczeństwa Ukrainy, by zajęły się tym 
wielkim Kościołem, który działa w interesie Rosji. Równocześnie patriarcha ten 
głośno wychwalał nowy projekt prawa rosyjskiego, odnoszącego się do kwestii 
wolności sumienia i wyraził życzenie, aby Parlament ukraiński w niedługim 
czasie uchwalił podobnie restrykcyjne prawo.

Całość tego wydarzenia musi być źródłem refleksji. Z jednej strony wydaje się, 
że ugoda Kościołów ukraińskich jest czymś lepszym od wprowadzania świeckiego 
prawa, które część Kościołów konkurencyjnych wobec większościowego ma po 
prostu pozbawić egzystencji. Z drugiej strony widać, że na Ukrainie nie nastał 
jeszcze czas tolerancji wzajemnej pomiędzy różnymi Kościołami. I właśnie w takiej 
atmosferze braku tolerancji rodzą się skłonności do autoratywnego rozstrzygania 
kwestii związanych z różnorodnością konfesyjną chrześcijan. I tu niektóre kręgi 
kościelne byłyby skłonne sięgać do rozwiązań prawnych analogicznych do tych, 
jakie zostały przyjęte przez Dumę w Rosji, z tym, że wdrożone w innym państwie 
ostrzem swym byłyby przede wszystkim zwrócone przeciwko ciągłości jurysdykcji 
kościelnej Patriarchatu Moskiewskiego poza granicami Rosji. Tak kreowana, bez 
tolerancji, szanująca jedynie przemoc silniejszego, atmosfera stosunków między
kościelnych zdawać by się mogło, że ściśle by odpowiadała dawnej maksymie 
mówiącej o tym, że Kto mieczem wojuje, od miecza ginie.

(Por. „Irenikon” 1997 nr 2, s. 251-260,294-300, nr 3, s. 407-409, 429-432, 
„Episkepsis -  Bulletin DTnformation” nr 547, s. 5-6, D. Pawłowa-Sylwańska, 
Wolność sumienia, „Gazeta Wyborcza” z 7.08.1997,

Reuter i inn. Poprawki do tradycji, A. Osęka, W  opactwie Heiligenkreutz, 
„Gazeta Wyborcza” z 20-21.09.1997).
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CHRZEŚCIJAŃSKIE ZAANGAŻOWANIE 
NA RZECZ POJEDNANIA:

POJEDNANIE -  DAR BOGA I ŹRÓDŁO NOWEGO ŻYCIA

Wspólne zgromadzenie w Grazu -  celebracja wspólnoty

1. Ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich i ze wszystkich stron tego 
kontynentu, zgromadziliśmy się w Grazu -  700 delegatów. Mieliśmy szczęście 
gościć wśród nas przedstawicieli innych religii, innych kontynentów i tysiące 
innych uczestników. „Pojednanie -  dar Boga i źródło nowego życia” jest 
tematem, który zgromadził nas wspólnie na Drugim Europejskim Zgromadze
niu Ekumenicznym Pomimo ogólnie znanych różnic eklezjologicznych, które 
istnieją między nami i przyczyniły się do podziałów w świecie chrześcijańskim, 
jesteśmy świadomi, że Jezus Chrystus jednoczy nas w naszym wspólnym 
zmartwieniu nad skandalem podziału i w naszych wspólnych wysiłkach podej
mowanych na rzecz pojednania. W tym duchu, przedstawiamy w tym tekście 
kilka uwag i sugestii dla lepszego uświadomienia sobie potrzeby pojednania. Nie 
oznacza to jednak, że ignorujemy powagę istniejących różnic eklezjologicznych, 
których wszyscy jesteśmy świadomi, lecz pragniemy lepszej współpracy między 
Kościołami europejskimi w przezwyciężaniu duchowych i społecznych prob
lemów współczesności.

2. Jakie znaczenie może mieć dla nas, żyjących w Europie, ’pojednanie’, gdy 
ciągle jeszcze wielu spośród nas odczuwa bolesne konsekwencje dwóch strasz
liwych wojen światowych oraz krwawych konfliktów, jakie zraniły nasz 
kontynent po upadku Muru Berlińskiego? Na mocy jakiego prawa możemy my,
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chrześcijanie, mówić o pojednaniu, zbliżając się do końca tego tysiąclecia, 
które, przypomnijmy, rozpoczynało się podziałem Kościoła na Wschodni 
i Zachodni? Odpowiedzią na te pytania jest ponowione i wspólne wyznanie 
wiary i nadziei w Boga przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego 
teraz uzyskaliśmy pojednanie (Rz 5,11). Zanim jednak zdamy rachunek przed 
naszymi Kościołami i Wspólnotami z poszukiwań daru pojednania i form życia 
w pojednaniu, chcielibyśmy wyrazić to, jak wielką radością dla nas jest obecne 
Spotkanie w Grazu. Któż z nas osiem lat temu, podczas Pierwszego Zgroma
dzenia Ekumenicznego w Bazylei, spodziewał się, iż spotkamy się ponownie 
w Europie, która ulegnie tak głębokim przemianom? Radujemy się darem 
wolności i swobodnego przemieszczania się; z zadowoleniem witamy nowe 
możliwości wzajemnego porozumiewania się, wzajemnej pomocy oraz 
wspólnego życia. Szczególnie jednak podczas tych dni, jesteśmy pełni radości, 
ponieważ jako Lud Boży wstąpiliśmy na pielgrzymią ścieżkę w naszych 
staraniach o jedność.

Bogactwo naszych kultur i tradycji

3. Cieszymy się bogactwem różnorodności naszych kultur i tradycji. Zdoby
wamy stopniowo coraz żywsze odczucie szerokości i różnorodności tego 
kontynentu, chociaż ciągle jeszcze borykamy się ze skutkami konfrontacji 
Wschód-Zachód, które zdominowały Europę przez cztery dziesięciolecia. Sta
liśmy się sobie obcy. Lecz w tym przyjaznym i gościnnym Grazu braliśmy udział 
w celebracji wspólnoty i znaleźliźmy nowych przyjaciół. Wielu z nas 
uświadomiło sobie jak bardzo nasza wiara zbliża nas do siebie.

Wspólnota mimo istniejących sprzeczności

4. Nie chcemy przeoczyć kontrastów i przeciwności znajdujących się u korzeni 
różnic, które charakteryzują nasz kontynent. W Bazylei w 1989 r., było niełatwo 
przewidzieć ogrom zmian, które nas oczekiwały. W Europie Środkowej i Wscho
dniej, społeczne i ekonomiczne warunki większości społeczeństwa uległy radyka
lnym przemianom. Chociaż występuje tutaj pewne zróżnicowanie w odniesieniu 
do takiego czy innego regionu, daje się jednak zauważyć ogólne dążenie ku 
większej wolności i poszerzeniu perspektyw. W niektórych byłych krajach 
komunistycznych źródło trudności znajdowało się w tradycji prawnej oraz 
w instytucjach, w których zbyt wolno przebiegał proces rozwojowy i które nie 
były przygotowane na ewentualną odnowę. Mimo to impulsy, które pojawiły się 
na długo przed 1989 r., doprowadziły do zmian we wszystkich społeczeństwach 
Europy. W większym czy mniejszym stopniu dokonały się one w każdym z nich, 
prowadząc je do nowego zrozumienia siebie i do ponownego zdefiniowania 
swoich relacji względem pozostałych.
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5. Nasza radość, którą przeżywamy tutaj w Grazu, w trakcie Drugiego 
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, umocniła nas w przekonaniu, 
że Europa m a być kontynentem otwartym. Zarówno z racji geograficznych, 
historycznych, religijnych jak  i kulturalnych, jest rzeczą pewną ponad wszelkie 
wątpliwości, że Europy nie można sobie wyobrazić w oderwaniu od pozo
stałych kontynentów. Różnorodność Europy opiera się na jej otwartości, 
będącej jednocześnie jej siłą i słabością. Dlatego też tak bardzo potrzebuje ona 
pokoju.

Od radości do dziękczynienia: pojednanie darem Bożego miłosierdzia

6. Radość z daru bycia razem otwiera nasze serca na wdzięczność Bogu, Ojcu 
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa; Stwórcy świata i Pana historii. Na temat 
pojednania mówić możemy tylko dlatego, że doświadczyliśmy go w życiu 
naszych Kościołów jako daru Boga, którego Biblia nazywa miłosiernym 
i litościwym (zob. Wj 34,6; Ps 103,8; 145,8; 11,4; J12,13; Jon 4,2; Łk 1,50; 2 K or 
1,3). Również i Pismo Święte mówi o gniewie i zazdrości Boga, lecz czyni to 
zawsze na tle prawdy o Bożej miłości i miłosierdziu, do czego przyznają się 
wspólnie Żydzi, chrześcijanie i muzułamie. Zauważamy w ten sposób, jak 
głęboko jesteśmy ze sobą związani i że relacje te -  po okresie zaciemnienia przez 
długą i gorzką historię prześladowania i religijnych wojen -  mogą stać się 
podstawą do podejmowania wspólnych działań.

Stworzenie istnieje dzięki Bożej miłości

7. Zostaliśmy umiłowani... od samego początku, powiedziała angielska mis- 
tyczka Juliana z Norwich (XIV w.). W ten sposób daje ona świadectwo, że 
źródłem stworzenia jest miłość Boga. Miłość ta niesie i podtrzymuje życie świata 
z chwili na chwilę. W Lamentacjach Jeremiasza czytamy: Nie wyczerpała się 
litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność 
(3,22-23). Mądrość Syracha mówi: Miłosierdzie Pana nad całą ludzkością (18,13). 
Słowa te ukazują, że Boża miłość obejmuje cały kosmos. W świetle tej 
niewzruszonej miłości przyjmujemy z wdzięcznością dobro stworzenia, wartość 
i piękno świata, chociaż wiemy skądinąd, jak bardzo wiele w nim cierpienia 
i próżności.

Jezus Chrystus jest osobową miłością Boga

8. Jesteśmy wdzięczni Bogu, że w Jezusie Chrystusie objawił nam pełnię swojej 
miłości. W geście samowyniszczenia Syn Boży przyjął nasze ciało, stając się 
posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej (zob. Flp 2,5-11). Jego
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zmartwychwstanie prowadzi do realizacji wszystkich rzeczy. Paweł mówi: ... 
w Chrystusie Bóg jednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam 
zaś przekazując słowa jednania (2 Kor 5,19). W harmonii ze świadectwami 
apostołów, przez zmartwychwstanie Chrystusa z martwych, Bóg zapoczątkował 
nowe stworzenie. Jesteśmy wezwani do zerwania łańcucha przemocy, który 
nieustannie prowadzi do poczucia winy i kary, gniewu i zemsty. W atmosferze 
Bożego pokoju możemy i musimy pójść dalej, uwalniając się z więzów winy 
i naprawiając zerwane relacje. My chrześcijanie ciągle jeszcze byliśmy niegod
nymi posłańcami pojednania. Nasze życie i podejmowane przez nas działania, 
bardzo często dalekie od pojednania, nie były zakorzenione w Bożym 
miłosierdziu, które objawiło się nam w Jezusie Chrystusie. Dlatego też naszym 
życzeniem jest, abyśmy w Grazu przysłuchali się wołaniu Apostoła: Pojednajcie 
się z Bogiem (2 Kor 5,20).

Boży Duch działa pośród nas jako moc pojednania

9. Jesteśmy wdzięczni Boga, że „nowość” pojednania działa w świecie. Jest 
ono darem Ducha Świętego, zesłanego w dniu Pięćdziesiątnicy, w którym 
doświadczamy stałej obecności zmartwychwstałego w historii Chrystusa (Mt 
18,20; 28,20). Nazywamy Go Duchem Świętym, ponieważ nie tylko przychodzi 
On od Boga, lecz ponadto posiada On moc uświęcania naszego życia, tzn. 
dokonywania w nim radykalnych zmian i zakładania nowych relacji. Takie 
właśnie znaczenie posiada grecki termin katallage (dosłownie: całkowita zmiana, 
nowe stworzenie, 2 Kor 5,17), użyty na określenie pojednania. Chociaż nosimy 
w sobie ślady, które mówią nam o braku pojednania, niemniej jednak wierzymy, 
że jego moc nieustannie działa pośród nas. Zauważamy ją chociażby już 
w naszych tęsknotach za pojednaniem (zob. Rz 8,26n), które przygotowują nas 
do przemiany naszych myśli i postawy życia.

Trójca Święta -  obejmującym wszystko dynamizmem miłości

10. Dając świadectwo tajemnicy Bożej miłości, chrześcijanie wyznają swoją 
wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wyrażają w ten sposób, że w osobie 
Jezusa i w jego gotowości oddania swojego życia za nas objawiła się miłość Boga 
Ojca. Przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa otrzymaliśmy dar Ducha 
Świętego, dzięki któremu możemy uczestniczyć w dynamizmie miłości Trójcy 
Świętej. Ten jeden i wszystko ogarniający dynamizm miłości Boga obejmuje całe 
stworzenie i jest zdolny przeniknąć i przemienić serca każdego człowieka, 
objawiając nam źródło, wzór i cel naszej egzystencji zgodnie ze słowami 
modlitwy Jezusa, skierowanymi do Ojca: Jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Jaw  Tobie, 
aby i oni stanowili w Nas jedno (J 17,21).
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Boża łaskawość prowadzi nas do skruchy

11. W świetle Bożego miłosierdzia wyznajemy winę zarówno indywidualną 
jak i zbiorową. Znane są nam słowa Apostoła Pawła: A może gardzisz bogactwem 
dobroci, cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć Boża 
chce cię przywieść do nawrócenia? (Rz 2,4). Czytamy przypowieść Jezusa
0 niegodziwym słudze, który swojego współsługę, dłużnego mu sto denarów, 
wrzucił do więzienia, chociaż jemu samemu król darował dług dziesięciu tysięcy 
talentów, czyli ok. 50 milionów denarów (zob. Mt 18,23-25). Właśnie z tej racji, 
nie będąc w stanie zmierzyć ogromu Bożej łaskawości, uświadamiamy sobie jak 
niegodni jesteśmy, aby ją  otrzymać. Nasza wdzięczność względem Bożej 
wielkoduszności i cierpliwości pozwala nam wyrazić się szczerze o zaciągniętym 
przez nas długu, naszej winie i naszych upadkach.

12. Jesteśmy śwadomi faktu, że wina i cierpienie rozłożone są pośród nas 
w sposób bardzo nierówny. Nie chcemy zajmować się tutaj wyliczaniem gestów 
samoupokorzania się. Mamy wiele racji, aby wyrazić wdzięczność wszyskim 
kobietom i mężczyznom przeszłości i teraźniejszości, którzy byli wiernymi
1 posłusznymi ambasadorami Bożego pojednania, aż do oddania swojego życia 
dla Chrystusa. Przychodząc jednak przed oblicze Boga z wdzięcznością za 
niezmierzoną Jego dobroć, pamiętamy o naszej wspólnej niedoskonałości 
i grzeszności wobec Boga (coram Deo). Tak jak Zgromadzenie w Bazylei przyjęło 
szczegółowe wyznanie grzechów i podkreśliło potrzebę powrotu do Boga 
(metanoia, zob. sekcje 41nn), tak też i my jesteśmy wezwani tutaj w Grazu, aby 
spojrzeć na nasze niedociągnięcia i upadki w świetle Bożego wezwania do 
pojednania. Jedynie wówczas, kiedy zdobędziemy się na nazwanie po imieniu 
naszych błędów i zaniedbań, kiedy będziemy gotowi na przyjęcie cierpienia, 
którego źródłem była niesprawiedliwość, możemy mieć nadzieję na uwolnienie 
się z tych ciężarów i znalezienie nowych dróg prowadzących nas ku przyszłości. 
Pojednanie, przychodzące od Boga, prowadzi nas przez wąską bramę skruchy na 
szerokie obszary życia pojednanego.

13. Sposób, w jaki mówimy tutaj o grzechu w kontekście pojednania, nie jest 
tylko i wyłącznie zorientowany na niewłaściwe zachowanie się osób czy grup. 
Pierwszym naszym życzeniem jest zwrócenie uwagi na wymiary zła, które 
głęboko zakorzeniły się w naszej pamięci jako chrześcijańskich wspólnot 
w Europie i które prześladują nas aż do chwili obecnej.

Podziały między Kościołami

14. Solidarni wobec Boga wyznajemy, że zaciemniliśmy jedność, o którą 
modlił się Chrystus (zob. J 17,20n). Ukazaliśmy światu niegodne chrześcijaństwa 
widowisko rozdarć i podziałów. Jest to negatywna konsekwencja faktu, że
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w okresie biegu historii wyciągano różne wskazania dla życia naszych 
Kościołów. Prowadziło to często do wzajemnych oskarżeń, potępień czy 
prześladowań. W ten sposób ulegała osłabieniu wiarygodność naszego 
wspólnego chrześcijańskiego świadectwa.

Chrześcijanie i Żydzi

15.Mamy za sobą długą historię winy w odniesieniu do narodu 
żydowskiego. Chociaż według ciała Jezus należał do narodu żydows
kiego i wiara nasza jest ściśle związana z wiarą ludu Przymierza, to jednak 
aż do tej chwili w naszej kulturze widoczne są wyraźne ślady antysemi
tyzmu. Poprzez wieki Żydzi byli prześladowani w wielu częściach Europy. 
Przykłady tego sięgają czasów wczesnego chrześcijaństwa i powtarzały się 
w prześladowaniach w okresie Średniowiecza. Szczególnie w naszym stuleciu 
Europa była świadkiem okropnej tragedii Shoah. Z wdzięcznością wspomina
my tych chrześcijan, którzy kosztem własnego życia ratowali Żydów od 
śmierci. Mimo tego przejawy antysemityzmu pojawiają się raz po raz w na
szym czasie.

Kobiety i mężczyźni

16. Wyznajemy przed Bogiem, że w naszych Kościołach ciągle jeszcze 
widoczna jest pozbawiona szlachetności postawa względem kobiet. Bóg 
stworzył mężczyznę i kobietę na swój własny obraz. Jezus Chrystus, Bóg 
wcielony, spoglądał na mężczyznę i kobietę jako na równych sobie, nie 
widział ich różnic, lecz ich równość, co zostało wyrażone w Gal 3,28. 
Mimo to, nadal istnieje przekonanie, poparte niekiedy odniesieniami 
do Pisma Świętego i tradycji, że kobiety są w mniejszym stopniu obrazem 
Boga niż mężczyźni, a w konsekwencji, że całe ich istnienie oraz rola są mniej 
wartościowe i mniej godne szacunku. Tak więc kobiety były pod
porządkowane mężczyznom w rodzinie, Kościele i społeczeństwie. W na
szych Kościołach objawia się to np. w tym, że ciągle jeszcze brak wystar
czającego miejsca dla kobiet, aby mogły wyrazić w pełni bogactwo swojego 
charyzmatu i powołania. Fizyczna przemoc mężczyzn nad kobietami roz
ciąga się od systematycznej, ekonomicznej i politycznej dyskryminacji, do 
codziennych form domowego ucisku. Jeżeli poważnie zostanie potraktowane 
znaczenie chrztu, jako włączenia wszystkich ochrzczonych do jednego ciała 
Chrystusa, wszystkie akty przemocy względem kobiet, podobnie jak  
względem każdego ludzkiego istnienia, muszą zostać odebrane jako akty 
raniące ciało Chrystusa.
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Urojenie narodów europejskich o wyższości

17. Liczne z naszych Kościołów miały wpływ na kształtowanie się poczucia 
europejskiej wyższości, które usprawiedliwiało europejską dominację nad naro
dami ziemi. Wielu naszym Kościołom brakowało świadomości albo też siły, aby 
przeciwstawić się niszczeniu obcych kultur, aby zapobiegać ludobójstwu i podjąć 
walkę z handlem niewolnikami. Często imperia oraz struktury władzy otrzymy
wały od nas religijne uzasadnienie. Aż do dziś ten rodzaj europejskiej wyższości 
daje o sobie znać, kiedy uważamy, że przysługuje nam prawo do posiadania 
bogactw i zajmowania rynków innych kontynentów, przy równoczesnym 
ignorowaniu ich dotkliwych problemów i odprawiając z niczym ich lud, będący 
w potrzebie. Równa się to zdradzie Boga, który miłuje wszystkich ludzi 
niezależnie od ich rasy, religii i kultury. Z tych racji nie wolno nam zachować 
milczenia.

Nadużywanie stworzenia

18. Nie żyliśmy zgodnie z Bożym przykazaniem i nie odnosililiśmy się do 
całego stworzenia z szacunkiem, troszcząc się o jego integralność. Niewłaściwie 
odczytaliśmy biblijną radę czyńce sobie (ziemię) poddaną. Uważaliśmy, że daje 
ona nam prawo do eksploatacji bogactw stworzenia w sposób samowolny 
i egoistyczny, gdy tymczasem była ona wezwaniem do zarządzania. Aż do dzisiaj, 
i to pomimo lepszego rozeznania, nadal trwamy w naszych przyzwyczajeniach 
i wygodnych dla nas zwyczajach konsumpcyjnych.

Skrucha nie ukrywa różnic między nami

19. W zwierciadle dobroci Boga widzimy nie tylko naszą wspólną winę 
względem Boga i potrzebę otrzymania przebaczenia od Niego, lecz także 
zaciągnięty przez nas dług względem siebie i świata. To wyostrzenie naszego 
sumienia prowadzi nas do wymienienia różnych stopni winy i cierpienia, jakie 
istnieją pośród nas. Kobiety cierpiały i cierpią nadal więcej niż mężczyźni. Dzieci 
cierpiały bardziej niż osoby dorosłe. Narody mniejsze były i są nadal wystawione 
na agresję ze strony narodów silniejszych i pozbawione są jakiejkolwiek obrony. 
Deptanie praw mniejszości trwa nieprzerwanie. Potwierdza to np. sytuacja 
Romów, których gorzka historia bycia oczernianymi i prześladowanymi w gra
nicach Europy jest pełną wstydu rzeczywistością. Sprawdza się to także 
w odniesieniu do ludzi z Afryki i Azji, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, 
nieustannie padających ofiarami nienawiści rasowych i ksenofobii. Nie chcemy 
wybielać głębokich różnic, istniejących pomiędzy winnymi oraz ich ofiarami. Nie 
chcemy twierdzić, że wszyscy jesteśmy winni, albo że wszyscy cierpieliśmy 
w jednakowy sposób. Tak więc ci spośród nas, którzy pochodzą z Europy
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Zachodniej są szczególnie zobowiązani wyrazić w sposób jasny, że przez wiele lat 
odwrócili się od cierpień chrześcijan, zmuszonych do życia w krajach o ustroju 
komunistycznym. Nie mówimy tutaj o zapominaniu. Chodzi tutaj o coś więcej 
niż tylko o szacunek dla naszej pamięci. Pojednanie między nami widzimy na 
zasadzie podejmowania ciągłych wysiłków zmierzających do uwolnienia naszej 
pamięci od goryczy i represji panujących w przeszłości.

Pojednanie nie jest zastąpieniem sprawiedliwości i prawdy

20. Chcielibyśmy wyraźnie zaznaczyć, że orędzie pojednania nie ignoruje 
poszukiwań sprawiedliwości i prawdy. Jest czymś niefortunnym, że słowo 
’pojednanie’ dla wielu ludzi stało się bezwartościowe, ponieważ używano go 
w przeszłości, aby zapomnieć o winie i zarzucić płaszczem fałszywej wyrozu
miałości te wydarzenia, które dopominały się publicznej oceny. Każdy, kto cierpi 
niesprawiedliwość, musi mieć prawo do skorzystania z systemu sądowego, który 
pozostaje w rękach sędziów, wolnych od korupcji i gwarantujących sprawiedliwy 
proces prawny, aby pokrzywdzony odzyskał utraconą godność a poniesione 
szkody zostały wyrównane. Każdy, dopuszczający się łamania prawa, musi 
liczyć się z możliwością ukarania. Osoba, która dopuściła się niesprawiedliwości, 
nie ma prawa prosić o pojednanie, ani też nie można oczekiwać, że gotowość do 
przebaczenia u osoby zranionej pojawi się w sposób automatyczny.

Łaska jest większa od sprawiedliwości

21. Pomimo to uważamy, że prawa, które są ustanawiane przez ludzi i przez 
nich zachowywane, muszą się opierać na Bożym współczuciu. Jest to jedyna 
forma zabezpieczenia się przed niebezpieczeństwem prawa, wyłącznie jako 
narzędzia sprawowania władzy albo wyrazu czyichś egoistycznych interesów. 
Boże pojednanie idzie znaczenie dalej niż wszelka pokuta, zadośćuczynienie albo 
poprawa, które zapewnić może nasz system prawny. Pojednanie bowiem potrafi 
uleczyć nasze zranione życie i przywrócić nam utraconą godność. Dotknięci 
mocą tego rodzaju pojednania nie potrzebujemy już dłużej liczyć i porównywać 
naszego cierpienia z cierpeniem innych, nie możemy również zaprzeczać i tłumić 
naszej winy. Podobni do osób, które otrzymały nieskończoną i nieogarnioną 
łaskę od Boga, uczymy się, że jest ona większa niż samo prawo.

W szkole miłosierdzia

22. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny -  mówi Łukasz 6,36. 
Jednym z wielu mało znanych świadków tego przesłania był Izaak Syryjczyk (VII 
w.). Sugerował on, że nasze życie jako chrześcijan powinno być podobne do
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wstąpienia do szkoły miłosierdzia. Był on głęboko przekonany, że Duch 
miłosiernego Boga pragnie uczynić w nas miłosierne serce. -  Czym jest serce 
miłosierne? -  Jest pałaniem serca (człowieka) do całego stworzenia: do łudzi, 
ptaków i zwierząt, i do demonów, i do wszystkiego co istnieje... Z  wielkiego 
współczucia serce mu się ściska i nie może znieść, kiedy słyszy łub widzi, że dzieje się 
jakaś krzywda łub choćby najmniejsze cierpienie w stworzeniu... (z Homilii 71). 
Słowa te mówią o duchowości „współcierpienia” z Bożym stworzeniem i przy
wołują na myśl radykalną pokorę i ubóstwo wielu chrześcijańskich ruchów 
reformy, w szczególności św. Franciszka z Asyżu. To „współcierpienie z” jest 
czymś więcej niż tylko wyrazem zrozumienia czy litości. U jego podstaw znajduje 
się pełna znajomość cierpienia ofiar, stąd szuka ono możliwości duchowego 
odnowienia tych, którzy zostali upokorzeni i prosi winnych, aby zrezygnowali 
z używania w sposób niewłaściwy swojej władzy. Duchowo odnawia i naprawia, 
i posuwa naprzód kształtowanie się zasad praktyki pojednania. Swój pełny 
wyraz znajduje ono w słowach przykazania Jezusa: Jak Ja was umiłowałem, 
żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13,34-35). Jest rzeczą konieczną 
a zarazem możliwą żyć tą wzajemną i współcierpiącą miłością.

Strumień miłości między pokoleniami

23. Szkoła miłosierdzia istnieje zatem w naszym czasie i w wielu miejscach. 
Swój pierwszy wyraz znajduje w rodzinie. Wiele kobiet i mężczyzn, dziadków, 
rodziców i dzieci, krewnych i przyjaciół dajeo tym codziennie świadectwo 
poprzez ciche i nie rzucające się w oczy gesty miłosierdzia. Strumień miłości 
płynie z jednego pokolenia do następnego. Jest podtrzymywany bez fanfar, 
wszędzie tam, gdzie źródło sporów zostaje wyjaśnione, gdzie złe czyny na
prawiane są za pomocą dobrych, a ludzie usiłują odnieść zwycięstwo nad swoimi 
przeciwnikami poprzez przyjaźń i miłość (zob. Mt 5,44). Ponieważ wiemy, jak 
daleko sięgają konflikty między pokoleniami i jak szeroki zasięg posiada 
przemoc międzypokoleniowa, ponownie podkreślamy ważność dzieła pojed
nania w łonie rodzaju ludzkiego i między pokoleniami. Podkreślanie godności 
osób starszych, obejmowanie opieką ludzi słabych i zabezpieczanie prawa dzieci 
do życia, również i tych nienarodzonych, daje świadectwo o człowieczeństwie 
naszych społeczeństw. Afirmacja godności i świętości życia jest wielkim wy
zwaniem, przed którym stoją Kościoły.

Osoby pojednane są pracownikami na rzecz radości

24. W szkole miłosierdzia widzialna jedność (koinonia) Kościołów jest jednym 
z głównych tematów, którymi należy się zająć. Apostoł upomina chrześcijan 
z Efezu, aby postępowali w sposób godny powołania... znosząc siebie nawzajem
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w miłości, usiłując zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój (Ef 
4,lb-3). Jest wiele powodów do wyrażenia wdzięczności za drogi, poprzez które 
zbliżyliśmy się do siebie. Mamy tutaj na myśli np. deklarację Piątego Europejs
kiego Spotkania Ekumenicznego Konferencji Kościołów Europejskich i Rady 
Konferencji Episkopatów Europy (Santiago de Compostela, 1991), Konkordię 
Leuenberską, Uzgodnienie z Miśni i Porvoo. Równocześnie jesteśmy zobo
wiązani zauważyć, że pojawiają się nowe trudności i złożone sytuacje, które 
wzywają nas to podejmowania nowych inicjatyw. Na wzór wcześniejszych 
pokoleń, jesteśmy wezwani do budowania widzialnej jedności, którą dla nas jest 
Chrystus. Jesteśmy ją winni światu dla zachowania słowa pojednania wewnątrz 
i pomiędzy naszymi Kościołami. Oznacza to, że należy nazwać szczerze po 
imieniu te rzeczy, które ciągle jeszcze nas dzielą, co pozwoli nam uwolnić się od 
zastrzeżeń i podejrzeń. Oznacza to również podejmowanie wspólnie wszystkiego, 
co możliwe, z czystym sumieniem. To znacznie więcej, aniżeli powszechnie nam 
się wydaje. Kobiety wykazały szczególną pomysłowość rozwijając duchowość 
służby i dzielenia się. Apostoł Paweł mówi: Nie żeby okazać nasze władztwo nad 
wiarą waszą, bo przecież jesteśmy współtwórcami radości waszej; wiarą bowiem 
stoicie (2 K or 1,24). Obejmuje to modlitwę i wstawiennictwo, posługę służby 
w naszych sąsiedztwach i miastach, wspólne programy edukacyjne, projekty 
diakonalne oraz wspólne programy duszpasterskie i misyjne. Uważamy za 
ważne, aby Kościoły większościowe szanowały i były podporą dla Kościołów 
mniejszościowych w swoich krajach.

Pojednana współpraca i dialog z innymi religiami i kulturami

25. Staramy się wziąć sobie do serca słowa, że Bóg jest niedaleko od każdego 
z nas, o czym mówił Apostoł Paweł do Ateńczyków (Dz 17,27). Lojalność 
własnej wierze powinna iść w parze z szacunkiem dla osób o innych przekona
niach. Kościoły stoją przed naglącą koniecznością refleksji nad zależnością 
pomiędzy Ewangelią i kulturą. Ważne jest również, aby zastanowić się nad 
naszym sposobem prowadzenia misji. Znaczenie tego rodzaju postawy staje się 
jasne dopiero wówczas, kiedy przypomnimy sobie wojny religijne, które 
pozostawiły ślady krwi na historii naszego kontynentu. Również i dziś różnice 
religijne mogą stać się narzędziami politycznych konfliktów. Dlatego na 
Kościołach spoczywa odpowiedzialność czuwania -  czynnie i z przekonaniem 
-  nad zerwaniem z odziedziczonymi z przeszłości stereotypami nieprzyjaciół oraz 
tworzenia trwałych systemów przymierzy. Nie możemy pozwolić, aby różne 
przekonania religijne używane były dla usprawiedliwienia konfliktów zbrojnych. 
Oznacza to również dla nas, że musimy pracować nad rozwianiem nieporozu
mień i rywalizaqi w odniesieniu do innych religii. W przeciwieństwie do 
wszystkich tych, którzy przepowiadają nieuchronny „upadek cywilizacji” , my 
staramy się promować tolerancję i współpracę. Szczególnie pilne zadanie 
widzimy w odniesieniu do islamu, nie tylko z tego względu, iż 30 milionów
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muzułmanów żyje we współczesnej Europie, lecz dlatego że chrześcijaństwo 
i islam mają długą i gorzką historię wzajemnego obwiniania się i nienawiści, 
które należy pokonać w duchu dobrosąsiedzkiego pojednania. Również i ludzie 
młodzi mają szczególną rolę do odegrania we współczesnym dialogu 
międzyreligijnym i między kulturalnym. Proces globalizacji, wzmożona aktyw
ność przemieszczania się i bardziej efektywne środki komunikacji pomogły 
stworzyć nowe możliwości dla tego rodzaju dialogu oraz nowej otwartości 
i tolerancji wobec różnorodności.

Ochrona słabych -  bardziej łagodną ekonomią

26. Europa jest obecnie bogatym kontynentem, nie tylko pod względem jej 
bogactw naturalnych, lecz także w swoich tradycjach ludzkiej inicjatywy 
i twórczości. Mimo to, ciągle wzrasta armia bezrobotnych korzystających 
z zasiłków społecznych, liczba bezdomnych i potrzebujących. Wolność politycz
na i umocnienie demokracji, które zrobiły tak duży postęp w naszych 
społeczeństwach od 1989 roku, stale powiększają zróżnicowanie uwarunkowań 
ekonomicznych i społecznych. Ci, którzy dotknięci są największym cierpieniem, 
to osoby w podeszłym wieku, liczne rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci 
oraz ludzie młodzi. Osoby o różnym stopniu upośledzenia, jak nigdy, spychane 
są na margines, mimo iż niektóre kraje podjęły wysiłki zmierzające do 
poszerzenia zakresu możliwości ich samorealizacji. Szukający azylu są 
załatwiani odmownie w całej Europie, a jednocześnie wszędzie mnożą się 
przypadki rasizmu.

27. W zwierciadle Bożego miłosierdzia nasze społeczeństwo, osadzone na 
gruncie konkurencji i ukształtowane na bazie wyłącznie finansowego interesu 
pogłębionego chęcią zysku, cechuje głęboki brak szacunku i miłosierdzia. My, jako 
Kościoły, opowiadamy się za rozwojem systemów ekonomicznych, które miałyby 
na celu ochronę ludzi słabych we wszystkich zakątkach ziemi i które ukierun
kowane byłyby na wrodzoną godność wszelkiego ludzkiego istnienia. Poszukuje
my systemów, które byłyby w stanie umożliwić człowiekowi rozwój jego 
duchowego bogactwa, nie tylko dla powiększenia zysku, lecz także w imię 
solidarności z innymi ludźmi i dla rozwiązania problemów społecznych poprzez 
współpracę między państwem a indywidualnymi i grupowymi inicjatywami. 
Rzeczą szkodliwą i bez sensu jest zamykanie się Europy w twierdzę i brak jej 
zainteresowania się biedą innych kontynentów. Podobnie prawo do życia 
następnych pokoleń nakłada na nas żyjących obecnie obowiązek zaprzestania 
przerzucania na nie kosztów złego gospodarowania. Konsekwencje pojednania 
prowadzą także do rezygnacji z kumulowania nadmiernych korzyści i nieumar- 
kowanej konsumpcji. Naszym zadaniem jest opracować kryteria dla rozwiązań 
społecznych, ekonomicznych i politycznych problemów, które pozwolą nam je 
widzieć w relacji do ludzkiej godności, do sprawiedliwości, wolności i solidarności.
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Pojednanie i polityka pokoju

28. Dziedzina polityki jest ważną areną dla pojednania. Opowiadamy się za 
rozwojem pojęcia takiego bezpieczeństwa, które objęłoby całą Europę i które nie 
byłoby zagrożeniem dla innych części świata. Rozwój wspólnych instytucji 
demokratycznych oraz polityczna i ekonomiczna współpraca całego regionu 
europejskiego wpłyną na wzmocnienie jego stabilności, zmniejszając tym samym 
niebezpieczeństwo konfliktu. Z drugiej strony, jeżeli niektóre części Europy będą 
wyłączone ze struktur bezpieczeństwa, ciągle pojawiać się będą okazje do 
politycznych manipulacji dawnymi napięciami. Potwierdzamy oświadczenie 
Zgromadzenia w Bazylei, że w żadnym z naszych krajów i na żadnym miejscu 
naszego kontynentu nie istnieje sytuacja, która wymagałaby czy usprawied
liwiałaby użycie przemocy (zob. nr 61). Niezachwianie trwamy w naszym 
przekonaniu, że pojednanie między narodami jest możliwe, mimo iż termin ten 
był często użyty w sposób niewłaściwy. Opowiadamy się więc za promocją 
rozwoju i podtrzymaniem dobrowolnej służby na rzecz sprawiedliwości, pokoju 
i integralności stworzenia.

Pojednanie w domostwie życia

29. Tak się składa, że jesteśmy pierwszym pokoleniem w długiej historii 
ludzkości, które zdolne jest oglądać tą ziemię z odległości. Znamy ją jako 
„niebieską planetę” , otoczoną cienkimi warstwami powietrza i gazów, pozornie 
zagubioną w bezkresie wszechświata. Tym bardziej w zdumienie wprawia nas 
fakt, że ziemia ta jest w stanie pomieścić tak wielorakie bogactwo żywych 
stworzeń. Świadomi jednak jesteśmy faktu, że jest ona planetą małą, ograni
czoną i podatną na rany, mimo iż przyzwyczailiśmy się myśleć o niej, jako 
o „świecie, bez końca” . Stąd też, wydawało nam się, że dysponujemy pełną 
wolnością eksploatacji bogactw ziemi, nie uwzględniając ich wewnętrznej 
wartości i nie biorąc pod uwagę ich granic. Teraz jednak uświadamiamy sobie, że 
przekraczamy granice jej wytrzymałości i pustoszymy żywe domostwo, które jest 
również naszym domem. Pojednanie z naturą oznacza dla nas, między innymi, 
zabiezpieczenie nienaruszania warunków klimatycznych i stref ekologicznych 
oraz opowiedzenie się za nie pogwałcaniem układu genetycznego wszystkich 
gatunków.

Pojednanie a powszechny rozdział dóbr

30. Historia Europy a także historia naszych Kościołów przeplata się na wiele 
sposobów z historią innych kontynentów. Okres kolonializmu przyczynił się do 
pojawienia się nowych obszarów, które przeszły pod władzę wielkich mocarstw 
uzurpujących sobie prawo do rządzenia nimi. Europa pozostaje nadal znaczącą
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siłą w świecie, a bieżące plany idące w kierunku umocnienia i poszerzenia 
Wspólnoty Europejskiej jeszcze bardziej umocnią jej pozycję. Jednak w tej tzw. 
„Globalnej Wiosce” , państwu będzie coraz trudniej zadośćuczynić wymaga
niom swoich obywateli, domagających się dobrobytu. Również w miarę 
pogłębiania się globalizacji wzrastać będzie realne niebezpieczeństwo, że ludzie 
coraz bardziej będą uzależniali się od praw rynkowych i ekonomicznych. Jako 
osoby wierzące nie możemy się zgodzić, aby bogactwo pozostawało w rękach 
tylko uprzywilejowanej grupy ludzi. Globalna możliwość musi iść w parze 
z globalnym sposobem zarządzania i globalizacji rynku musi odpowiadać 
globalna solidarność. Ziemia jest naszym cennym lecz zarazem słabym domem. 
Potrzeba więc, abyśmy oszacowali nasz wkład w zniszczenie środowiska oraz 
poddali rewizji rozłożenie finansowych długów między narodami świata. 
Prawdziwe pojednanie wzywa nas także do oceny słuszności obecnych praktyk 
zarządzania, produkcji i konsumpcji. Nasza gotowość do rezygnacji z nie
sprawiedliwej przewagi jest kluczowym warunkiem dla bardziej sprawied
liwego rozdziału oraz ochrony bogactw ziemi.

Pojednanie -  akceptacj naszej ograniczoności

31. Pojednanie nie jest wyłącznie przedmiotem etycznych wyzwań. Myśl 
zapomnienia i rezygnacji wskazuje na kwestie znajdujące się w samym sercu 
ludzkiej egzystencji. Poza pragnieniem posiadania, kontroli i obrony wszyst
kiego, co tylko możliwe, jesteśmy świadomi również iluzoryczności naszych 
wysiłków zmierzających do zaprzeczenia bliskości śmierci, czy nawet zabez
pieczenia siebie przed niebezpieczeństwami, które niesie życie oraz utrzymywa
niem ich pod taką kontrolą, na jaką nas tylko stać. Gdy tylko uświadomimy 
sobie, że jesteśmy ograniczeni, otwieramy się na te możliwości, jakie 
przysługują nam, jako stworzeniom rozumnym i innym stworzeniom, zamiesz
kującym wspólnie ograniczony świat. Kiedy uczymy się liczyć dni nasze (Ps 
90,12) zbliżamy się do miary naszego człowieczeństwa, a tym samym jesteśmy 
bliżsi godności wszystkich stworzeń. Mówiąc o szkole miłosierdzia nie mamy na 
myśli enklawy kontemplacji, co raczej pewien rodzaj oporu przeciw szeroko 
rozpowszechnionej tendencji dzielenia ludzi na „zwycięzców” i „pokonanych” 
oraz do wartościowania ich według tych kryteriów. Wiemy, że jesteśmy 
istnieniami ograniczonymi, ale ciągle jednak wierzymy, że możemy się 
spodziewać nowego nieba i nowej ziemi. Ciągle towarzyszy nam horyzont 
oczekiwań Królestwa Bożego, który pomaga nam zarazem odnaleźć właściwą 
miarę nas samych jako śmiertelnych podmiotów oraz wspiera naszą walkę 
z wszelkim rodzajem pokus supremacji czy wyższości. Magnificat Matki Jezusa 
przypomina nam, że Bóg strąca władców z tronu i wywyższa pokornych (zob. 
Łk 1,52).
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Celebracja pojednania

32. Pojednanie obejmuje całość naszego życia, ale ponieważ jest ono czymś 
więcej niż pracą, stąd też nie można nikogo zmusić do wstąpienia na jego drogę. 
Jest ono źródłem energii przychodzącej od Boga a udzielającej się człowiekowi. 
Z tej racji wiele z naszych Kościołów przyjmuje żal i pojednanie jako sakrament, 
wskazujący na głąboki wymiar naszej egzystenqi, który łatwo umyka nam 
sprzed oczu w szaleńczym tempie codziennego życia. Ten sakramentalny wymiar 
został wyrażony na różne sposoby w naszych Kościołach, co uświadamia nam, 
jak bardzie wiele nas łączy. Domagamy się, aby niedziela była czymś więcej niż 
tylko dniem wolnym i aby dzięki liturgii nabożeństw była przestrzegana jako 
dzień święty. Dajemy przez to świadectwo, że nie my jesteśmy właścicielami 
czasu, lecz że nasze miejsce jest w czasie. Każdy chrzest wskazuje na wyjątkową 
godność każdego ludzkiego istnienia. W wodzie chrztu wyznajemy obecność 
Ducha, który jest źródłem wszystkiego życia i czyni nas uczestnikami ciała 
Chrystusa. W celebracji Eucharystii świętujemy ostatecznie nasz udział w dziele 
Odkupiciela, który oddał za nas swoje życie, aby nas uleczyć i uzdrowić (zob. Iz 
53,5).

33. Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego były dla nas w tych dniach celebracją 
pojednania. Praktykując to doświadczamy daru Boga, zbliżamy się do siebie 
i jesteśmy zdolni rozpoznać kolejne kroki, jakie należy podjąć na naszej 
pielgrzymiej drodze. Przypomnieliśmy sobie o wielkich dziełach Boga i o naszym 
zobowiązaniu do pójścia za Jezusem miłując naszych bliźnich jak siebie samych. 
Postanowiliśmy ochronić i zachować nadzieję Królestwa Bożego. Błogosławiony 
Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej 
pociechy (2 Kor 1,3)!

Z angielskiego tł. Zdzisław J. Kijas, franciszkanin



PAMIĘTAMY: REFLEKSJE NAD SZOA

Dokument watykańskiej Komisji 
do spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem (1998)

I. Tragedia Szoa -  zobowiązanie do pamięci

Wiek XX szybko zbliża się do końca i wschodzi nowe tysiąclecie ery 
chrześcijańskiej. Dwutysięczna rocznica narodzin Jezusa Chrystusa wzywa 
wszystkich chrześcijan i zaprasza wszystkich ludzi na świecie , by próbowali 
dostrzegać w dziej ach historii zarówno znaki działania Bożej Opatrzności, jak i te 
chwile, kiedy obraz Stwórcy w człowieku bywał zniekształcany i poniżany.

Niniejsze rozważania dotyczą najistotniejszych spraw, w których katolicy 
mogą poważnie wziąć do serca wezwanie Jana Pawła II zawarte w liście 
apostolskim „Tertio Millennio Adveniente”: Gdy zatem zbliża się ku końcowi 
drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób 
bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając
0 wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się oni od ducha 
Chrystusa i od Jego Ewangelii i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego 
wartościami wiary ukazali światu przykłady myślenia i działania, będące w istocie 
źródłem antyświadectwa i zgorszenia‘.

Nasze stulecie było świadkiem niewypowiedzianej tragedii, która nie może 
być zapomniana: podjętej przez reżim nazistów próby eksterminacji narodu 
żydowskiego, czego konsekwencją było wymordowanie milionów Żydów. 
Mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, dzieci i niemowlęta byli prześladowani
1 deportowani tylko dlatego, że mieli żydowskie pochodzenie. Niektórych 
zabijano natychmiast, inni, zanim ich zamordowano, doświadczali poniżenia, 
wrogości, tortur i odarcia z ludzkiej godności. Tylko niewielu z tych, którzy 1

1 Papież Jan Paweł II, List apostolski „Tertio millennio adveniente” , 10 listopada 1994,33; AAS 
87 (1995) 25.
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znaleźli się w obozach, przetrwało, a ci, którzy ocaleli, do końca życia trwają 
w przerażeniu. To był Szoa. Najważniejsze wydarzenie historii naszego wieku, 
wydarzenie, które do dziś przykuwa naszą uwagę.

W obliczu owego przerażającego ludobójstwa, w które -  w czasach , gdy 
bezlitośnie dokonywała się rzeź -  trudno było uwierzyć przywódcom narodów 
i samym wspólnotom żydowskim, nikt nie może pozostawać obojętny, a zwłaszcza 
Kościół, ponieważ jest on związany z narodem żydowskim więzami duchowego 
dziedzictwa oraz pamięcią dawnych niesprawiedliwości. Relacja Kościoła do 
narodu żydowskiego jest nieporównywalna z relacją wobec innych religii2. Nie 
chodzi tu tylko o przywoływanie wspólnej przeszłości. Wspólna przyszłość Żydów 
i chrześcijan domaga się, byśmy zachowali pamięć, ponieważ nie ma przyszłości bez 
pamięći3. Sama historia jest memoria futuri (pamięcią przyszłości). Zwracając się 
z naszą refleksją do wszystkich braci i sióstr z Kościoła katolickiego na całym 
świecie, zapraszamy wszystkich chrześcijan do wspólnego rozważania tragedii, 
która dotknęła naród żydowski, po to, by być pewnym, że już nigdy więcej egoizm 
i nienawiść nie rozszerzą się do tego stopnia, by powodować takie cierpienia 
i śmierć4. W sposób szczególny prosimy naszych przyjaciół Żydów, których 
przerażający los stał się symbolem zdziczenia, do jakiego zdolny jest człowiek, gdy 
zwróci się przeciwko Bogu5, by wysłuchali naszych słów z otwartym sercem.

II. Co musimy pamiętać

Lud Izraela, niosąc wyjątkowe świadectwo wierności Świętemu Izraela 
i Torze, wiele cierpiał w rozmaitych czasach i miejscach. Jednakże Szoa był 
z pewnością największym z cierpień. Nieludzki wymiar masakr i prześladowań, 
których doświadczyli Żydzi w naszym stuleciu, nie da się wyrazić słowami. 
Zwłaszcza że jedyną przyczyną tych zbrodni była przynależność do narodu 
żydowskiego.

Ogrom owej zbrodni rodzi wiele pytań. Historycy, socjologowie, filozofowie 
polityki, psycholodzy i teologowie próbują dowiedzieć się coraz więcej o Szoa 
i jego przyczynach. Wiele badań jest wciąż jeszcze przed nami. Jednakże takie 
wydarzenie nie może być w pełni ocenione przez zwyczajne kryteria badań 
historycznych. Szoa domaga się moralnej i religijnej pamięci oraz, zwłaszcza 
wśród chrześcijan, poważnej refleksji nad przyczynami tej tragedii.

Fakt, że Szoa miał miejsce w Europie, to znaczy w krajach o długiej tradycji 
chrześcijańskiej, rodzi pytania o relację między nazistowskimi prześladowaniami 
a sposobem odnoszenia się chrześcijan do Żydów na przestrzeni wieków.

2 Por. Papież Jan Paweł II, Przemówienie w synagodze w Rzymie, 13 kwietnia 1986,4; AAS 78 
(1986) 1120.

3 Papież Jan Paweł II, Anioł Pański, 11 czerwca 1995: Insegnamenti 18/1, 1995, 1712.
4 Por. Papież Jan Paweł II, Przesłanie do przywódców organizacji żydowskich w Budapeszcie, 18 

sierpnia 1991, 4: Insegnamenti 14/2, 1991, 349.
5 Papież Jan Paweł II, Encyklika „Centessimus annus”, lmaja 1991,17; AAS 83 (1991)814-815.
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III. Relacje między Żydami a chrześcijanami

Historia relacji między Żydami i chrześcijanami jest pełna cierpień. Jego 
Świątobliwość Papież Jan Paweł II świadomy tego faktu nieustannie powtarza 
swój apel do katolików, by zastanowili się, w którym miejscu znajdujemy się 
obecnie w naszych relacjach z narodem żydowskim*. Wniosek z tych rozważań 
jest taki, że na przestrzeni dwóch tysięcy lat rezultat naszych relacji jest raczej 
negatywny6 7 8.

U początków chrześcijaństwa, po ukrzyżowaniu Chrystusa, narastały doskusje 
między wczesnym Kościołem a przywódcami żydowskimi i ludźmi, którzy 
powodowani wiernością Prawu czasem przemocą przeciwstawiali się głosicielom 
Dobrej Nowiny i pierwszym chrześcijanom. W pogańskim Imperium Rzymskim 
Żydzi byli chronieni przez prawo na mocy przywileju nadanego przez cesarza. 
Z początku Imperium Rzymskie nie czyniło różnicy między wspólnotami 
żydowskimi i chrześcijańskimi, wkrótce jednak chrześcijanie doświadczyli 
prześladowań ze strony państwa. W późniejszym czasie, kiedy sam cesarz nawrócił 
się na chrześcijaństwo, imperium początkowo zapewniało przywileje narodowi 
żydowskiemu. Jednak tłumy chrześcijan, niszcząc pogańskie świątynie, czyniły 
czasem to samo z synagogami, nie bez pewnego wpływu niektórych interpretacji 
Nowego Testamentu dotyczących narodu żydowskiego jako całości. W  kwiecie 
chrześcijańskim, w tym także w samym Kościele, zbyt długo były obecne mylne 
i niesprawiedliwe interpretacje Nowego Testamentu dotyczące narodu żydowskiego 
i zarzucanej mu winy. Owe błędne interpretacje przyczyniły się do wywoływania 
uczucia wrogości wobec narodu wybranego*. Takie interpretacje Nowego Tes
tamentu zostały definitywnie odrzucone na Soborze Watykańskim II9.

Mimo głoszonej przez chrześcijan miłości do wszystkich ludzi, nawet do 
nieprzyjaciół, poprzez wieki przeważała mentalność prześladowania mniej
szości i grup społecznych, w jakiś sposób „odmiennych” . Przekonania 
antyżydowskie niektórych grup chrześcijan i przepaść, jaka dzieliła Kościół 
i naród żydowski, prowadziły do coraz powszechniejszej dyskryminacji, co 
w rezultacie doprowadziło do usuwania lub nawracania Żydów siłą. W dużej 
części „chrześcijańskiego świata” , aż do końca XVIII wieku, niechrześcijanie 
nie zawsze mogli liczyć na gwarancje legalnego statusu prawnego. Pomimo to 
przez cały okres istnienia chrześcijaństwa Żydzi pozostali wierni swoim 
religijnym tradycjom i zwyczajom. Patrzono jednak na nich z pewną podej
rzliwością i brakiem zaufania. Zwłaszcza w czasach kryzysów, takich jak  głód,

6 Por. Papież Jan Paweł II, Przemówienie do przedstawicieli Komisji Episkopatów do spraw 
stosunków katolicko-żydowskich, 6 marca 1982: Insegnamenti 5/1, 1982, 745-747.

7 Por. Komisja do spraw stosunków religijnych z judaizmem, Wytyczne w sprawie właściwego 
przedstawiania Żydów i judaizmu w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego, 24 
czerwca 1985, VI, 1: Ench. Vat. 9, 1656.

8 Por. Papież Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników sympozjum o korzeniach antyjudaiz- 
mu, 31 października 1997, 1: L’Osservatore Romano, 1 listopada 1997, 6.

9 Por. Sobór Watykański II, Deklaracja „Nostra aetate”, 4.
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wojna, zaraza czy napięcia społeczne, żydowska mniejszość była czasem 
traktowana jako kozioł ofiarny i stawała się ofiarą przemocy, grabieży, a nawet 
masakr.

Pod koniec XVIII i na początku XIX wieku w większości państw Żydzi 
osiągnęli generalnie ten sam status społeczny co inni obywatele, a niektórzy 
z nich zajmowali wpływowe pozycje w społeczeństwie. Jednocześnie w tym 
samym kontekście historycznym w XIX wieku zaczął szerzyć się fałszywy 
i jątrzący nacjonalizm. W klimacie szybkich przemian społecznych Żydzi byli 
oskarżani często o nadmierne wpływy nieproporcjonalne do ich liczby 
w społeczności. Stąd antyjudaizm, który, choć w rozmaitym stopniu, zaczął się 
rozpowszechniać w Europie, miał w swojej istocie podłoże bardziej socjologiczne 
i polityczne niż religijne.

W tym samym czasie zaczęły się pojawiać teorie zaprzeczające jedności 
rodzaju ludzkiego i uznające odmienne pochodzenie różnych ras ludzkich. 
W wieku XX narodowy soq’alizm w Niemczech użył tych idei jako pseudo
naukowej podstawy rozróżnienia pomiędzy tzw. rasą aryjsko-nordycką i pozo
stałymi, z założenia niższymi rasami. W następnych latach skrajna forma 
nacjonalizmu wzmocniła się w Niemczech poprzez klęskę z 1918 roku i ciężkie 
warunki pokoju nałożone Niemcom przez zwycięzców. W rezultacie wielu 
Niemców widziało w narodowym socjalizmie rozwiązanie problemów kraju 
i współpracowało politycznie z tym ruchem.

Kościół w Niemczech odpowiedział na te tendencje poprzez potępienie 
rasizmu. Potępienie to pojawiało się najpierw w kazaniach wielu księży, 
w publicznych wypowiedziach biskupów katolickich i w pismach świeckich 
dziennikarzy katolickich. Już w lutym i w marcu 1931 r. kard. Bertram z Breslau 
(Wrocławia), kard. Faulhaber i biskupi Bawarii, biskupi Kolonii i Fryburga 
opublikowali list pasterski potępiający narodowy socjalizm za kult rasy 
i państwa10 11. Dobrze znane kazania adwentowe kard. Faulhabera z 1933 r., 
w którym narodowy socjalizm doszedł do władzy, jasno i wyraźnie odrzucały 
nazistowską i antysemicką propagandę. Na kazanaich tych byli zresztą obecni 
nie tylko katolicy, ale i protestanci i Żydzi11. Poruszony wydarzeniami Nocy 
Kryształowej Bernard Lichtenberg, kanonik katedry berlińskiej, odprawił 
publiczne modły w intencji Żydów. W kilka lat później zginął w Dachau, a po 
wojnie został ogłoszony błogosławionym.

Papież Pius XI także potępił nazistowski rasizm, ogłaszając encyklikę „Mit 
brennender Sorge”12. Encyklika ta została odczytana w kościołach niemieckich 
w Niedzielę Palmową 1937 r. Następstwem ogłoszenia encykliki były ataki 
i sankcje wobec księży. Zwracając się do grupy belgijskich pielgrzymów 
6 września 1938 r. Pius XI stwierdził: Antysemityzm jest nie do zaakceptowania.

10 Por. B. Stasiewski (red.), Akten deutscher Bischöfe über die Lage der Kirche, 1933-1945,1.1, 
1933-1934 (Mainz 1968), Appendix.

11 Por. L. Volk, Der Bayerische Episkopat und der Nationalsozialismus 1930-1934 (Mainz 1966) 
170-174.

12 Encyklika jest datowana na 14 marca 1937 r.: AAS 29 (1937) 145-167.
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Duchowo wszyscy jesteśmy SemitamP. Pius XII w swojej pierwszej encyklice 
„Summi Pontificatus” 13 14 z 20 października 1939 r. ostrzegał przed teoriami nie 
uznającymi jedności ludzkiej rasy i przed deifikacją państwa. We wszystkim tym 
Papież widział zwiastun nadchodzącej godziny ciemności15.

IV. Nazistowski antysemityzm i Szoa

Nie można ignorować różnicy, jaka istnieje między antysemityzmem, opie
rającym się na teoriach sprzecznych z niezmiennym nauczaniem Kościoła
0 jedności ludzkiej rasy i jednakowej godności wszystkich ras i ludzi, a anty- 
judaizmem, tj. od dawna istniejącymi uczuciami braku zaufania i wrogości, za 
które winę ponoszą także chrześcijanie.

Ideologia narodowego socjalizmu poszła nawet dalej, w tym sensie, że nie 
uznawała ona istnienia jakiejkolwiek rzeczywistości nadprzyrodzonej, będącej 
źródłem życia i kryterium dobra moralnego. W konsekwencji, grupa ludzi, 
identyfikująca się z państwem, przypisała sobie status absolutny i była zdeter
minowana, by zlikwidować naród żydowski, naród powołany, by być świadkiem 
jedynego Boga i Prawa Przymierza. Na poziomie refleksji teologicznej nie można 
ignorować faktu, że niemało członków partii nazistowskiej nie tylko wykazywało 
niechęć do idei Bożej Opatrzności czuwającej nad ludzkimi sprawami, ale wielu 
z nich dało dowody wyraźnej nienawiści skierowanej ku samemu Bogu. 
W konsekwencji taka postawa prowadziła także do odrzucenia chrześcijaństwa
1 pragnienia zniszczenia Kościoła lub przynajmniej podporządkowania go 
interesom państwa nazistowskiego.

To właśnie ta skrajna ideologia stała się podstawą i miarą, by najpierw 
wyrzucać Żydów z ich domów, a potem dokonać ich zagłady. Szoa był dziełem 
nowoczesnego neopogańskiego reżimu. Antysemityzm tego reżimu miał swoje 
korzenie poza chrześcijaństwem, a w osiąganiu swoich celów nie wahał się 
przeciwstawiać chrześcijaństwu, a także prześladować członków Kościoła.

Można jednak zapytać, czy nazistowskie prześladowania Żydów nie były 
ułatwione przez antyżydowskie uprzedzenia obecne w umysłach i sercach 
niektórych chrześcijan. Czy antyżydowskie uczucia wśród chrześcijan nie czyniły 
ich mniej współczującymi lub bardziej obojętnymi na prześladowania Żydów, 
dokonywane przez zwolenników narodowego socjalizmu, kiedy doszli do 
władzy?

Jakakolwiek odpowiedź na to pytanie musi wziąć pod uwagę fakt, że mamy tu 
do czynienia z historią ludzkich uprzedzeń i sposobów myślenia, które poddane 
były wielu rozmaitym wpływom. Trzeba też sobie uświadomić, że wielu ludzi 
było nieświadomych wprowadzenia „ostatecznego rozwiązania” , skierowanego

13 La Documentation Catholique, 29 (1958), kol. 1460.
14 AAS 31 (1939) 413-453.
15 Tamże, 449.



114 K O N T A K TY  R E L IG IJN E  Z  JU D A IZ M E M

przeciw całej ludzkości. Inni za bardzo bali się o siebie i swoich bliskich, a jeszcze 
inni potrafili nawet wykorzystywać sytuację dla własnych celów; byli i tacy, 
którymi powodowała zwykła ludzka zawiść. Dlatego odpowiedź na postawione 
wcześniej pytanie powinno się stawiać w każdym przypadku z osobna. Aby to 
uczynić, należałoby jednak wiedzieć, czym dokładnie kierowali się ludzie 
w poszczególnych sytuacjach.

Z początku przywódcy Trzeciej Rzeszy chcieli wypędzić Żydów z ich kraju. 
Niestety, rządy niektórych zachodnich państw o chrześcijańskiej tradycji, w tym 
także niektóre państwa Ameryki Północnej i Południowej, stanowczo od
mawiały otwarcia granic dla prześladowanych Żydów. Chociaż z pewnością 
państwa te nie mogły przewidzieć, jak daleko mogą się posunąć przywódcy 
nazistowscy w swych przestępczych zamiarach, przywódcy owych chrześci
jańskich krajów byli świadomi trudów i niebezpieczeństw, na jakie byli narażeni 
Żydzi żyjący na terytorium Trzeciej Rzeszy. W tej sytuacji zamknięcie granic dla 
żydowskich emigrantów, bez względu na to, czy dokonano go z powodu 
antyżydowskich uprzedzeń, politycznego tchórzostwa czy braku umiejętności 
przewidywania albo narodowego egoizmu, kładzie olbrzymi ciężar na sumie
niach przywódców politycznych.

W krajach, gdzie naziści podjęli masowe deportacje, brutalność tych po
czynań wobec bezbronnych ludzi powinna była prowadzić przynajmniej do 
pewnej podejrzliwości wobec nazistowskich zamiarów. Czy chrześcijanie udzieli
li wszelkiej możliwej pomocy prześladowanym, zwłaszcza Żydom?

Wielu pomagało, ale inni niestety nie. Nie wolno zapomnieć wielu ludzi, 
którzy pomogli ocalić życie Żydom, często robiąc wszystko, co było w ich mocy, 
aż do ryzykowania swojego życia. W czasie wojny i po wojnie wspólnoty 
żydowskie i ich przywódcy wyrażali swoje podziękowanie za to wszystko, co 
zostało zrobione dla ratowania setek tysięcy Żydów, włącznie z działaniami 
podjętymi osobiście przez papieża Piusa XII oraz jego przedstawicieli16. Wielu

16 Reprezentanci żydowskich organizacji przy wielu okazjach publicznie podkreślali mądrość 
dyplomacji papieża Piusa XII. Na przykład 7 września 1945 r. dr Joseph Nathan, reprezentujący 
Italian Hebrew Commission, stwierdził: Nade wszystko wyrażamy nasze uznanie dla Papieża, 
zakonników i zakonnic wykonujących jego polecenia, zwłaszcza uznanie przez Papieża wszystkich 
prześladowanych jako braci i spieszenie nam z pomocą, wszelkimi silami bez oglądania się na grożące im 
niebezpieczeństwa („L’Osservatore Romano” , 8 września 1945, 2). 21 września tego samego roku 
Pius XII przyjął na audiencji dr. A. Leo Kubowitzkiego, sekretarza generalnego Światowego 
Kongresu Żydów, który w imieniu Związku Wspólnot Żydowskich wyraził najgorętsze po
dziękowanie Ojcu Świętemu za wysiłki Kościoła Katolickiego na rzecz ratowania Żydów w Europie 
podczas II wojny światowej („L’Osservatore Romano”, 23 września 1945,1). W czwartek 29 listopada 
1945, Papież spotkał się z grupą 80 byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy 
stwierdzili: jest dla nas wielkim zaszczytem, że możemy wyrazić nasze podziękowanie osobiście Ojcu 
Świętemu za jego ofiarną pomoc dla prześladowanych w okresie panowania nazizmu i faszyzmu 
(„L’Osservatore Romano” 30 listopada 1945, 1). W 1958 r., po śmierci papieża Piusa XII, Golda 
Meir przysłała słowa kondolencji: Dzielimy ból całej ludzkości. Kiedy straszliwe męczeństwo stało się 
udziałem naszego narodu, Papież wznosił glos w obronie ofiar. Życie w naszych czasach było także 
wzbogacone wołaniem Papieża o obecność wielkich prawd moralnych, głosem wznoszącym się ponad 
hałaśliwe spory dzisiejszych czasów. Głęboko bolejemy nad stratą, jaką stanowi śmierć tego wielkiego 
sługi pokoju.
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biskupów katolickich, kapłanów, zakonników i świeckich zostało z tego powodu 
uhonorowanych przez państwo Izrael.

Niemniej, jak stwierdził papież Jan Paweł II, obok działań tych wszystkich 
odważnych ludzi, obecny był także duchowy opór i działania innych 
chrześcijan, które nie zawsze były działaniami, jakichmożna było oczekiwać od 
naśladowców Chrystusa. Nie wiemy, jak wielu chrześcijan w krajach okupowa
nych lub rządzonych przez nazistów i ich sprzymierzeńców było przerażonych 
zniknięciem ich żydowskich sąsiadów, a jednak nie byli oni w stanie podnieść 
głosu w proteście. Dla chrześcijan ten ciężki wyrzut sumienia braci i sióstr 
z czasów II wojny światowej musi pozostać wezwaniem do pokuty17.

Głęboko żałujemy błędów i upadków tych synów i córek Kościoła. 
Przyjmujemy słowa Soboru Watykańskiego II, który w deklaracji „N ostra 
Aetate” jednoznacznie stwierdza: Kościół/ . . ./świadomy wspólnego dziedzictwa 
z Żydami i kierowany duchową miłością Ewangelii, a nie jakimikolwiek 
względami, boleje głęboko nad nienawiścią, prześladowaniem i przejawami 
antysemityzmu, skierowanymi przeciw Żydom , które kiedykolwiek i gdziekol
wiek miały miejsce18.

Przypominamy i podtrzymujemy to, co papież Jan Paweł II powiedział do 
wspólnoty żydowskiej w Strasburgu w 1988 r.: Powtarzam jeszcze razt razem 
z wami, jak najbardziej stanowcze potępienie antysemityzmu i rasizmu, które 
sprzeciwiają się nauce chrześcijańskiej19 20. Kościół katolicki potępia więc każde 
prześladowanie skierowane przeciwko wszystkim ludziom lub jakiejś grupie 
osób, gdziekolwiek i kiedykolwiek miałyby one miejsce. Kościół absolutnie 
potępia wszelkie formy ludobójstwa, jak również ideologie rasistowskie, które 
do nich prowadzą. Spoglądając wstecz na mijające stulecie, jesteśmy głęboko 
zasmuceni przemocą, którą ogarnięte są całe grupy ludzi i narodów. Pamiętamy 
zwłaszcza masakrę mieszkańców Armenii, niezliczone ofiary, które zginęły na 
Ukrainie w latach trzydziestych, ludobójstwa dokonywane na narodzie cy
gańskim, które to prześladowania były również rezultatem szerzenia idei 
rasistowskich, a także podobne tragedie, które dokonały się w Ameryce, Afryce 
i na Bałkanach. Nie wolno nam także zapomnieć milionów ofiar totalitarnej 
ideologii w Związku Radzieckim, w Chinach, Kambodży i w wielu innych 
miejscach. Nie możemy też zapomnieć dramatu, jaki jest udziałem Bliskiego 
Wschodu, dramatu, którego okoliczności są dobrze znane. Nawet w czasie, gdy 
piszemy te słowa, wiele istot ludzkich pada ofiarą współbraci™.

17 Por. Papież Jan Paweł II, Przemówienie do nowego ambasadora Niemiec przy Stolicy 
Apostolskiej, 8 listopada 1990, 2: AAS 83 (1991) 587-588.

18 Dz. cyt. nr 4.
19 Przemówienie do Przywódców organizacji żydowskich, Strasburg, 9 października 1988, nr 8: 

Insegnamenti 11/3, 1988, 1134.
20 Papież Jan Paweł II, Przemówienie do korpusu dyplomatycznego, 15 stycznia 1994,9: AAS 86 

(1994) 816.
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V. Spoglądając ku wspólnej przyszłości

Spoglądając na przyszłe relacje między Żydami a chrześcijanami, na pierw
szym miejscu zwracamy się z apelem do naszych braci i sióstr katolików, by 
odnawiali w sobie świadomość hebrajskich korzeni ich wiary. Prosimy, by 
katolicy pamiętali, że Jezus był potomkiem Dawida, że Maryja Dziewica 
i Apostołowie należeli do ludu Izraela, że Kościół czerpie życie z korzenia owego 
krzewu winnego, w który zostały wszczepione dzikie gałęzie ludów pogańskich 
(por. Rz 11, 17-24), i wreszcie, że Żydzi są naszymi umiłowanymi braćmi, 
i rzeczywiście w dosłownym sensie naszymi starszymi braćmi21.

U końca tysiąclecia Kościół katolicki pragnie wyrazić swój głęboki ból 
z powodu upadków swoich synów i córek na przestrzeni wszystkich wieków. Jest 
to akt pokuty (teshuva), ponieważ jako członkowie Kościoła jesteśmy powiązani 
przez grzechy i czyny wszystkich jego dzieci. Kościół odnosi się z głębokim 
respektem i wielkim współczuciem dla eksterminacji, Szoa, którego doświadczył 
naród żydowski podczas drugiej wojny światowej. Nie są to tylko słowa, ale 
wiążąca obietnica. Ponosilibyśmy ryzyko przyczynienia się do powtórnej śmierci 
ofiar najbardziej odrażającej zbrodni, jeśli nie mieliyśmy gorącego pragnienia 
sprawiedliwości, jeśli nie poświęcilibyśmy się pracy nad tym, by zlo nie prze
zwyciężyło dobra, jak to miało miejsce z milionami dzieci narodu żydowskiego /.../ 
Ludzkość nie może pozwolić, aby to wszystko kiedykolwiek mogło się powtórzyć22.

Modlimy się, aby ból z powodu tragedii związanej z cierpieniami narodu 
żydowskiego w naszym stuleciu odnowił nasze relacje z narodem żydowskim. 
Chcemy przemienić świadomość grzechów przeszłości w mocne postanowienie 
budowania nowej przyszłości, w której nie byłoby już więcej antyjudaizmu wśród 
chrześcijan i antychrześcijańskich uprzedzeń wśród Żydów, lecz raczej wzajemny 
szacunek, który przynosi wspólną korzyść wierzącym w tego samego Stworzycie
la i Pana i mającym tego samego ojca w wierze -  Abrahama.

Wreszcie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, by głęboko zastanawiali 
się nad znaczeniem Szoa. Ofiary z wnętrza ich grobów oraz ci, którzy przeżyli, 
poprzez żywe świadectwo ich cierpienia wołają wielkim głosem, wzywając całą 
ludzkość. Pamiętać to straszliwe doświadczenie to znaczy być świadomym 
zbawczej przestrogi, którą ono zawiera: nie wolno pozwolić, by zepsute ziarna 
antyjudaizmu i antysemityzmu zakorzeniły się w jakimkolwiek ludzkim sercu.

Kard. Edward Idris Cassidy (Przewodniczący) 
Biskup Pierre Duprey (Wiceprzewodniczący) 
Remi Hoeckman OP (Sekretarz)

Watykan, 16 marca 1998

21 Papież Jan Paweł II, Przemówienie w synagodze w Rzymie, 13 kwietnia 1986, 4: AAS 78 
(1986) 1120.

22 Papież Jan Paweł II, Przemówienie z okazji wspomnienia Shoah, 7 kwietnia 1994, 3: 
Insegnamenti 17/1, 1994, 897 i 893.
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List papieża Jana Pawła II do kard. Cassidy’ego

Do Czcigodnego brata Kardynała Edwarda Idrisa Cassidy’ego
Przy wielu okazjach w czasie mojego pontyfikatu z głębokim bólem 

przywoływałem cierpienia narodu żydowskiego podczas II wojny światowej. 
Zbrodnia, znana jako Szoa, pozostaje nie dającą się zatrzeć plamą w historii 
kończącego się stulecia.

Przygotowując się do rozpoczęcia trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, 
Kościół jest świadomy, że radość Jubileuszu jest nade wszystko radością opartą 
na przebaczeniu grzechów i pojednaniu z Bogiem i z bliźnimi. Dlatego Kościół 
zachęca swoich synów i córki, by oczyszczali swoje serca przez pokutę za błędy 
przeszłości i niewierności. Kościół wzywa chrześcijan, by pokornie stanęli przed 
Panem i dokonali rachunku sumienia z win, jakie ponoszą za zło obecne 
w naszych czasach.

Żywię głęboką nadzieję, że dokument „Pamiętamy: refleksje nad Szoa” 
przygotowany przez Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem pomoże 
uleczyć rany nieporozumień i niesprawiedliwości. Niech ten dokument uzdolni 
pamięć, która odgrywa zasadniczą rolę w procesie kształtowania przyszłości, 
w której niewypowiedziane zło Szoa nie mogłoby się nigdy więcej powtórzyć. 
Niech Bóg historii wspomaga wysiłek katolików i Żydów oraz wszystkich ludzi 
dobrej woli, budujących wspólnie świat prawdziwie szanujący życie i godność 
każdej istoty ludzkiej, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga.

Jan Paweł / / , papież

Watykan, 12 marca 1998
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Ś.P. METROPOLITA BAZYLI DOROSZKIEWICZ

(1914-1998)

W wieku 84 lat zmarł 11 lutego 1998 r. w Warszawie abp Bazyli, prawosławny 
metropolita warszawski i całej Polski. Przez 29 lat był zwierzchnikiem Cerkwi 
prawosławnej w Polsce. Wraz z jego odejściem skończyła się pewna epoka 
w dziejach polskiego prawosławia, znaczona rozkwitem struktur cerkiewnych po 
1989 r. i uregulowaniem sytuacji prawnej Kościoła.

Zmarłego żegnali najwyżsi dostojnicy różnych Kościołów chrześcijańskich, 
przedstawiciele prezydenta, premiera i parlamentu. Liczne uczestnictwo w uro
czystościach przedstawicieli różnych wyznań oraz orientacji politycznych sym
bolizowało niejako otwartość i życzliwość zmarłego wobec wszystkich ludzi. 
Liturgii żałobnej w prawosławnym soborze św. Marii Magadaleny na Pradze 
przewodniczył 13 lutego arcybiskup Sawa, locum tenens tronu metropolitalnego, 
pełniący po śmierci abp. Bazylego funkcję zwierzchnika Kościoła.

Katedrę prawosławną wypełniły tłumy wiernych różnych wyznań. Patriar
chat Ekumeniczny Konstantynopola reprezentował metropolita Paryża, Jere
miasz, natomiast Patriarchat Moskiewski -  metropolita wołokołamsko-juriew- 
ski, Pitirim.

Abp Jeremiasz przekazał polskim prawosławnym słowa pociechy, otuchy, 
bólu i współczucia od Patriarchy Ekumenicznego, Bartłomieja I. Mówił 
o zmarłym metropolicie jako stróżu ortodoksji i tradycji prawosławia. Dziękując 
za słowa od Patriarchy Ekumenicznego, abp Sawa, powiedział, że metropolita 
Bazyli oczekiwał wizyty Bartłomieja I w Polsce w kwietniu tego roku, niestety, 
wyroki Opatrzności Boskiej są jednak inne.

Kaznodzieja przypomniał najważniejsze momenty w życiu metropolity 
Bazylego. Wspomniał jego ofiarną pracę duszpasterską po wojnie w Gródku, 
gdzie wraz z wiernymi wybudował nową cerkiew. Mówił o jego posłudze biskupa 
wrocławsko-szczecińskiego, kiedy roztoczył opiekę duszpasterską nad wiernymi 
przesiedlonymi w ramach Akcji „Wisła” . Wspomniał też o jego umiłowaniu 
liturgii i śpiewu cerkiewnego. Cechowała go -  mówił dalej -  głęboka wiara, 
skromność, pokora i dobroć dla człowieka kimkolwiek on był.
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Abp Sawa podkreślił, że zmarły pozostawił po sobie nowe diecezje prawosławne: 
przemysko-nowosądecką, lubelsko-chełmską, ordynariat połowy i uregulowaną 
sytuację prawną Kościoła prawosławnego. Wspomniał też o zaangażowaniu 
ekumenicznym zmarłego, jego woli ułożenia dobrych stosunków z Kościołem 
rzymskokatolickim, oraz gorącym patriotyzmie abp. Bazylego. Dziękujemy ci za 
wszystko, co uczyniłeś jako dobry ojciec i nauczyciel -  zakończył władyka Sawa.

List od przebywającego w Japonii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 
odczytał jego przedstawiciel, min. Marek Ungier. Prezydent wspominał arcybis
kupa Bazylego jako wybitnego hierarchę, duchownego wielkiego serca, który 
dawał dowody oddania swej wierze i narodowi polskiemu.

Nunqusz apostolski w Polsce złożył braciom prawosławnym wyrazy współczucia 
w imieniu Papieża i Stolicy Apostolskiej. Mówił o zmarłym jako gorliwym biskupie, 
troszczącym się nie tylko o swoją owczarnię, ale także starającym się realizować 
testament Jezusa: aby byli jedno. Abp Józef Kowalczyk przypomniał swoje wizyty 
składane metropolicie Bazylemu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Oddał 
zmarłemu wyrazy szacunku i uznania za Jego służbę Chrystusowi, sprawowaną 
w Kościele prawosławnym w okresie trudnym, ale też i w okresie ważnych przemian 
w życiu religijnym i społecznym Rzeczypospolitej Polskiej.

Biskup-senior Władysław Miziołek odczytał list od przebywającego w Rzy
mie Prymasa Polski, który wyraził żal, że nie może uczestniczyć w pożegnaniu 
zmarłego metropolity. Kard. Józef Glemp przypomniał, że poznał abp. Bazylego 
podczas swojego ingresu w 1981 r. i od tamtego czasu życzliwa więź cechująca 
ludzi wiary i Kościoła nigdy nie została przerwana. Wspominał metropolitę 
prawosławnego jako człowieka wielkiej wiary oraz miłości do Boga i Kościoła 
Chrystusowego, dlatego troską obejmował wszelkie modły, które służyły 
zbliżeniu się Kościołów.

W imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej zmarłego pożegnał jej prezes, bp Jan 
Szarek, który podkreślił, że ze śmiercią abp. Bazylego polska ekumenia traci 
wielkiego świadka wiary i gorliwego rzecznika porozumienia między 
Kościołami. Wspominał abp. Bazylego jako człowieka skromnego, o szczerym 
sercu, który znał wartość pojęcia służby dla jedności. Swoim łagodnym 
podejściem do ludzi potrafiłeś zjednywać sobie nawet przeciwników i wrogów. 
Kochałeś wszystkich, bo kochałeś Chrystusa -  powiedział zwierzchnik Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w RP.

W imieniu premiera RP, Jerzego Buzka oraz ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, Janusza Tomaszewskiego, pożegnał zmarłego wiceminister tego 
resortu, Zbigniew Cieślak. Podkreślił on, że okres sprawowania najwyższej władzy 
w PAKP przez eminencję Bazylego dobrze wpisał się w dzieło rozwoju Kościoła 
i właściwego kształtowania stosunków Kościoła z władzami państwowymi.

Metropolita Pitirim przekazał Kościołowi prawosławnemu w Polsce wyrazy 
bólu i współczucia od Patriarchy Moskiewskiego. Tobie władyko, obiecujemy, 
że nie pozwolimy, by ziarno zasiane przez ciebie zarosło cierniami -  mówił 
metropolita wołokołamsko-juriewski.

Nabożeństwo żałobne sprawowało kilkudziesięciu księży prawosławnych, 
w tym goście zza granicy -  metropolita Pitirim i metropolita Jeremiasz, oraz 
władycy Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: abp Sawa, abp 
Szymon, abp Adam, abp Jeremiasz i bp Abel.
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Po trwającej ponad 4 godziny liturgii żałobnej kondukt pogrzebowy udał się 
na cmentarz prawosławny na Woli, gdzie abp Bazyli został pochowany. Tutaj 
tłum wiernych odśpiewał Wiecznaja pamiat‘. Nad grobem metropolity 
przemówił arcybiskup łódzki i poznański Szymon, który w serdecznych słowach 
powiedziałm.in.: Uczyłeś nas wszystkich kochać Crekiew naszą, Ojczyznę naszą.

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści z marszałek Senatu, prof. 
Alicją Grześkowiak. Przybył także były premier, Włodzimierz Cimoszewicz oraz 
były szef Urzędu ds. Wyznań z czasów PRL, min. Kazimierz Kąkol. Byli niemal 
wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
oraz innych wspólnot chrześcijańskich. Do cerkwi na Pradze licznie przybyły 
siostry i księża rzymskokatoliccy,w tym biskup-senior Zbigniew Kraszewski.

Po śmierci metropolity Bazylego ukazało się dużo wspomnień i artykułów. 
Przytaczamy tutaj w całości editorial, zamieszczony w „Biuletynie Katolickiej 
Agencji Informacyjnej” . Artykuł wstępny zatytułowany „Żal po metropolicie” , 
świadczy o tym, że odejście prawdziwego chrześcijanina jest bólem i stratą także 
dla innych braci w Chrystusie. Oto tekst opublikowany przez KAI.

Odszedł arcybiskup Bazyli, hierarcha, który przez prawie 30 lat kierował 
Kościołem prawosławnym w Polsce. W ten sposób zamknęła się pewna epoka 
w życiu polskiego prawosławia. Trudno będzie zastąpić charyzmatycznego 
zwierzchnika, który wielką dobrocią, otwartością i gorliwością w służbie 
o Ewangelii, zaskarbił sobie powszechny szacunek i sympatię.

We wspomnieniach po śmierci metropolity, wyliczających jego liczne zasługi, 
nie powiedziano o jednym. Dzięki swojej aktywności, otwarciu się na świat abp 
Bazyli przypominał społeczeństwu polskiemu, że ważnym nurtem chrześci
jaństwa w Polsce jest Kościół prawosławny.

Pochodzący ze skromnej rodziny nigdy nie zapomniał, że „został z ludu 
wzięty i dla ludu ustanowiony”. Zaraz po drugiej wojnie światowej młody ks. 
Włodzimierz Doroszkiewicz zakasał rękawy i z garstką wiernych wybudował 
cerkiew w Gródku na Białostocczyźnie.

Był człowiekiem wielkodusznym, serdecznym, gościnnym i szczodrym. Do 
końca życia zachował prostotę i bezpośredniość, mimo, że tytułowano go 
eminencją. Nie dał sobie usługiwać, wolał służyć innym. Sam prowadził -  i to 
znakomicie -  auto, swoim gościom sam otwierał drzwi i usługiwał przy stole.

Był ekumenistą z przekonania, nie zachowywał urazy mimo doznanych 
krzywd. Modlił się solidarnie za zwierzchników innych Kościołów, w tym za 
Papieża i Księdza Prymasa. Gdy na jakieś spotkanie wchodził abp Bazyli, 
atmosfera stawała się serdeczniejsza i bardziej braterska.

Wierzę, że arcybiskupowi Bazylemu św. Piotr otworzył bramy carstwa 
niebieskiego bez wahania, a jego niebo będzie ekumeniczne.

Życiorys metropolity Bazylego

Śp. metropolita Bazyli, Włodzimierz Doroszkiewicz, syn Aleksego i Marii, 
urodził się 15 marca 1914 r. w Cisach koło Narwi na Białostocczyźnie. Już 
w dzieciństwie myślał o kapłaństwie i po osiągnięciu odpowiedniego wieku wstąpił 
do prawosławnego seminarium duchownego w Wilnie, które ukończył w 1936 r.
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W rok później rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie Warszawskim, 
przyjął święcenia diakońskie, a 17 kwietnia 1938 r. święcenia kapłańskie. Studa 
musiał przerwać wskutek wybuchu II wojny światowej. Ukończył je w 1960 r. 
z tytułem magistra teologii w Moskiewskiej Akademii Teologicznej w Zagorsku.

Pracował jako duszpasterz w parafiach Łysków, Hornostajewicze koło 
Wyłkowyska, Świsłócz, Michałowo i Gródek, gdzie wybudował cerkiew.

30 grudnia 1959 r. ks. Włodzimierz złożył śluby zakonne i przyjął imię 
Bazylego, a w dwa dni później 1 stycznia 1960 r. otrzymał godność archimand- 
ryty (przełożonego klasztoru). 24 marca tegoż roku Święty Synod Biskupi PAKP 
mianował go biskupem bielskim, wikariuszem (biskupem pomocniczym) arcy
biskupa warszawsko-bielskiego, głowy Kościoła. Nazajutrz archimandryta 
Bazyli przyjął chirotonię (sakrę biskupią) z rąk arcybiskupów: białostoc- 
ko-gdańskiego Tymoteusza (Szrettera; późniejszego zwierzchnika PAKP, 
1T963) i łódzko-poznańskiego Jerzego (Korenistowa) oraz biskupa wrocławs
ko-szczecińskiego Stefana (Rudyka; głowy Kościoła w 1. 1963-9).

W niespełna rok później, 14 września 1961 r. Synod Biskupów powołał 
biskupa Bazylego na urząd biskupa wrocławsko-szczecińskiego. Na stanowisku 
tym łączył on zarządzanie diecezją z odbudową miejscowej katedry pw. 
Narodzenia NMP. Nierzadko własnymi rękami odgruzowywał zniszczoną 
świątynię, co jak się później okazało poważnie nadszarpnęło jego zdrowie.

Po śmierci metropolity Stefana, Święty Synod Biskupi PAKP wybrał 24 
stycznia 1970 r. jego następcą władykę Bazylego. Trwające nieprzerwanie prawie 
30 lat kierowanie przez metropolitę Bazylego Kościołem prawosławnym w Po
lsce przypadło na okres ważnych wydarzeń i przemian w życiu religijnym, 
społecznym i politycznym. Uporządkowano wewnętrzne ustawodawstwo i prze
pisy PAKP (m.in. w 1970 r. nowy statut wewnętrzny, powstanie Rady 
Metropolitalnej, roszerzenie programu nauczania w seminarium duchownym). 
Zaczęły się ukazywać czasopisma prawosławne, modlitewniki, kalendarze, 
powstały własna baza poligraficzna.

Metropolita sporo też podróżował zarówno po parafiach i diecezjach swego 
Kościoła, jak i za granicę. Szczególną aktywność przejawiał w pierwszym 
20-leciu swych rządów, odwiedził Kościoły prawosławne: rosyjski (kilkakrotnie, 
po raz pierwszy w 1970 r., wkrótce po swym wyborze), grecki (1971), rumuński 
(1976 i 1977), bułgarski (1980), czechosłowacki (1977), amerykański (1984), 
przyjmował hierarchów z tychże i z innych Kościołów u siebie. W marcu 1992 r. 
na zaproszenie patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I uczestniczył w „szczy
cie” prawosławnym w Stambule z udziałem 15 zwierzchników Kościołów 
autokefalicznych z całego świata.

W tymże czasie metropolita Bazyli był też głównym konsekratorem pięciu 
nowych biskupów dla PAKP (Sawy, Szymona, Adama, Jeremiasza i Abla).

Metropolita Bazyli przez szereg kadencji był też jednym z wiceprezesów 
Polskiej Rady Ekumenicznej, aktywnie uczestniczył w życiu polskiej ekumenii.

Grzegorz Polak
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KRONIKA WYDARZEŃ EKUMENICZNYCH

lipiec -  grudzień 1997

Z zagranicy

-  Międzynarodowa Konferencja Biskupów Kościołów Starokatolickich 
Unii Utrechckiej, która zebrała się na sesji specjalnej w dniach 6-16 lipca 
w Wislikofen (Szwajcaria), ujawniła głęboki, nurtujący te Kościoły od wielu lat 
podział na tle stosunku do ordynacji kobiet. Zagadnienie to jest niezwykle ważne 
dla Kościołów zachodnich -  ze względu na kryzys powołań. Niemieccy 
starokatolicy zdobyli się już na decydujący krok, wyświęcając w 1996 r. dwie 
kobiety. Konferencja postanowiła zawiesić członkostwo biskupa Niemiec za tę 
działalność.Biskup Kościoła Chrześcijańsko-Katolickiego Szwajcarii Hans Ger- 
ny dał do zrozumienia, że jego wspólnota, podobnie jak Kościoły Holandii 
i Austrii, opowie się bez żadnych wątpliwości za kapłaństwem kobiet. Nie 
nastąpi to jednak szybko, gdyż w całej sprawie będzie musiał się wypowiedzieć 
Synod Kościoła. Nie ma poza tym kandydatek do stanu kapłańskiego 
w liczącym ok. 15 tys. wiernych Kościele. John Swantek, biskup naczelny 
Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego USA i Kanady -  najliczniejszego 
Kościoła Unii Utrechckiej -  oświadczył, że żadna z 5 diecezji PNKK nie żąda 
wyświęcania kobiet, przy czym same kobiety nie wysuwają takich postulatów. 
Biskup przypomniał, że jego Kościół zerwał w 1978 r. interkomunię z Kościołem 
Episkopalnym USA, gdy ten 3 lata wcześniej dopuścił kobiety do posługi 
duchownej.

-  W dniach od 8 do 16 lipca obradowało w Hongkongu IX Zgromadzenie 
Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej (o wydarzeniu tym pisaliśmy w po
przednim zeszycie „Studiów”).
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-  W Hawanie (Kuba) odbywało się od 19 do 24 lipca VI Zgromadzenie 
Ogólne Karaibskiej Konferencji Kościołów pod hasłem: „Nowa wizja, nowa 
nadzieja, nowe życie” . Tematyka obrad była zdominowana problematyką 
społeczną. Dyskutowano o nierównym podziale bogactwa, który nadal jest 
główną przyczyną ubóstwa w rejonie Wysp Karaibskich. Sekretarz generalny 
KKK Monrelle Williams zwrócił uwagę, że z tego powodu cierpi też sytuacja 
finansowa organizacji. Innym czynnikiem utrudniającym skuteczną współpracę 
są wielkie odległości geograficzne między poszczególnymi Kościołami człon
kowskimi. Toteż chce się stworzyć programy, które sprzyjać będą lepiej 
współpracy lokalnej i regionalnej chrześcijan. Siedziba KKK znajduje się 
w Bridgetown (Barbados). Zrzesza ona 33 Kościoły członkowskie, w tym 
Kościół rzymskokatolicki, oraz 28 rad chrześcijańskich w 30 krajach.

-  Memorandum chrześcijańskich wyznań Ukrainy o niestosowaniu siły 
w stosunkach międzywyznanowych podpisali 21 lipca w Kijowie zwierzchnicy 
lub wysokiej rangi przedstawiciele 15 Kościołów w tym kraju. Obecny był 
prezydent Leonid Kuczma. Sygnatariusze Memorandum wypowiedzieli się 
zwłaszcza przeciw zajmowaniu siłą świątyń, podkreślając, iż nie może nazywać się 
chrześcijaninem ten, kto podnosi rękę na księży i wiernych innych wyznań, 
zasłaniając się Imieniem Bożym lub interesami państwowymi. Zapowiedzieli też, 
że nie będą dopuszczać do wypowiedzi, zwłaszcza w mediach, w duchu wrogości, 
nietolerancji narodowej i wyznaniowej, oszczerczych i pogardliwych.

-  W dniach od 8 do 20 sierpnia obradowało w Debreczynie (Węgry) XXIII. 
Zgromadzenie Ogólne Światowego Aliansu Kościołow Reformowanych (o 
wydarzeniu tym pisaliśmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).

-  Biskup opolski Alfons Nossol został 8 sierpnia laureatem Augsburskiej 
Nagrody Pokojowej za rok 1997. Nagroda pokojowa miasta Augsburga 
rozdzielana jest co trzy lata i wiąże się z dotacją w wysokości 25 000 marek. 
Wyróżniani zostają nią osoby zasłużone dla dialogu między wyznaniami 
i religiami. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce 12 października. Bp 
Nossol oświadczył, że całą sumę przekaże na pomoc dla powodzian w Polsce.

-  Największy Kościół luterański i trzy Kościoły tradycji reformowanej 
w Ameryce Północnej podjęły 18 sierpnia uchwałę w sprawie zawarcia wspólnoty 
ołtarza i ambony. Chodzi tu o Ewangelicki Kościół Luterański w Ameryce (5,2 
min. członków), Kościół Prezbiteriański (2, 7 min.), Zjednoczony Kościół 
Chrystusa (1,5 min.) i Kościół Reformowany (400 tys.).

-  W homilii wygłoszonej 24 sierpnia na zakończenie Światowych Dni 
Młodzieży w Paryżu papież Jan Paweł II, nawiązując do 425. rocznicy rzezi 
tysięcy hugenotów (ewangelików reformowanych), powiedział: W  wigilię 24 
sierpnia nie można zapomnieć o bolesnej masakrze w noc iw. Bartłomieja,
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spowodowanej najmroczniejszymi pobudkami w historii polityki i religii we Francji. 
Chrześcijanie dopuścili się czynów potępianych przez Ewangelię. Jeżeli przywołuję 
tu tę przeszłość, to dlatego, że poznanie wczorajszych upadków jest aktem 
lojalności i odwagi, który pomaga nam w umocnieniu naszej wiary, który czyni nas 
czujnymi wobec pokus i trudności dnia dzisiejszego i przygotowuje nas do 
przeciwstawienia się im. Przyłączam się całym sercem do inicjatywy biskupów 
francuskich, ponieważ tak jak i onijestem przekonany, że tylko prośba o przebacze
nie-złożona i przyjęta -prowadzi do owocnego dialogu, którego ukoronowaniem 
będzie zupełne pojednanie chrześcijan.

-  Reprezentanci 30000 waldensów i 5000 metodystów wzięli udział w za
kończonym 29 sierpnia w Torre Pellice (Włochy) synodzie. Włoscy waldensi 
i metodyści są zjednoczeni od 1975 r. W Rzymie waldensi posiadają jedyny 
niekatolicki fakultet teologiczny we Włoszech. Na zakończenie synodu za
proponowano utworzenie międzywyznaniowej komisji ekumenicznej. Kościół 
rzymskokatolicki odniósł się przychylnie do tej propozycji. Ważnym krokiem ze 
strony Kościoła rzymskokatolickiego było wcześniejsze przeproszenie włoskich 
protestantów za prześladowania w minionych stuleciach. W czasie synodu 
uchwalono również powołanie wspólnej z Kościołem rzymskokatolickim komi
sji d/s opieki duszpasterskiej nad małżeństwami mieszanymi.

-  Martin Stóhr, prezydent Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów, 
ukończył 30 sierpnia 65 lat. Uchodzi on po stronie ewangelickiej za jednego 
z najbardziej wyprofilowanych przedstawicieli teologii ekumenicznej 
i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej. Teologię i nauki społeczne studiował 
w Moguncji, Bonn i Bazylei. Do swoich nauczycieli i wzorców zalicza teologów 
Helmuta Gollwitzera i Hansa Joachima Iwanda. W 1969 r. związał się 
z Akademią Ewangelicką w Arnoldshain k. Frankfurtu n. M. W tym czasie 
należał do pionierów współpracy na rzecz pojednania Polaków i Niemców. Od 
1986 r. aż do przejścia na emeryturę w sierpniu 1997 r. był profesorem teologii 
systematycznej w Siegen.

-  W dniach od 31 sierpnia do 6 września spotkali się w pobliżu Budapesztu po 
raz trzeci uczestnicy czwartej fazy międzynarodowego dialogu między Światową 
Federacją Luterańską a Kościołem Rzymskokatolickim. Tematyka obrad obej
mowała następujące zagadnienia: apostolskość, urząd kościelny i Wieczerza Pańska. 
W obecnej fazie dialogu podejmowane są kwestie wymagające jeszcze wyjaśnienia 
przed poczynieniem dalszych kroków na drodze do widzialnej jedności.

-  W wieku 87 lat zmarła 5 września w Kalkucie M atka Teresa, założycielka 
Zgromadzenia Misjonarek Miłości, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Była 
jedną z najpopularniejszych postaci XX wieku, znaną na całym świecie ze swej 
niezmordowanej działalności na rzecz najuboższych, najnieszczęśliwszych, 
a także obrony dzieci nienarodzonych.
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-  Nowy sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich, Keith 
Clemens, oświadczył w wywiadzie prasowym z 11 września, że przystąpienie 
Kościoła rzymskokatolickiego do KKE nie jest sprawą aktualną. W wielu 
Kościołach członkowskich, zwłaszcza w Europie Wschodniej, członkostwo takie 
wywołałoby poważne problemy. W tej części naszego kontynentu brakuje 
pozytywnych doświadczeń ekumenicznych, tak jak mają one miejsce np. w jego 
ojczyźnie -  Anglii. Zebranie takich doświadczeń wymaga czasu. Z propozycją 
członkostwa Kościoła rzymskokatolickiego w KKE wystąpili niedawno przed
stawiciele Kościołów z Wielkiej Brytanii i Holandii.

-  W dniach od 11 do 19 września obradował w Genewie Komitet Naczelny 
Światowej Rady Kościołów (sprawozdanie z obrad zamieściliśmy w poprzednim 
zeszycie „Studiów”).

-  W dniach 13-14 września obradowała w Pradze Europejska Konsultacja 
Charyzmatyczna. W obradach uczestniczyli katolicy, protestanci, prawosławni 
i reprezentanci Kościołów zielonoświątkowych z całego świata. Pod hasłem: 
„Budować mosty, pokonywać bariery” konferencja stworzyła uczestnikom 
spotkania platformę do prowadzenia dialogu między przedstawicielami różnych 
tradycyjnych wyznań chrześcijańskich a reprezentantami wspólnot charyz
matycznych. Po raz pierwszy tak liczna reprezentacja prawosławnych uczest
niczyła w takim spotkaniu. Do Kościołów tradycyjnych wystąpiono z apelem 
skupienia większej uwagi na wspólnotach podstawowych i zaktywizowania ludzi 
świeckich. Obrady zakończono wezwaniem do pojednania między narodami 
i większego zaangażowania misyjnego w Europie.

-  W dniach 21-25 września w Budapeszcie (Węgry) miała miejsce 
międzynarodowa konferencja pod hasłem: „Wolność religijna a nowe religie”, 
zorganizowana przez Episkopat węgierski i Ekumeniczną Radę Kościołów 
Węgier. Na konferencję przyjechało ok. 80 uczestników z Europy Środ
kowo-Wschodniej, reprezentujący Kościoły ewangelickie, prawosławne i rzyms
kokatolicki. W obradach uczestniczyli także przedstawiciele Związku Kościołów 
Protestanckich Szwajcarii, Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD), Światowej 
Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Parlamentu Euro
pejskiego w Strasburgu. Powodem zwołania tej konferencji jest dynamiczny i nie 
kontrolowany rozwój nowych ruchów religijnych w tej części Europy. Stwier
dzono, że analiza tego stanu rzeczy i wymiana informacji o podejmowanych 
przeciwdziałaniach może stać się podstawą do owocnej współpracy Kościołów 
chrześcijańskich, a przede wszystkim -  impulsem dla nowej ewangelizacji.

-  Ishmael Noko, sekretarz generalny Światowej Federacji Luterańskiej, 
oświadczył 25 września, że jest dobry klimat dla luterańsko-reformowanej 
współpracy w skali ogólnoświatowej, ale musimy respektować fakt, że Kościoły 
członkowskie ŚFL  w różnych regionach świata znajdują się na różnych poziomach
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stosunków ze swymi reformowanymi braćmi /.../ W  Europie Konkordia leuenbers- 
ka połączyła Kościoły luter ańskie, reformowane i unijne przy ołtarzu i na kazalnicy. 
Ewangelicko-Luterański Kościół Ameryki i trzy amerykańskie Kościoły refor
mowane są na drodze do pełnej jedności. Powinniśmy jednak mieć na uwadze to, że 
zarówno takie porozumienie jak Konkordia leuenberskajak forma unii w Stanach 
Zjednoczonych mają wymiar lokalny, a nie globalny. Łączą one ograniczoną liczbę 
Kościołów w specyficznych regionach. Nie możemy jednak mówić, że porozumienia 
te odnoszą się do Kościołów na całym kwiecie. Wypowiedź sekretarza generalnego 
ŚFL była odpowiedzią na sugestię ks. Milana Opocenskiego. b. sekretarza 
generalnego Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych, który podczas 
Zgromadzenia ogólnego SAKR w Debreczynie powiedział, że Alians powinien 
dążyć do pełnej jedności ze Światową Federacją Luterańską.

-  Ewangelicka Fundacja „Zeichen der Hoffnung -  Znaki Nadziei” ob
chodziła 28 września 20-lecie swej działalności. Na uroczystości do Frankfurtu 
n.M. (Niemcy), gdzie znajduje się siedziba Fundacji, przybyła polska delegacja 
z bp. Janem Szarkiem, prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej, na czele. 
Fundacja zrzesza około 200 członków. Jej działalność skoncentrowana jest 
głównie na pomocy materialnej byłym więźniom obozów koncentracyjnych 
i osobom poszkodowanym przez III Rzeszę. Opieką tą objętych jest około 400 
podopiecznych. Fundacja pełni również funkcję pedagogiczną wobec młodej 
generacji Niemców. Z myślą o nich organizowane są liczne wystawy, spotkania 
z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych. Stanowisko przewodniczącego 
Fundacji pełni od wielu lat dr Klaus Wiirmell.

-  Dotychczasowy sekretarz generalny Konferencji Kościołów Europejskich 
Jean Fischer przeszedł 30 września na emeryturę. Swoją funkcję objął w 1987 r. 
W sposób szczególny angażował się na rzecz zbliżenia między KKE, zrzeszającą 
dziś 123 Kościoły prawosławne, starokatolickie, anglikańskie i protestanckie 
a Kościołem rzymskokatolickim. W okresie jego urzędowania odbyły się oba 
Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne w Bazylei (1989) i Grazu (1997), które 
KKE przeprowadziła wspólnie z Radą Konferencji Episkopatów Europy. 
Podczas wojny na Bałkanach Fischer starał się o nawiązanie kontaktów między 
prawosławnymi, katolikami i protestantami. Popierał integrację Europejskiej 
Komisji Ekumenicznej ds. Kościoła i Społeczeństwa (Bruksela i Strasburg) 
z KKE, co ostatecznie zrealizuje się w 1999 r. Dzięki temu KKE będzie mogła 
odgrywać większą rolę w kontaktach z Unią i Radą Europy. Następcą Fischera 
jest brytyjski baptysta Keith Clemens.

-  Siódme Zgromadzenie Ogólne Ogólnoafrykańskiej Konferencji 
Kościołów, obradujące w stolicy Etiopii, Addis Abebie od 3 do 11 października, 
wybrało metodystę z Ghany Kwesi Dicksona na stanowisko prezydenta. Jest on 
następcą arcybiskupa anglikańskiego z Republiki Południowej Afryki Desmon- 
da Tutu. Dickson jest autorem wielu książek i artykułów na temat misji, teologii
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afrykańskiej i pracy biblijnej. Natomiast stanowisko sekretarza generalnego 
powierzono 56-letniemu duchownemu anglikańskiemu z Sudanu elementowi H. 
Janda. Jego poprzednik, Jose Belo Chipenda z Angolii, po dziesięciu latach 
sprawowania tego urzędu przeszedł na emeryturę. Ks. Janda był ostatnio 
dyrektorem ekumenicznej Fundacji Mindolo w Zambii. Po ordynacji na 
duchownego w Sudanie studiował w Ugandzie i USA. Potem sprawował 
kierownicze funkcje w Sudańskiej Radzie Kościołów i w Światowej Radzie 
Kościołów w Genewie. Ogólnoafrykańska Konferencja Kościołów zrzesza 142 
Kościoły członkowskie tradycji protestanckiej i prawosławnej.

-  Kościół Luterański Szwecji ma pierwszą kobietę-biskupa: w niedzielę, 
5 października, arcybiskup Uppsali K.G. Hammar, wprowadził w urząd biskupi 
Christinę Odenberg. Odenberg jest następczynią Hammara w diecezji Lund. 
W uroczystej konsekracji uczestniczyli reprezentanci wszystkich nordyckich 
Kościołów siostrzanych. Obecni byli także przedstawiciele innych Kościołów 
chrześcijańskich i rządu Szwecji. Abp Hammar podkreślił, że wprowadzenie pani 
pastor Odenberg w urząd biskupa ukazuje wyraźnie, że decyzja w sprawie 
ordynowania kobiet dotyczy wszystkich urzędów Kościoła szwedzkiego. Obec
nie mamy kobiety na wszystkich płaszczyznach. Oznacza to, że kobiety jako 
ordynowane pastorki są w pełni akceptowane w naszym Kościele -  powiedział 
arcybiskup.

-  Teolodzy prawosławni i luterańscy spotkali się w dniach 9-11 października 
w Princeton (USA) w celu przygotowania obrad Wspólnej Komisji Luterańsko- 
Prawosławnej, która zbierze się w sierpniu 1998 r. w Szwecji. Komisja zajmie się 
projektem dokumentu pt. „Łaska, usprawiedliwienia i synergia” . Podczas 
ostatniego posiedzenia Wspólnej Komisji w sierpniu 1995 r. w Limassol (Cypr) 
uzgodniono, że trzeba kontynuować pracę nad podstawowymi koncepcjami 
teologicznymi, jak np. znaczenie synergia w tradycji prawosławnej i „usprawied
liwienia” w tradycji luterańskiej. Wielkim wyzwaniem w prowadzonym dialogu 
jest danie odpowiedzi na pytanie: Czy obie strony potrafią swoje poglądy w tych 
fundamentalnych kwestiach przedstawić w taki sposób, że poczynione zostaną 
konkretne postępy? Wstępną odpowiedź zawiera przygotowany w Princeton 
projekt dokumentu.

-  Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, kard. Edward 
Cassidy, przemawiając 19 października podczas uroczystości 75-lecia 
poświęcenia luterańskiego kościoła Chrystusowego w Rzymie, zwrócił uwagę na 
postępy, jakie dokonały się w stosunkach luterańsko-katolickich. Ze stanu 
izolacji i zwykłego tolerowania doszliśmy do głębokiego zrozumienia wzajemnego, 
iż jesteśmy braćmi i siostrami jednego Pana Jezusa Chrystusa i jako członkowie 
jego społeczności tworzymy rzeczywistą wspólnotę. Brakuje nam wprawdzie 
jeszcze pełnej widzialnej wspólnoty, lecz jej osiągnięcie stawiają sobie za cel 
aktualnie prowadzone rozmowy teologiczne między luteranami i katolikami.
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W rzeczywistości poczyniono już bardzo ważne postępy: Jesteśmy zgodni 
w kwestii fundamentalnego rozumienia chrześcijańskiego naszego usprawied
liwienia przed Bogiem. Minął okres wzajemnego obkładania się klątwami, gdyż 
dzisiaj widzimy lepiej niż dawniej, że jedynym naszym ratunkiem jest Jezus 
Chrystus.

-  W dniach 20-23 października odbywało się w Wiedniu Sympozjum 
poświęcone dialogowi chrześcijańsko-buddyjskiemu. Jego organizatorami byli 
Instytut Religioznawstwa na wiedeńskim Wydziale Teologii Katolickiej i Bud
dyjskie Centrum Dhamma w Wiedniu. Uroczystego otwarcia obrad dokonali 
wspólnie abp Wiednia Christoph Schönborn i przewodniczący Austriackiej 
Wspólnoty Religijnej Buddystów -  Osho Genro Seiun Koudela. Głównymi 
tematami obrad były następujące zagadnienia: oświecenie, zbawienie, śmierć, 
odrodzenie, zmartwychwstanie i życie wieczne.

-  Pisarz i filozof religii, pionier dialogu chrześcijaósko-żydowskiego Pinchas 
Lapide zmarł 23 października we Frankfurcie nad Menem. Miał 74 lata. Cztery 
dni później podczas pogrzebu Zmarłego pożegnali m.in. przewodnicząca 
Bundestagu Rita Süssmuth i przewodniczący Niemieckiej Konferencji Biskupów 
bp Karl Lehmann. Pinchas Lapide urodził się w Wiedniu. Po przyłączeniu 
Austrii do Niemiec trafił do obozu koncentracyjnego, ale po kilku tygodniach 
udało mu się zbiec do Palestyny. W czasie drugiej wojny światowej walczył 
w „Żydowskiej Brygadzie” armii brytyjskiej, działał też jako dyplomata 
izraelskiego rządu. Jednocześnie studiował judaistykę. Od 1969 r. mieszkał 
w Niemczech zachodnich. Za cel swojej twórczości, obejmującej 35 książek 
tłumaczonych na 12 języków, uznał zwalczanie uprzedzeń i stereotypów 
u Żydów i chrześcijan. Uznawany był za jednego z czołowych przedstawicieli 
dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, Lapide wielokrotnie wyrażał swoje uzna
nie dla ekumenicznej działalności Jana Pawła II.

-  W dniach 24-26 października odbyło się w Uppsali (Szwecja) Colloquium 
oecumenicum. Sympozjum to poświęcone było analizie wspólnej historii Polski 
i Szwecji. Na temat „Dialogu ekumenicznego w Europie” referat wygłosił ks. 
prof. Michał Czajkowski z ATK w Warszawie. Obraz „Szwecji w dialogu 
ekumenicznym” przedstawił natomiast prof. Swen Erik Brodd z Uniwersytetu 
w Uppsali. Z kolei prof. Swen Lungquist zajął się tematem: „Polityka i religia XV 
i XVI wieku -  katolicy, luteranie i kalwini w Polsce” . Drugiego dnia sympozjum 
uczestnicy wysłuchali referatów dr Aliqi Saar-Kozłowskiej, która mówiła 
o „Annie Wazównej -  kobiecie wyemancypowanej”, oraz prof. Janusza Małłka 
z Torunia pt. „Polska w okresie średniowiecza” . O współczesnych dziejach 
pomocy dla Polski mówił dr Bjorn Rymań. Sympozjum zakończyło się 
nabożeństwem komunijnym w katedrze w Uppsali, podczas którego kazanie 
wygłosił bp Ryszard Bogusz -  zwierczhnik diecezji wrocławskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Na zakończenie gospodarz spotkania, bp
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Tord Harlin, wyraził życzenie, by to retrospektywne spotkanie ekumeniczne 
stało się kolejnym ogniwem łączącym Polaków i Szwedów, ewangelików 
i katolików.

-  Harald Kalnins, emerytowany biskup parafii luterańskich w b. Związku 
Radzieckim, zmarł 27 października w wieku 86 lat. Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się 1 listopada w Rydze (Łotwa). Jako pastor Kościoła Ewangelic- 
ko-Luterańskiego Łotwy Kalnins odwiedzał regularnie parafie niemiec
kojęzyczne w b. ZSRR. W 1988 r. został biskupem geograficznie największej 
diecezji luterańskiej świata, rozciągającej się od Leningradu do Irkucka i od 
północnego kręgu polarnego po Afganistan. Bp Kalnins przeszedł na emeryturę 
w 1994 r.

-  W wieku 96 lat zmarł 28 października znany teolog ewangelicki Walter 
Künneth. W świecie teologicznym uzyskał rozgłos przede wszystkim z powodu 
polemiki prowadzonej z głównym ideologiem narodowego socjalizmu Alfredem 
Rosenbergem. Twierdził, że pseudoreligijne podstawy nazizmu są nie do 
pogodzenia z wiarą chrześcijańską. Za tę postawę pozbawiono go prawa 
nauczania na Wydziale Teologicznym w Berlinie. W latach 1953-1969 kierował 
katedrą teologii systematycznej i chrześcijańskiej etyki społecznej na Uniwer
sytecie w Erlandze. Przez całe życie walczył z teologicznym liberalizmem, należał 
do najostrzejszych krytyków programu demitologizacji Biblii Rudolfa Bultman- 
na, nazywając jego poglądy błędnowierstwem. Angażował się w ewangelikalny 
ruch wyznaniowy „Żadnej innej Ewangelii” .

-  W Silver Spring, Maryland (USA), w światowym ośrodku adwentystycz- 
nym, spotkała się w dniach 29-30 października niewielka grupa luteranów 
i adwentystów w celu przygotowania czwartej, ostatniej konsultacji przed
stawicieli obu stron, która odbędzie się w 1998 r. i będzie poświęcona 
zagadnieniom eschatologicznym. Rozmowy luterańsko-adwentystyczne roz
poczęły się w 1994 r. Podczas trzeciej konsultacji w czerwcu 1997 r. zajmowano 
się zagadnieniem autorytetu w Kościele. Po zakończeniu rozmów ma być 
opublikowany wspólny raport.

-  W dniach od 30 października do 1 listopada odbywało się w Watykanie 
kolokwium poświęcone „korzeniom antyjudaizmu w środowisku chrześci
jańskim” . Spotkanie to, w którym uczestniczyło 60 wybitnych teologów 
i historyków chrześcijańskich, wzbudziło duże zainteresowanie światowej opinii 
publicznej. Wśród uczestników kolokwium było aż pięciu Polaków. Obok 
biskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Rady ds. Dialogu 
Międzyreligijnego Episkopatu Polski, prof. Józef Gierowski z UJ, ks. prof. 
Waldemar Chrostowski z ATK, ks. prof. Łukasz Kamykowski z PAT w Krako
wie i ks. prof. Romuald Wiszkinel-Weksler z KUL. Trzydniowe obrady należy 
uważać za etap długiej drogi -  głosi komunikat prasowy, podsumowujący
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kolokwium. Pierwszym etapem nawrócenia jest lojalne uznanie faktów, tego 
właśnie pragnie Papież, czemu dał wyraz w „Tertio millennio adveniente” 
-  czytamy. Komunikat wyjaśnia, że podstawowym celem watykańskiego 
sympozjum było przygotowanie dossier dotyczącego źródeł antyjudaistycznych 
postaw wśród chrześcijan i błędnych interpretacji teologicznych, wspierających 
takie postawy.

-  Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bartłomiej I w wywiadzie dla 
dziennika holenderskiego „Trouw” z 6 listopada nazwał absurdem spekulacje 
w sprawie opuszczenia Światowej Rady Kościołów przez Kościoły prawosławne. 
Jego zdaniem, niedawne wystąpienie z Rady Kościoła Prawosławnego Gruzji 
pozostaje przypadkiem wyjątkowym. Patriarcha przypomniał, że Konstan
tynopol już w 1920 r. wzywał do utworzenia wspólnoty Kościołów, lecz apel ten 
zrealizował się dopiero w 1948 r. przez powołanie do życia Światowej Rady 
Kościołów. Kto jest przeciw ekumenii, ten przybija naszego Pana Jezusa 
Chrystusa po raz drugi do krzyża -  powiedział zwierzchnik duchowy chrześcijan 
prawosławnych. Gruziński Kościół Prawosławny ogłosił wiosną 1997 r. swoje 
wystąpienie z ŚRK i Konferencji Kościołów Europejskich. Do obu organizacji 
należał od 1962 r. Również w prawosławiu rosyjskim i serbskim istnieją silne 
tendencje antyekumeniczne, wyrażające się w apelach o wystąpienie z Rady.

-  W dniach 7-9 listopada obradował w Pradze komitet wykonawczy 
Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów (LWK). Tematem obrad były konsekwen
cje wynikające z porozumień zawartych w Leuenbergu (między luteranami 
i reformowanymi) oraz w Miśni i Porvoo (między luteranami a anglikanami) dla 
współpracy Kościołów wyrosłych z Reformacji. Komitet wykonawczy wypowie
dział się też na rzecz kontynuacji i pogłębienia współpracy instancji ekumenicz
nych w Europie (takich np. jak Konferencja Kościołów Europejskich). Ustalo
no, że V Zgromadzenie Ogólne LWK odbędzie się w czerwcu roku 2001 
w Dublinie. Poprzednie miało miejsce w Wiedniu w 1994 r. LWK zrzesza 98 
Kościołów wyrosłych z Reformacji w Europie i Ameryce Łacińskiej. Kościoły te, 
podpisując w 1973 r. tzw. Konkordię Leuenberską, zawarły ze sobą wspólnotę 
ołtarza i ambony. Siedziba LWK mieści się w Berlinie.

-  Reprezentant Kościoła mormonów (oficjalna nazwa: Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych Dnia Ostatniego) w wypowiedzi dla prasy w dniu 10 
listopada poinformował, że jego Kościół odnotowuje wyraźny wzrost liczby 
członków. Aktualnie do Kościoła mormonów, którego siedziba główna mieści 
się w Salt Lake City (USA), należy ponad 10 min. wiernych na całym świecie. 
W ostatnich dziesięciu latach liczba członków wzrosła o 3,5 min. Wzrost ten 
zawdzięczają mormoni intensywnej pracy misyjnej. Aktualnie w 160 krajach 
działa 57 000 misjonarzy. Mniej więcej połowa wszystkich mormonów mieszka 
w USA. Mormoni uważają się nie za część składową chrześcijaństwa zachod
niego, lecz za kontynuagę Kościoła założonego przez Chrystusa w Ameryce.
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-  W dniach od 14 do 15 listopada w Alphen aan den Rijn k. Hagi obradowały 
wspólnie synody trzech Kościołów holenderskich: reformowanego, neorefor- 
mowanego i ewangelicko-luterańskiego. Celem spotkania było poczynienie 
niezbędnych przygotowań do zjednoczenia. Przyjęto statut przyszłej wspólnej 
organizacji kościelnej i ustalono, że nazwa nowego Kościoła będzie brzmieć: 
Zjednoczony Kościół Protestancki w Holandii.

-  Jeremiasz /Caligorgis/, prawosławny metropolita Francji, Hiszpanii i Por
tugalii z siedzibą w Paryżu, został wybrany 17 listopada na stanowisko 
prezydenta Konferencji Kościołów Europejskich. Stanowisko wiceprezydenta 
powierzono pani pastor Rut Rohrandt z Niemiec. Zaraz po wyborze metropolita 
Jeremiasz oświadczył, że jako prezydent KKE będzie chciał się angażować na 
rzecz pojednania między narodami i religiami.

-  Synod Generalny Kościoła Anglikańskiego Anglii podjął 25 listopada 
uchwałę w sprawie podjęcia dialogu z metodystami brytyjskimi. Jego celem ma 
być przezwyciężenie istniejącego od przeszło 200 lat rozłamu. Zdaniem Synodu, 
należy dążyć do stopniowego wzajemnego uznania rytów, sakramentów, 
członkostwa kościelnego i urzędu duchownego. Pierwsze rozmowy angli- 
kańsko-metodystyczne miały miejsce w latach 1969-1972, lecz wypracowany 
wówczas plan ponownego zjednoczenia nie został zrealizowany wskutek sprzeci
wu znacznej części anglikańskich członków Synodu Generalnego. Kościół 
Metodystyczny ustosunkuje się do propozycji anglikanów podczas Konferencji 
Dorocznej w czerwcu 1998 r.

-  Delegacja watykańska pod przewodnictwem kard. Edwarda Cassidy’ego, 
przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan, wzięła 29 listopada 
udział w prawosławnych uroczystościach ku czci św. Andrzeja Apostoła 
w Ekumenicznym Patriarchacie Konstantynopola (odbyły się one dzień 
wcześniej ze względu na zaplanowany na 30 listopada w Turcji spis powszechny). 
Delegaqa przekazała specjalne orędzie Jana Pawła II do patriarchy Bartło
mieja I. Obecność tej delegacji -  napisał Papież -  to konkretny wyraz nadziei 
i zdecydowania w dążeniu do jedności. Papież nie uczynił żadnych aluzji do 
tegorocznej nieobecności wysłanników z Konstantynopola w Rzymie podczas 
uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła, ale wyjaśniał pozytywnie znaczenie 
wymiany delegacji obu Kościołów na ich patronalne święta. Jedność braci 
Andrzeja i Piotra w przyjmowaniu Słowa Bożego ma być wzorem dla Kościołów 
Rzymu i Konstantynopola, których są patronami. To słowo należy głosić 
następnym pokoleniom. Obchody ku czci tych, którzy stoją u początków naszych 
Kościołów, pozwalają zdać sobie na nowo sprawę z jedności już istniejącej i mającej 
się urzeczywistnić całkowicie — czytamy w przesłaniu.

-  Według izraelskich informacji prasowych z 2 grudnia, naczelny rabin 
Izraela Lau wezwał rząd swego kraju do zwrotu muzułmanom wcześniej
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skonfiskowanych meczetów. W przeszłości wyznawcy islamu wielokrotnie 
demonstrowali przed zamkniętymi meczetami. Po wojnie izraelsko-arabskiej 
władze izraelskie przejęły w 1949 r. wiele meczetów na obszarach, które opuścili 
muzułmanie. Władze te administrowały nimi jako „mieniem opuszczonym” .

-  Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej, bp Christian Krause, nazwał 
Wspólną Deklarację w sprawie nauki o usprawiedliwieniu ważnym krokiem na 
właściwej drodze. W wywiadzie prasowym z 5 grudnia oświadczył jednak, że 
planowana przez luteran i katolików deklaracja nie może być stacją końcową. 
Jeśli w podstawowych kwestiach dotyczących nauki o usprawiedliwieniu 
katolicy i ewangelicy mają wspólne poglądy, to proces zbliżenia musi 
postępować dalej aż do wzajemnego zaproszenia do Stołu Pańskiego.

-  6 grudnia, podczas kongresu ewangelików hiszpańskich w Madrycie, jego 
przewodniczący Juan Gili domagał się większego równouprawnienia protes
tantów w stosunku do Kościoła katolickiego. Wolność religijna, zagwaran
towana przez konstytucję, musi znaleźć silniejsze odzwierciedlenie w praktyce
-  mówił Gili. Przewodniczący żalił się na brak kapelanów ewangelickich 
w wojsku, na nie otrzymywanie subwencji państwowych, mimo że ewangelicy 
prowadzą 120 zakładów opieki. Protestanci czują się także dyskryminowani przy 
przydzielaniu pomocy państwa na renowaq'ę zabytkowych świątyń i w zakresie 
nauczania religii. Uczestnicy kongresu dyskutowali też nad pozycją kobiety 
w społeczeństwie i Kościele hiszpańskim. W Hiszpanii działa 9 Kościołów 
protestanckich, które łącznie zrzeszają ok. 400 tys. wiernych.

-  Sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów, ks. dr Konrad Raiser, 
oświadczył 8 grudnia, że od położenia kresu systemowi apartheidu w Republice 
Południowej Afryki drastycznie zmniejszyły się wpłaty Kościołów i różnych 
organizacji humanitarnych na Program Zwalczania Rasizmu ŚRK. Dr Raiser 
zaapelował o większe zaangażowanie na tym polu. W 1997 r. Rada udzieliła 
organizacjom walczącym z różnymi przejawami rasizmu pomoc finansową 
w wysokości ok. 110 tys. dolarów USA. Od 1970 r., gdy powstał program, 
rozdano ogółem 11 min. dolarów.

-  Z inicjatywy Światowej Federacji Luterańskiej w dniach 17-18 grudnia 
odbyła się w Johannesburgs (RPA) konsultacja poświęcona dialogowi ang- 
likańsko-luterańskiemu w Afryce. Z każdej strony w obradach wzięło 10 osób 
(biskupów, pastorów i świeckich), którzy reprezentowali różne kraje Afryki. 
Obradami kierowali: biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Zimbabwe
-  Ambrose Moyo i anglikański kanonik Sebastian Bakare, wywodzący się 
również z Zimbabwe. W nawiązaniu do początków dialogu 
anglikańsko-luterańskiego w Afryce -  konsultacje w Harare (1992) i w Johannes- 
burgu (1993) -  postanowiono utworzyć w najbliższej przyszłości ogólnoaf- 
rykańską komisję luterańsko-anglikańską, której celem będzie dążenie do
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osiągnięcia pełnej wspólnoty komunijnej. Sven Oppegard, asystent sekretarza 
generalnego ŚFL ds. ekumenizmu oświadczył, że w odniesieniu do kwestii 
teologicznych dotyczących rozumienia Kościoła, sakramentów i urzędu, jest 
w dużej mierze możliwe nawiązywanie do wcześniejszych rezultatów dialogów 
i konsultacji anglikańsko-luterańskich. W konsultacji uczestniczyli m.in.: sek
retarz generalny ŚFL Ishmael Noko i sekretarz generalny Anglikańskiej Rady 
Konsultacyjnej John L. Peterson.

-  Prawosławny patriarcha moskiewski i całej Rosji Aleksy II uważa, że nie 
ma jeszcze warunków sprzyjających jego spotkaniu z papieżem Janem Pawłem 
II, nie wykluczył jednak takiego spotkania. Oświadczenie tej treści złożył 27 
grudnia po posiedzeniu Świętego Synodu Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 
arcybiskup sołniecznogorski Sergiusz. Podczas konferencji Kościołów pra
wosławnych w Stambule prawie wszystkie Kościoły prawosławne, łącznie 
z serbskim i gruzińskim, wyraziły gotowość kontynuowania dialogu z Watyka
nem. Kościół rosyjski zaproponował jednak ograniczenie dialogu w obecnej 
fazie do spraw Kościoła greckokatolickiego i prozelityzmu, o który Patriarchat 
Moskiewski oskarża Kościół katolicki na terenie dawnego ZSRR.

-  W ostatnich dniach grudnia Kościół anglikański ponownie zasygnalizował 
gotowość ożywienia swego udziału w dialogu ekumenicznym. Widzialna jedność 
jest wolą Bożą dla Kościoła -  stwierdza 30-stronicowa odpowiedź biskupów 
anglikańskich na papieską encyklikę „Ut unum sint” z 1995 r. Jak podał 
brytyjski dziennik „Daily Telegraph”, w swoim dokumencie władze Kościoła 
Anglii stwierdziły, że z wielką radością przyjęły zaproszenie Jana Pawła II do 
braterskiego dialogu. Biskupi anglikańscy z zadowoleniem wypowiadają się na 
temat wspólnego chrztu. Podkreślają, że jeśli Kościół katolicki zasadniczymi 
elementami w hierarchii prawd uczyni prawdy wiary o Matce Bożej i pobożności 
maryjnej, może dojść do trudności. Zdaniem biskupów, zachowanie w obecnym 
kształcie jurysdykcji papieża może zagrażać integracji kolegium biskupów. List 
biskupów anglikańskich nie porusza sprawy kapłaństwa kobiet.

-  XX Europejskie Spotkanie Młodych, które odbywało się w Wiedniu od 29 
grudnia 1997 do 2 stycznia 1998 zgromadziło 80 tys. uczestników, w tym 26 tys. 
Polaków. Oprócz katolików licznie przybyli prawosławni -  ponad 5 tys. osób, 
głównie z Rosji, Ukrainy, Rumunii i Serbii. Jak co roku przesłania do młodych 
uczestników skierowali papież Jan Paweł II, prawosławny patriarcha Konstan
tynopola Bartłomiej I, patriarcha moskiewski i całej Rosji Aleksy II, anglikański 
arcybiskup Canterbury George Carey i sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. 
Modlitwy uczestników Spotkania odbywały się w trzech halach na terenach 
wystawowych na Praterze. Na centralnym miejscu hali umieszczono pod
wyższenie udekorowane zielenią, świecami i ikonami. Powstały w ten sposób 
ołtarz miał w tle pasy pomarańczowego materiału, zwisające od sufitu do podłogi 
hali. Zgromadzona młodzież zasiadała wokół ołtarza na ziemi. 30 grudnia w 300
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parafiach goszczących młodych chrześcijan Europy odbywały się spotkania 
w międzynarodowych grupach. Tematem pierwszego z nich było: „Od lęku do 
zaufania” . Po południu w halach na terenie targów, po wprowadzeniu biblijnym 
jednego z braci z Taize, uczestnicy Spotkania zastanawiali się nad pytaniem: 
„Kim jest Duch Święty?” . 31 grudnia w czasie dwóch spotkań młodzież 
rozważała słowa brata Rogera z listu do uczestników Spotkania: Raczej słuchać 
niż przekonywać, raczej rozumieć niż narzucać swoją wolę oraz Komunia, która się 
nieprzerwanie staje. Brat Roger z Taize wielokrotnie powtarzał wezwanie: Niech 
przyjdzie wiosna Kościoła! Uczestnicy Spotkania witali go burzą oklasków. Jego 
zdaniem, słowa żyję dla Boga, do których wypowiedzenia doprowadza nas 
pójście za wezwaniem Chrystusa, oznaczają: Moje życie jest zwrócone ku temu, 
czego Chrystus ode mnie oczekuje. Taka komunia z Chrystusem zmartwych
wstałym czyni nas bardziej wrażliwymi na cierpienia innych ludzi. Pod koniec 
swego rozważania brat Roger pozdrowił różne narody, których przedstawiciele 
byli obecni w Wiedniu. 1 stycznia odbyło się m.in. Międzynarodowe Forum 
Młodych pod hasłem: „Podtrzymywać nadzieję ziemi” . Młodzież z różnych 
krajów składała świadectwa wobec swych równieśników, dzieląc się doświad
czeniem przeżywania i wprowadzania w czyn swej wiary.

Z kraju

-  24 lipca odbyło się w Warszawie pierwsze posiedzenie nowej Rady 
Chrześcijan i Muzułmanów. Ze strony muzułmańskiej w obradach uczestniczył 
m.in. przewodniczący Gminy Muzułmańskiej w Gdańsku dr Selim Chaz
bijewicz, zaś ze strony chrześcijan-katolików dr Eugeniusz Sakowicz, adiunkt na 
Wydziale Teologii ATK, sekretarz Komitetu ds. Dialogu z Religiami Nie
chrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Religijnego Episkopatu Polski. Uzgodniono 
brzmienie dokumentów, które zostaną dostarczone do właściwego sądu w celu 
rejestracji Rady. Celem Rady jest m.in. działalność zmierzająca do stałego, 
wzajemnego poznania religii, kultury, historii i tradycji chrześcijaństwa i islamu, 
dążenie do przezwyciężenia stereotypów wynikających z wzajemnej nieznajo
mości przy podkreślaniu poszanowania dla inności i odrębności każdej z religii. 
Rada Chrześcijan i Muzułmanów powstała 13 czerwca 1997 r., a 7 dniamiesiąca 
Satar 1418 r. według kalendarza muzułmańskiego w stołecznym Centrum Islamu 
podczas „Dni Tatarów w Warszawie” .

-  Duchowni czterech wyznań przewodniczyli modlitwom przy pomniku 
Polegli-Niepokonani w Warszawie 1 sierpnia w 53. rocznicę wybuchu Powstania 
Warszawskiego. Pomnik stoi na cmentarzu powstańczym w dzielnicy Wola, 
której 50 tys. mieszkańców zginęło w czasie walk w 1944 r. Na cmentarzu 
spoczywają Polacy różnych wyznań. Proboszcz miejscowej parafii katolickiej św. 
Wawrzyńca ks. Józef Łazicki prosił Boga o ducha pokoju i oddalenie wszelkiej 
wrogości dla Polaków. Ks. Mikołaj Lenczewski z wolskiej parafii prawosławnej
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pw. św. Jana Klimaka błagał Boga miłującego ludzi o przebaczenie poległym 
powstańcom ich grzechów i pokój dla ich dusz. Ks. Lech Tranda, II proboszcz 
parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie, dziękował Bogu, że wskazuje 
nam właściwą drogę, aby w wolnym i niepodległym kraju nie było miejsca na 
przemoc i zbrodnię. Proboszcz warszawskiej parafii luterańskiej Świętej Trójcy 
ks. dr Włodzimierz Nast tragedię powstańców i zagładę Warszawy zilustrował 
fragmentem starotestamentowej Księgi Lamentacji Jeremiasza.

-  8 sierpnia zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 65 lat bp Stanisław Maria 
Tymoteusz Kowalski, wieloletni zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła M aria
witów. Uroczyste pożegnanie Zmarłego miało miejsce 12 sierpnia w świątyni 
mariawickiej w Płocku. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył nowy 
biskup naczelny tego Kościoła, Zdzisław Maria Włodzimierz Jaworski. Mszę św. 
w intencji śp. Zmarłego koncelebrowali wraz z bp. Jaworskim bp Antoni Maria 
Roman Nowak i bp Michał Maria Ludwik Jabłoński. W uroczystości uczest
niczyli dwaj biskupi rzymskokatoliccy: Władysław Miziołek, wiceprzewod
niczący Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu i biskup pomocniczy płocki Roman 
Marcinkowski. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej wiceprezes bp 
Edward Puślecki, zwierzchnik Kościoła ewangelicko-metodystycznego. Obecni 
byli także przedstawiciele innych Kościołów zrzeszonych w PRE. Bp S. 
Kowalski urodził się 25 października 1931 r. w Lesznie k. Warszawy w rodzinie 
mariawickiej. Na kapłana został wyświęcony w 1954 r. przez bpa Bartłomieja 
Marię Przysieckiego. Przez wiele lat był proboszczem w Żeliszewie na Podlasiu, 
a 6 sierpnia 1972 r. został konsekrowany w Płocku przez bpa Andrzeja Marię 
Jałosińskiego, pełniąc od tego roku funkcję biskupa naczelnego Starokatolic
kiego Kościoła Mariawitów.

-  Katolicy i ewangelicy z Polski oraz ze wschodnich i zachodnich landów 
Niemiec wzięli udział w polsko-niemieckim nabożeństwie ekumenicznym od
prawionym 30 sierpnia w Chojnie. Wśród wiernych było wielu dawnych 
mieszkańców Chojny. Nabożeństwu ze strony katolickiej przewodniczył szcze- 
cińsko-kamieński biskup pomocniczy Marian Kruszyłowicz, ze strony lute
rańskiej radca Konsystorza Kościoła ewangelicko-augsburskiego -  ks. Piotr 
Gaś. Było to już dziewiąte nabożeństwo ekumeniczne w Chojnie. Dzięki 
dotacjom Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej trwa odbudowa kościoła 
mariackiego w tym mieście.

-  Po raz ósmy w amfiteatrze w Brennej chrześcijanie różnych wyznań 
dziękowali wspólnie Bogu za plony ziemi. Dożynki ekumeniczne rozpoczął 31 
sierpnia barwny korowód, który wyruszył sprzed kościoła ewangelicko-asugs- 
burskiego w stronę centrum Brennej. Podczas nabożeństwa modlono się za 
gospodarzy, którzy zostali poszkodowani podczas powodzi. W modlitwie 
uczestniczyli miejscowi proboszczowie: ks. dr Józef Budniak z Kościoła rzyms
kokatolickiego, ks. Marek Uglorz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz
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ks. Sergiusz Dziewiatowski z Kościoła prawosławnego i ks. Henryk Szatkowski 
z Kościoła adwentystów dnia siódmego. Kazanie wygłosił ks. dr Zygmunt 
Glaeser, wykładowca teologii dogmatycznej i ekumenicznej na Uniwersytecie 
Opolskim. Modlitwie ekumenicznej towarzyszyły śpiewy chóru z Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego z Zaolzia.

-  W dniu 1 września odbyło się w luterańskim kościele Wniebowstąpienia 
Pańskiego (dawny kościół garnizonowy) w Warszawie ekumeniczne na
bożeństwo wojskowe. Wzięli w nim udział kapelani Warszawskiego Okręgu 
Wojskowego trzech ordynariatów: ewangelicko-augsburskiego, prawosławnego 
i rzymskokatolickiego.

-  W dniu 4 września w Warszawie odbyła się prezentacja nowego 
tłumaczenia Pisma Świętego, tzw. Biblii warszwsko-praskiej oraz spotkanie 
z autorem przekładu, biskupem prof. Kazimierzem Romaniukiem. 
Uczestniczyli w nim reprezentanci Kościołów chrześcijańskich, członków 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce -  wydawcy nowego przekładu Biblii, a także 
przedstawiciele prasy. Spotkanie rozpoczął modlitwą bp Zdzisław Tranda, 
przewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. 
Stwierdził on, że nowy przekład, jako pierwsze od czterystu lat indywidualne 
tłumaczenie całej Biblii, jest wielkim osiągnięciem osobistym autora. Zarazem 
jest ważnym wydarzeniem ekumenicznym dla wszystkich Kościołów 
chrześcijańskich. Bp prof. K. Romaniuk jest biblistą, autorem wielu prac 
naukowych z zakresu Starego i Nowego Testamentu, pełni też funkcje 
ordynariusza rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-praskiej. Nad 
przekładem Biblii pracował 35 lat.

-  W dniach 7-10 września odbyło się w Warszawie polsko-francus- 
ko-niemieckie sympozjum nt. „Własna tożsamość warunkiem pojednania” . 
Temat sympozjum, związany z hasłem II Ekumenicznego Zgromadzenia 
Ekumenicznego w Grazu (’’Pojednanie -  dar Boga i źródło nowego życia”), był 
jednocześnie kontynuacją podjętego przed laty przez Akademię Ewangelicką 
w Mülheim (Niemcy) i jej wieloletniego dyrektora, Dietricha Bacha, dzieła 
wzajemnego poznawania się i zrozumienia przez chrześcijan tej części Europy, 
gdzie II wojna światowa przyniosła tak tragiczne podziały.

-  Z iniq'atywy Fundacji Cyryla i Metodego we Franciszkańskim Centrum 
dla Europy Wschodniej i Azji Zachodniej w Warszawie odbyły się 8 września 
konsultacje ekumeniczne z udziałem przedstawicieli Kościoła rzymskokatolic
kiego, zielonoświątkowego i innych Kościołów wolnych. Tematem obrad były 
stosunki między katolikami a zielonoświątkowcami i chrześcijanami ewan- 
gelikalnymi oraz amerykańska deklaracja „Protestanci i katolicy razem: 
posłannictwo chrześcijan w trzecim tysiącleciu”. Honorowym gościem spot
kania był dr Cecil M. Robeck z Fuller Theological Seminary w USA,



138 Z K R A JU

przewodniczący strony zielonoświątkowej w ogólnoświatowym dialogu 
z Kościołem rzymskokatolickim. Przedstawił on pentekostalne rozumienie 
zaangażowania ekumenicznego i starał się wytłumaczyć antyekumeniczne 
nastawienie wielu środowisk zielonoświątkowych. Z kolei zagadnienia dialogu 
doktrynalnego między Kościołem katolickim a Wspólnotą zielonoświątkową 
zostały omówione w referacie o. Kiliana McDonnella, dominikanina z St. John’s 
University w Minnesocie. Wymianie poglądów na temat dialogu międzywyz
naniowego, dzieleniu się własnymi doświadczeniami ekumenicznymi i świadect
wem wiary służył panel dyskusyjny prowadzony przez ks. prof. Michała 
Czajkowskiego, kierownika Katedry Ekumenicznej ATK.

-  Sprawy ekumenizmu w Europie, dialogu Kościoła z kulturą, stosunki 
państwo-Kościół, problemy migracji i obrony praw człowieka, relacje z is
lamem oraz zbliżający się jubileusz 2000 roku były wiodącym tematami obrad 
Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), obradującej w Częstochowie 
od 2 do 5 października. Obrady toczyły się pod kierunkiem przewodniczącego 
prezydium CCEE arcybiskupa Pragi kard. Miloslava Vika. Radę stanowi 31 
przewodniczących Konferencji Biskupów w Europie oraz jeden biskup z Rosji, 
z Białorusi i Luksemburga. Kraje te nie mają własnej Konferencji Biskupów. 
Wiele miejsca biskupi poświęcili trosce o ekumeniczny wymiar obchodów 
jubileuszu roku 2000. Komunikat końcowy stwierdza, że planuje się wkrótce 
opracowanie wspólnie z Konferencją Kościołów Europejskich (KKE), sku
piającą 123 Kościoły niekatolickie w Europie, czegoś w rodzaju Magna Charta 
ekumenicznej współpracy w Europie. Bardzo pozytywnie oceniono podczas 
obrad II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, jakie miało miejsce w Grazu 
przed trzema miesiącami. Biskupi uznali, że spotkanie to było nie tylko 
istotnym krokiem w oficjalnym międzywyznaniowym dialogu, ale jego wielka 
wartość polega na przeżyciu wspólnoty i jedności Kościoła przez tak liczne 
kręgi wiernych poszczególnych Kościołów. Wiele miejsca poświęcono też 
sprawie relacji z prawosławiem, gdyż dialog z nim, mimo wielkiej bliskości 
doktrynalnej, układa się ostatnio gorzej. Prawosławni obawiają się, że katolicy 
lub ewangelicy przyjdą silą i przemocą nawracać tych, którzy znajdują się od 
wieków w sferze oddziaływania Cerkwi. Prawosławie wysuwa również nie
zrozumiałe dla katolicyzmu pojęcie tzw. terytorium kanonicznego, czyli 
obszarów przynależnych niejako prawosławiu, na którym nie powinny prowa
dzić swej działalności inne Kościoły. CCEE wystąpiła w obronie Kościołów 
mniejszościowych w krajach Federacji Rosyjskiej. W specjalnym oświadczeniu 
biskupi zapewnili Rosyjski Kościół Prawosławny o uczuciu braterstwa i prag
nieniu współpracy z nim w pełnej wolności i wzajemnym zrozumieniu. Podkreślili 
rolę Kościoła prawosławnego w odbudowie religijnej i moralnej tkanki narodów 
tworzących Federację Rosyjską, a jednocześnie przypomnieli, że taki sam 
szacunek przysługuje zawsze wszystkim mniejszościom religijnym, zgodnie 
z gwarancjami wolności wszystkich, w ramach wszystkich norm prawnych 
i obywatelskich.
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-  Propozyqę obchodów „Dnia Judaistycznego” w Kościele rzymskokatolic
kim w Polsce przedłożono 3 października na zebraniu Komitetu Episkopatu ds. 
Dialogu z Judaizmem. Obradami kierował bp Stanisław Gądecki, przewod
niczący Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego. Zaproponowano, aby dzień 
ten obchodzono 17 stycznia, w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, 
gdyż -  jak podkreślił pomysłodawca, ks. prof. Michał Czajkowski -  u korzeni 
całego chrześcijaństwa jest nasza więź z potomstwem Abrahama. Polski komitet 
zamierza skorzystać z doświadczeń Kościoła włoskiego, który od 1989 r. 
obchodzi „Dzień Dialogu z Judaizmem” . Ze względu na to, że w Polsce jest 
niewielu religijnych Żydów, inicjatywa polska polegałaby bardziej na przy
bliżaniu katolikom nauczania kościelnego na temat Żydów i judaizmu niż na 
organizowaniu wspólnych spotkań. Projekt zakłada przygotowanie materiałów 
katechetycznych i kaznodziejskich na „Dzień Judaistyczny” .

-  Dnia 7 października do rąk czytelników trafiła piąta już ekumeniczna 
książeczka -  przekład Ewangelii św. Jana, dokonany przez trzech duchownych 
i teologów różnych wyznań: arcybiskupa prawosławnego Jeremiasza, księdza 
rzymskokatolickiego prof. Michała Czajkowskiego i pastora zielonoświątkowe
go Mieczysława Kwietnia. Nad poprawnością językową tłumaczenia tekstu 
czuwał dziennikarz i polonista Jan Turnau. Dotychczas zespół przełożył 
Ewangelię św. Marka, List do Galatów, Listy Jakuba i Judy oraz Listy św. Jana.

-  Mieszkający w Warszawie anglikanie pożegnali wyjeżdżającego z Polski 
pierwszego proboszcza istniejącej od 1995 r. parafii tego wyznania, ks. Davida 
Williamsa. W uroczystym przyjęciu z tej okazji w rezydencji ambasadora 
Wielkiej Brytanii w Warszawie w dniu 10 października uczestniczyli znani 
warszawscy ekumeniści. Wspólnota anglikańska w naszym kraju to głównie 
mieszkający tu na stałe lub przebywający okresowo obywatele brytyjscy i innych 
krajów, w których wyznanie to jest reprezentowane.

-  „I Tobie może się udać!” to hasło Ekumenicznej Konferencji Kobiet, 
zorganizowanej od 10 do 12 października w Mikołajkach przez Komisję Kobiet 
Polskiej Rady Ekumenicznej. Jej celem było zarysowanie socjalnego położenia 
kobiet w różnych regionach naszego kraju i przedstawienie sposobów niesienia 
im skutecznej pomocy.

-  W obecności grekokatolików, łacinników i luteranów abp Jan Martyniak 
dokonał 11 października konsekracji greckokatolickiej cerkwi św. Bazylego 
Wielkiego w Kętrzynie. W okolicznościowym kazaniu abp Martyniak zwrócił 
uwagę, że na Warmii i Mazurach nie ma prawie żadnych konfliktów na tle 
etnicznym. Dziękował też serdecznie obecnym na uroczystości duchownym 
luterańskim z biskupem diecezji mazurskiej Kościoła ewangelicko-augsburs
kiego Rudolfem Bażanowskim za to, że udostępnili swoją świątynię na 
nabożeństwa grekokatolikom w czasie, kiedy nie mieli oni w Kętrzynie swojej
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cerkwi. Bramy naszych cerkwi są otwarte dla was -  mówił do luteranów władyka 
Martyniak. Po uroczystości duszpasterz miejscowej wspólnoty luteraóskiej, ks. 
Paweł Hause powiedział przedstawicielowi prasy, że to nie była gołosłowna 
deklaracja. Od niedawna ewangelickie nabożeństwa odprawiane są w cerkwi 
greckokatolickiej w Reszlu.

-  Doroczne rekolekcje ekumeniczne dla księży odbywały się w dniach 13-17 
października w Laskach pod Warszawą. Uczestniczyło w nich 21 duchownych, 
w tym jeden grekokatolik z zakonu bazylianów. Gościem rekolekcji był 
duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego ks. Lech Tranda, a całe 
spotkanie prowadził ks. dr Józef Budniak, przewodniczący Międzynarodowej 
Wspólnoty Ekumenicznej Regionu Polskiego, referent ds. ekumenizmu w diece
zji bielsko-żywieckiej.

-  Zgodnie z ustaleniem 291. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu 
Polski, które obradowało w dniach 14-15 października w Gdańsku, dzień 17 
stycznia będzie odtąd Dniem Judaizmu w Kościele rzymskokatolickim w Polsce. 
Rada Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego opracowała już odpowiednie 
teksty liturgiczne. W projekcie modlitw, które mają być zanoszone przez 
katolików, jest m.in. prośba do Boga za wszystkich żywiących niechęć i urazy 
wobec synów i córek narodu żydowskiego, aby Bóg dał im laskę przemiany serca. 
Jest też przewidziana modlitwa za naszych starszych braci w wierze oraz za ofiary 
Holocaustu. Teksty liturgiczne oraz propozycję homilii opracowali: bp Sta
nisław Gądecki, przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religij
nego oraz ks. prof. Waldemar Chrostowski, dyrektor Instytutu Dialogu 
Katolicko-Judaistycznego ATK. W słowie wprowadzającym do materiałów bp 
Gądecki wyjaśnił, że data wybrana dla przeżywania Dnia Judaizmu, a mianowi
cie 17 stycznia, nie jest przypadkowa. Jest to przeddzień Tygodnia Powszechnej 
Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Bliskość czasowa z modlitwą o jedność 
chrześcijan -  tłumaczył bp Gądecki -  nie oznacza żadnej chęci prozelityzmu 
Kościoła w stosunku do Żydów, ani też judaizacji chrześcijaństwa. Ten zbawczy 
czas ma wskazać na chronologię dziejów zbawienia oraz prowadzić do lepszego 
poznania się i zrozumienia opartego na wzajemnym szacunku dla obu tradycji 
religijnych, a także wyeliminowania uprzedzeń i nieufności. Ponadto -  stwierdził 
bp Gądecki -  otwiera możliwość wzajemnej współpracy wyznawców obu religii, 
wskazuje na konieczność dawania wspólnego świadectwa na rzecz sprawied
liwości i poszanowania ludzkiej godności.

-  Na zaproszenie Kościoła ewangelicko-augsburskiego w dniach 24-28 
października przebywał w Polsce bp Andreas Aarflot, zwierzchnik Kościoła 
Luterańskiego Norwegii, przewodniczący Konferencji Biskupów tego Kościoła. 
Podczas pobytu w Warszawie gość z Norwegii odbył rozmowy ze zwierzch
nikiem Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp. Janem Szarkiem, odwiedził 
parafię ewangelicką Św. Trójcy i siedzibę Towarzystwa Biblijnego. W towarzyst
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wie bpa Szarka i ambasadora Królestwa Norwegii został też przyjęty przez 
prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W drodze na Śląsk Cieszyński, gdzie 
wizytował różne ośrodki Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp Aarflot 
zatrzymał się w Częstochowie, gdzie zwiedził miejscowy klasztor paulinów 
i sanktuarium na Jasnej Górze.

-  W warszawskim kościele Dzieciątka Jezus, w niedzielę, 26 października, 
chrześcijanie i Żydzi obchodzili wspólnie żydowskie święto Simchat Tora 
(Radość Tory), podczas którego śpiewali wspólnie psalmy, czytali i rozważali 
Pismo Święte. Simchat Tora przypada w ostatni dzień Sukkot (Święta Szałasów), 
podczas którego kończy się roczny cykl czytania Tory. Spotkanie zorganizowała 
Polska Rada Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ). Gospodarz spotkania, miejscowy 
proboszcz ks. Roman Indrzejczyk, powiedział: Spotykamy się dzisiaj, 
chrześcijanie i Żydzi, bo chcemy uwielbić Boga i odnaleźć się w jedności. 
Współprzewodniczący PRChiŻ, Żyd Stanisław Krajewski podziękował ks. 
proboszczowi za dar spotkania odbywającego się w tej świątyni po raz szósty. Na 
zakończenie chrześcijanie i Żydzi odśpiewali wspólnie po hebrajsku pieśń 
Weselcie się i radujcie w Simchat Tora i oddajcie cześć Torze. W spotkaniu wzięli 
udział przedstawiciele środowisk żydowskich, duchowni katoliccy, miejscowi 
parafianie oraz członkowie Komitetu Episkopatu do Dialogu z Judaizmem.

-  W kościele 0 0 .  Franciszkanów w Opolu odbył się 26 października 40. 
franciszkański wieczór muzyczny, w ramach którego wystąpiły chóry i orkiestra 
kameralna z Ewangelicko-Luterańskiej Parafii Św. Jana w Schwanewede k. 
Bremy. Na program koncertu złożyły się utwory muzyki religijnej twórców 
związanych zarówno z Kościołem ewangelickim, jak i rzymskokatolickim. Jego 
współorganizatorem, obok klasztoru 0 0 .  Franciszkanów, była Parafia Ewan
gelicko-Augsburska w Opolu. Zebrana podczas wieczoru ofiara została prze
znaczona dla powodzian.

-  W dniach 29-30 października obradował w Olsztynie III Kongres Kleryc
kiej Rady ds. Ekumenizmu. Klerycy z pięciu seminariów duchownych dys
kutowali o ekumenicznym wymiarze listu apostolskiego papieża Jana Pawła II 
„Tertio Millennio Adveniente” . Klerycką Radę ds. Ekumenizmu (KRE) 
powołali do życia w 1995 r. klerycy WSD 0 0 .  Franciszkanów w Łod- 
zi-Łagiewnikach i Archidiecezjalnego WSD w Łodzi. Członkami KRE mogą być 
sekcje, koła bądź inne grupy ekumeniczne skupiającego kleryków wyższych 
seminariów duchownych. Obecnie do Rady należy dziewięć seminariów diecez
jalnych i zakonnych. KRE wydaje „Klerycki Biuletyn Ekumeniczny” .

-  Prawie 91 % Polaków zostało ochrzczonych w Kościele rzymskokatolic
kim, blisko 1,5 % należy do Kościoła prawosławnego, niewiele ponad 0,7 % to 
ewangelicy, a prawie 7 % nie należy do żadnego z Kościołów ani związków 
wyznaniowych. Dane te zawiera publikacja Głównego Urzędu Statystycznego
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pt. „Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 
1993-1996” . Opracowanie to zostało zaprezentowane 30 października w War
szawie. Książka zawiera informacje dotyczące 128 Kościołów, związków 
wyznanowych i innych grup religijnych działających oficjalnie w Polsce. Dane 
pochodzą z ewidencji własnych tych wspólnot religijnych i nie zostały zweryfiko
wane przez GUS. Według danych pochodzących z lat 1993-1996, Kościół 
rzymskokatolicki liczy 35 086 108 dusz. Na drugim miejscu pod względem 
wielkości plasuje się Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny z 555 765 
wiernymi. Kościoły wywodzące się z Reformacji liczą wspólnie 281 776 
wyznawców, w tym do Kościoła ewangelicko-augsburskiego należy 87 291 osób, 
a do Kościoła ewangelicko-reformowanego -  3980. Wśród wyznawców religii 
niechrześcijańskich, którzy stanowią zaledwie 0,05 % społeczeństwa polskiego, 
największą grupę stanowią muzułmanie. Islam wyznaje 5147 mieszkańców 
naszego kraju, są oni zrzeszeni w 4 wspólnotach. Na drugim miejscu znajduje się 
Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny z 5043 osobami. Jest ono 
największą w Polsce wspólnotą reprezentującą tradycje orientalne. Ogółem 
religie Wschodu wyznaje 6780 osób. Do wspólnoty judaistycznej należy 1229 
obywateli naszego kraju. Jak wynika z zestawień GUS, największy wzrost liczby 
zarejestrowanych wspólnot wyznaniowych nastąpił w przeciągu ostatnich 10 lat. 
W tym okresie osobowość prawną uzyskały 94 wspólnoty, w większości 
przypadków zupełnie nowe na terenie naszego kraju.

-  Pocałunek pokoju pomiędzy duchownymi katolickimi i prawosławnymi 
rozpoczął 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych ekumeniczną procesję na 
Cmentarzu Prawosławnym na warszawskiej Woli. Jak co roku we wspólnych 
modlitwach za zmarłych uczestniczyli księża oraz wierni z dwóch sąsiadujących 
ze sobą parafii -rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca oraz prawosławnej św. Jana 
Klimaka. Prawosławna pieśń „Wiecznaja pamiat” przeplatała się z katolicką 
modlitwą „Wieczny odpoczynek”i pieśniami o zmartwychwstaniu. Procesji 
przewodniczyli tradycyjnie proboszczowie: katolicki -  ks. kanonik Józef Łazicki 
oraz prawosławny -  ks. mitrat Anatol Szydłowski. Towarzyszyło im siedmiu 
księży katolickich i czterech prawosławnych. Procesję zakończyło wspólne 
błogosławieństwo duchownych katolickich i prawosławnych.

-  6 listopada reaktywowano oficjalnie Polskie Towarzystwo Badań Refor- 
m aqi. Siedziba towarzystwa, które ma charakter ogólnopolski, mieści się przy 
ewangelicko-augsburskiej parafii św. Mateusza w Łodzi. Jego celem jest 
prowadzenie badań naukowych, wydawanie publikacji, sporządzanie rejestru 
zabytków protestanckich oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej historii, myśli 
i kultury protestanckiej, a także roli protestantyzmu w kulturze polskiej 
i światowej. Towarzystwo przestało istnieć na przełomie lat 50. i 60. Wydawało 
znakomity periodyk „Reformaqa w Polsce” , na łamach którego ukazało się 
wiele wartościowych opracowań historycznych. Członkostwo w PTBR nie jest 
uwarunkowane określoną przynależnością wyznaniową. Mogą należeć do niego
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wszyscy, którzy zajmują się badaniami i popularyzowaniem wiedzy o protestan
tyzmie. Prezesem PTBR został prof. Janusz T. Maciuszko z Chrześcijańskiej 
Akademii Teologicznej, sekretarzem -  ks. dr Bogusław Milerski, pracownik 
naukowy tejże uczelni.

-  „Nowe poszukiwanie duchowe” -  to hasło międzynarodowej ekumenicznej 
konferencji kobiecej, która odbyła się w dniach 7-11 listopada w Zelowie. 
Współorganizowały ją  Komisja „Teologia i Duchowość” Ekumenicznego Forum 
Chrześcijanek Europy i Komisja Kobiet Polskiej Rady Ekumenicznej. Oprócz 34 
Polek uczestniczyły w niej Francuzki, Hiszpanki, Finki, Estonki i Białorusinki.

-  W Święto Niepodległości 11 listopada w ewangelickim kościele apostołów 
Piotra i Pawła w Tychach odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Wśród gości 
byli ewangeliccy parlamentarzyści (senator Marcin Tyma i poseł Andrzej 
Folwarczny), wśród duchowieństwa -  przedstawiciele Kościołów należących do 
śląskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościoła Adwentystów 
Dnia Siódmego. Nabożeństwo zakończyło się wspólną modlitwą duchownych 
wszystkich obecnych wyznań i wspólnym błogosławieństwem.

-  „Żydzi i chrześcijanie. Wspólne dziedzictwo wiary” -  tak brzmiał temat 
przewodni cyklu wykładów otwartych, które rozpoczęły się 12 listopada 
w toruńskim seminarium duchownym. Prelekcje głosił znany ekumenista 
i uczestnik dialogu katolicko-judaistycznego ks. prof. Michał Czajkowski. 
Pierwszy z wykładów nosił tytuł: „Czy wierzymy w tego samego Boga?” . Podczas 
następnych ks. Czajkowski odpowiadał na pytania: „Jeden Lud Boży -  czy 
dwa?”, „Testament stary czy pierwszy?” , „Jezus -  człowiek uniwersalny czy 
Żyd?”, a także „Skąd się wzięła nasza liturgia?”

-  O. Kilian McDonnell OSB z Minnesoty (USA), współprzewodniczący ze 
strony watykańskiej międzynarodowej komisji ds. dialogu katolicko-zielo- 
noświątkowego, 12 listopada spotkał się w Warszawie z katolickimi i protestanc
kimi charyzmatykami, aby poinformować o aktualnym stanie tego dialogu. 
Zapowiedział, że na początku 1998 r. reprezentowana przez niego komisja ogłosi 
dokument poświęcony zagadnieniom ewangelizacji i prozelityzmu. Spotkanie, 
w którym uczestniczyli licznie katoliccy i protestanccy charyzmatycy, zor
ganizowała ekumeniczna Fundacja Cyryla i Metodego, której prezesem jest dr 
Dariusz Cupiał. Fundacja stawia sobie za zadanie propagowanie zbliżenia 
między Kościołem katolickim a tymi wyznaniami, z którymi dialog w naszym 
kraju jest poważnie utrudniony lub zgoła niemożliwy ze względu na brak 
odpowiednich struktur organizacyjnych po drugiej stronie (chodzi zwłaszcza 
o zielonoświątkowców).

-  18 listopada odbyło się w Warszawie posiedzenie Komitetu Krajowego 
Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Na zebranie przybyli przedstawiciele 11
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Kościołów. Sprawozdanie z działalności za ostatnie półrocze pt. „Biblia
-  ziarnem życia w Bogu i matką wspólnoty chrześcijańskiej” przedstawiła 
dyrektor generalny Barbara Enholc-Narzyńska. Bp Władysław Miziołek pod
kreślił potrzebę organizowania dużych zgromadzeń ekumenicznych. Jego zda
niem, rok 1998, poświęcony Duchowi Świętemu, należy wspólnie uczcić takim 
zgromadzeniem w okresie Świąt Zesłania Ducha Świętego. Wiele uwagi 
poświęcono dalszej pracy nad ekumenicznym przekładem Pisma Świętego.

-  Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Chrześcijańska Aka
demia Teologiczna zorganizowali 19 listopada w Warszawie sympozjum z okazji 
500. rocznicy urodzin Filipa Melanchtona -  współtwórcy Reformaq'i. W pierw
szej części sympozjum uczestniczył, obok zwierzchników i przedstawicieli 
różnych Kościołów chrześcijańskich, także prymas Polski kard. Józef Glemp. 
Podczas sesji wygłoszono trzy referaty. Mgr Irena Gnot zajęła się tematem 
„Melanchton jako dogmatyk”, ks. mgr Marcin Hintz nakreślił sylwetkę 
Melanchtona jako etyka, natomiast prof. Karol Karski skupił uwagę na 
bieżącym ekumenicznym znaczeniu Reformatora (wszystkie referaty za
mieściliśmy w poprzednim zeszycie „Studiów”).

-  Katoliczka francuska Marie-Therese Huguet otrzymała 20 listopada tytuł 
„Człowieka Pojednania” , przyznany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. 
Wyznała, że poznała w Polsce tak wielu wspaniałych ludzi, iż trudno jej było 
sobie wyobrazić, że jest tu antysemityzm.

-  35 osób, katolików i prawosławnych, w tym dwóch duchownych obu 
wyznań wzięło udział 22 listopada w autokarowej pielgrzymce do pra
wosławnego sanktuarium w Grabarce. Z inicjatywy Bractwa Prawosławnego do 
udziału w pielgrzymce Duszpasterstwo Akademickie w Białymstoku zaprosiło 
przedstawicieli różnych ruchów katolickich, aby wspólnie zapoznać się z miejs
cami kultu i kulturą prawosławną.

-  292. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski, obradujące 
w dniach 27-28 listopada na Jasnej Górze w Częstochowie, ustosunkowało się 
pozytywnie do inicjatywy Polskiej Rady Ekumenicznej w sprawie utworzenia 
Ekumenicznej Rady Głównej ds. kontaktów między Kościołem rzysmkokatolic- 
kim a siedmioma Kościołami zrzeszonymi w PRE. W skład Ekumenicznej Rady 
Głównej ze strony Episkopatu weszli: metropolita warmiński, abp Edmund 
Piszcz, biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga, biskup opolski Alfons Nossol 
i nestor ekumenizmu w Polsce, bp Władysław Miziołek. Zespół ten ze swoimi 
partnerami z PRE spotykać się będzie dwa razy w roku, a gdy zajdzie potrzeba
-  częściej. Podczas wspólnych spotkań omawiane będą najistotniejsze problemy 
ekumenii polskiej i ogólnoświatowej o raz-w  razie konieczności -  sprawy sporne 
między Kościołami. W ramach Rady powstaną podkomisje: teologiczna dla 
dialogu doktrynalnego i spraw praktycznych. Historycznym wydarzeniem jest
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też powołanie przez Episkopat Polski dwóch komisji do dialogu z mariawitami 
i polskokatolikami -  Kościołami najbliższymi doktrynalnie katolikom, 
z którymi jednak stosunki ze względu na nie zabliźnione rany z bliskiej 
przeszłości nie układały się najlepiej. W skład zespołu Kościoła rzymskokatolic
kiego do rozmów dwustronnych ze Starokatolickim Kościołem Mariawitów 
(grupa płocka) weszli: biskup włocławski Bronisław Dembowski i dwaj teologo
wie płoccy, znający dobrze mariawitów -  ks. Henryk Seweryniak i ks. Ireneusz 
Mroczkowski. Do dialogu z polskokatolikami wyznaczeni zostali: biskup 
pomocniczy warmiński Jacek Jezierski, ks. Edward Warchoł, autor licznych 
publikacji o Kościele narodowym (polskokatolickim) i franciszkanin, o. 
Zdzisław Kijas. Episkopat Polski przedłużył także działalność komisji, która pod 
przewodnictwem ks. prof. Lucjana Baltera z ATK prowadziła dialog teologiczny 
z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego. Bp Alfons Nossol, przewodniczący 
Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu, w rozmowie z Katolicką Agenqą Infor
macyjna podkreślił, że Episkopat niezwykle poważnie potraktował dialog 
z innymi Kościołami w Polsce, desygnując do rozmów kompetentnych teologów, 
od lat aktywnie uczestniczących w polskim ruchu ekumenicznym. Poinformował 
również, że Episkopat Polski zobligował go do definitywnego sfinalizowania 
procesu wzajemnego uznania ważności chrztu pomiędzy Kościołem rzymsko
katolickim a Kościołami zrzeszonymi w PRE. Zakończone powodzeniem 
rozmowy w tej sprawie przeprowadziła przed laty z teologami z Kościołów PRE 
podkomisja katolicka pod kierunkiem o. prof. Stanisława Celestyna N a
piórkowskiego. Teraz chodziłoby o formalne przyjęcie i ewentualne zatwier
dzenie tych ustaleń ze strony Konferencji Episkopatu Polski i Kościołów 
członkowskich PRE. -  Kilkanaście dni później również PRE wyznaczyła swoich 
przedstawicieli w Głównej Komisji Ekumenicznej. Zostali nimi: bp Jan Szarek, 
zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego, prezes PRE (współprzewod
niczący); abp Jeremiasz (Jan Anchimiuk), ordynariusz diecezji wrocławs
ko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, rektor 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; bp Edward Puślecki, zwierzchnik 
Kościoła ewangelicko-metodystycznego i bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik 
Kościoła polskokatolickiego. Ponadto Kościół polskokatolicki ustalił skład 
komisji do dialogu z Kościołem rzymskokatolickim. W skład tego gremium 
weszli: bp Wiktor Wysoczański, ks. infułat Henryk Buszka z Bielska-Białej i ks. 
infułat Kazimierz Bonczar z Długiego Kąta. Natomiast Rada Starokatolickiego 
Kościoła Mariawitów wyznaczyła 29 grudnia następujące osoby do dialogu 
z Kościołem rzymskokatolickim: bp Michał L.M. Jabłoński, ordynariusz 
diecezji śląsko-łódzkiej, ks. Witold T.M. Szymański z Mińska Mazowieckiego 
i ks. prof. Konrad P. M. Rudnicki.

-  W ostatnich dniach listopada seniorzy ewangelickiej parafii Opatrzności 
Bożej we Wrocławiu zaprosili na comiesięczne spotkanie swoich żydowskich, 
katolickich i prawosławnych sąsiadów z „Dzielnicy wzajemnego szacunku”. 
Oprócz licznie przybyłych wiernych ze wszystkich parafii w spotkaniu udział
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wzięli: przewodniczący gmin żydowskich w Polsce Jerzy Kichler, proboszcz 
parafii rzymskokatolickiej ks. Jerzy Żytowiecki, proboszcz parafii prawosławnej 
ks. Aleksander Konachowicz. Gospodarzem spotkania był biskup diecezji 
wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego Ryszard Bogusz. „Dzielnica 
wzajemnego szacunku” istnieje we Wrocławiu od trzech lat. Wierni 
chrześcijańskich parafii i gminy żydowskiej spotykają się na ekumenicznych 
nabożeństwach, spotkaniach dyskusyjnych lub na koncertach muzyki religijnej.

-  W pierwszą niedzielę adwentu (30 listopada) w rzymskokatolickiej katedrze 
w Opolu odbyło się pierwsze nabożeństwo ekumeniczne młodzieży. Porządek 
nabożeństwa przygotowali księża: Zygfryd Glaeser (katolik) i ks. Marian 
Niemiec (luteranin). Celem nabożeństwa było zbliżenie młodych ludzi różnych 
wyznań, pokazanie, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a więc nie ma gorszych 
i lepszych chrześcijan. Kazanie biskupa Alfonsa Nossola było wezwaniem 
młodzieży do wspólnego składania świadectwa wiary w coraz bardziej zeświec
czonym świecie oraz do modlitwy o Ducha Świętego, przez którego miłość Boża 
rozlana jest w naszych sercach. W nabożeństwie uczestniczyło ponad 750 
młodych ludzi: katolików z terenu całej diecezji opolskiej, ewangelików i zielo
noświątkowców z prawie wszystkich zborów na Opolszczyźnie. Przedstawiciele 
młodzieży każdego Kościoła odmawiali modlitwy w różnych intencjach.

-  Doroczne spotkanie diecezjalnych referentów ekumenicznych odbyło się 10 
grudnia w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. W spotkaniu, obok bp. Alfonsa 
Nossola, uczestniczyli bp Jan Bernard Szlaga i bp Władysław Miziołek. 
Analizowano najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie oraz mówiono 
o stosunkach chrześcijaństwa z islamem. Podczas sesji zaprezentowano skrypt 
na najbliższy, styczniowy Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, zawierający 
teksty modlitw i medytacji. Po raz pierwszy zeszyt przygotowała wspólnie Rada 
Episkopatu ds. Ekumenizmu oraz Polska Rada Ekumeniczna. Również bez
precedensowe jest zamieszczenie wkładki z materiałami na pierwszy Dzień 
Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, który obchodzony będzie 17 stycznia 
1998 r., w przededniu Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

-  Towarzystwo Polsko-Niemieckie zorganizowało 10 grudnia w ewangelic
ko-augsburskim kościele Św. Trójcy w Warszawie spotkanie poświęcone 
stosunkom międzywyznaniowym i narodowościowym na Śląsku. Bp Alfons 
Nossol w swoim wystąpieniu podkreślił, że Kościoły ewangelicki i katolicki na 
Śląsku nigdy nie pozwoliły tępić .języka serca” . Zdaniem biskupa, .język serca” 
to nie jest język nacjonalizmu, ideologii czy polityki, lecz język, w którym 
człowiek sam na sam rozmawia z Bogiem. Podkreślił, że na Śląsku Opolskim 
język nie różnił ludzi. Kościół -  czy to katolicki czy ewangelicki -  zawsze był 
stróżem .języka serca” . Toteż harmonijne współżycie pomiędzy narodami 
powinno kształtować się na bazie .języka serca” i kultury, tak jak to jest na 
Śląsku, gdzie ludzie żyją w pojednanej różnorodności. Prezes Polskiej Rady
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Ekumenicznej i zwierzchnik Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp Jan 
Szarek, mówił z kolei o specyfice Śląska Cieszyńskiego. Tutejszych mieszkańców 
cechuje zachodnia mentalność oraz większy pragmatyzm. Bp Szarek podkreślił 
również wielką rolę w utrzymaniu polskości wydawnictw ewangelickich -  Biblii, 
postylli i kancjonałów. Mówił też o patriotycznej działalności rodów lute- 
rańskich: Michejdów, Kuliszów, Kiedroniów, Wantułów i Buzków. Ewangelicy 
walczyli też o przynależność Śląska Cieszyńskiego do Polski. Bp Szarek 
wspomniał o rozpoczętych przed dwoma laty z inspiracji Kościołów spotkań 
Polaków, Niemców i Czechów na Śląsku Cieszyńskim.W spotkaniu uczestniczył 
biskup Kościoła ewangelicko-reformowanego Zdzisław Tranda i radca am
basady Niemiec, Winfried Lipscher.

-  Wybitny ekumenista, biskup opolski Alfons Nossol, otrzymał 11 grudnia 
tytuł doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w W ar
szawie, jedynej uczelni kształcącej kadry dla kilkunastu Kościołów 
chrześcijańskich w naszym kraju. Bp Nossol jest pierwszym katolikiem, który 
otrzymał to wyróżnienie w ponad 40-letnich dziejach tej uczelni. Nie śniłem tego 
w moich najśmielszych ekumenicznych snach -  wyznał przyjmując to wyróżnienie 
biskup opolski. Rektor ChAT, prawosławny arcybiskup Jeremiasz, witając gości 
podkreślił, że uroczystość jest potwierdzeniem faktu dobrej współpracy ChAT 
z uczelniami katolickimi -  KUL i ATK, w którą ogromny wkład wniósł bp 
Nossol. Prorektor ChAT, prof. Karol Karski, luteranin, odczytał podjętą 
jednomyślnie uchwałę Senatu uczelni z 18 września 1997 r. z uzasadnieniem, że 
bp Alfons Nossol otrzymuje tytuł doktora h.c. ChAT za wybitne osiągnięcia 
w propagowaniu współczesnej myśli teologicznej w duchu zbliżenia międzywyz
naniowego oraz za praktyczne zaangażowanie w ekumenizm i pojednanie 
między narodami. W laudacji bp Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła 
polskokatolickiego, nazwał bp. Nossola ekumenistą z serca i czynu, który widzi 
ekumeniczny wymiar całej teologii. Przypomniał także, iż biskup opolski jest 
jednym z twórców Instytutu Ekumenicznego KUL. Ksiądz Biskup opowiada się 
za Kościołem pojednania, w którym wiara w Chrystusa opromienia blaskiem 
miłości wszystkich chrześcijan niezależnie od dzielących ich różnic dogmatycznych 
-m ów ił bp Wysoczański. Bp Nossol wygłosił wykład: „Realizm polskiej nadziei 
ekumenicznej w świetle nauczania Jana Pawła II w ojczyźnie” . Mówca 
prześledził wypowiedzi papieskie podczas ekumenicznych spotkań Jana Pawła II 
w ojczyźnie. Dziękował ChAT za wyróżnienie, podkreślając, że od dzisiaj jest to 
formalnie jego akademia. W uroczystości wzięli udział hierarchowie katoliccy: 
sekretarz Episkopatu Polski bp Tadeusz Pieronek, biskup warszawsko-praski 
Kazimierz Romaniuk, bp Władysław Miziołek, prawosławni arcybiskupi Sawa 
i Jeremiasz, biskupi luterańscy, polskokatoliccy, mariawiccy, przedstawiciele 
wielu polskich uczelni, w tym ATK, KUL i Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo 
licznie przybyli ekumeniści z niemal wszystkich Kościołów chrześcijańskich 
działających w Polsce.
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-  17 grudnia odbyło się w Warszawie, po raz dwudziesty drugi, wręczenie 
Nagród im. św. Brata A lberta-A dam a Chmielowskiego. Otrzymali je m.in.: abp 
Adam, prawosławny ordynariusz diecezji przemysko-nowosądeckiej, za ratowa
nie i ochronę zabytków sztuki sakralnej, ks. dr hab. Waldemar Chrostowski i dr 
Stanisław Krajewski, dwaj współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan 
i Żydów, za przezwyciężanie uprzedzeń i kształtowanie postaw dialogu 
chrześcijańsko-żydowskiego, Aleksander Małachowski -  za szczególną troskę 
okazywaną ludziom słabym i potrzebującym, oraz za publicystykę społeczną 
nacechowaną wartościami humanistycznymi.

-  Nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk oraz biskup warszaws- 
ko-praski Kazimierz Romaniuk i biskup-senior archidiecezji warszawskiej 
Władysław Miziołek odwiedzili 23 grudnia prawosławnego metropolitę war
szawskiego i całej Polski Bazylego. Uczestnicy spotkania połamali się opłatkiem, 
złożyli sobie życzenia świąteczne, rozmawiali także na temat współpracy 
Kościołów prawosławnego i katolickiego. Bp Miziołek poinformował KAI, że 
obie strony uważają, iż istnieje potrzeba zajmowania wspólnego stanowiska 
wobec niektórych aktualnych zagadnień. Jako przykład podał problem naras
tającej fali niemoralności i agresji, szczególnie wśród młodego pokolenia. 
Ciałem, które mogłoby wypracować wspólne stanowisko, jest powołana niedaw
no Główna Komisja Ekumeniczna, w której skład wchodzi po czterech 
przedstawicieli Polskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła rzymskokatolickiego.

Opr. Karol Karski
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49. Polak Grzegorz, Modlitwa ekumeniczna z Janem Pawłem II. Wrocław, 31 
maja 1997, „SiDE” 1997, nr 2, s. 147-150.

50. Polak Grzegorz, Wydarzenia ekumeniczne roku 1997, „Biuletyn Ekumeni
czny” 1997, nr 4, s. 84-95.
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1 protestanci pod rządami Vichy, „Jednota” 1997, nr 11, s. 13-14.
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52. Prawo do inności. Rozmowa z  bp. Alfonsem Nossolem, przewodniczącym 
Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, „Rzeczpospolita” nr 293 
z 17.XII.1997.

53. Rostworowski Stanisław Jan, Życie religijne w Rosji i na Ukrainie, „SiDE” 
1997, nr 2, s. 47-65.

54. Rottenberg Krystyna FSK, Refleksje ekumeniczne z pobytu Jana Pawła II  
we Wrocławiu i Gnieźnie podczas VI pielgrzymki do Ojczyzny, „Biuletyn 
Ekumeniczny” 1997, nr 3, s. 22-27.

55. Skład Komisji Ekumenicznych ds. Dialogu, „Biuletyn Ekumeniczny” 1997, 
nr 4,s. 25-228.

56. Słudzy zaufania. Rozmowa z br. Rogerem Schützern, przeorem ekumenicz
nej wspólnoty Taize, „Tygodnik Powszechny” nr 4 z 25.1.1998.

57. Wspólna deklaracja chrystologiczna Kościoła katolickiego i Asyryjskiego 
Kościoła Wschodu, „Studia Theologica Varsaviensia” 1997, nr 2, s. 349-351.
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Oprać. Grzegorz Polak



POLSKA BIBLIOGRAFIA PROTESTANCKA
DRUKI ZWARTE

Materiały za lata 1900-1990

Część II: lata 1961-1990

Poniższe zestawienie jest kontynuacją materiałów bibliograficznych zamiesz
czonych w numerze 1 (39) 1997 „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” . Tam 
też zaprezentowano założenia niniejszej „Polskiej Bibliografii Protestanckiej” .

1961

-  Bałakier E., Koncepcja Kościoła narodowego w pismach A.F. Modrzews
kiego, odbitka z „Rocznika Teologicznego”, Wydawnictwo Literatury Religij
nej, Warszawa 1961.

-  Bartel O., Filip Melanchton w Polsce, odbitka z „Rocznika Teologicz
nego”, Wydawnictwo Literatury Religijnej, Warszawa 1961.

-  Bunyan J., Wędrówka pielgrzyma, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1961.

-  Chyliński H., O wyznaniach i kierunkach w chrześcijaństwie, Wydawnictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1961.

-  Co mówił Jezus?, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1961.
-  Die polnische Sprachfrage in Preussen. Wybór materiałów zebranych 

i opatrzonych komentarzem przez Gustawa Gizewiusza, oprać. W. Chojnacki, 
Poznań 1961.

-  Goetting G., Spotkania z Albertem Schweitzerem, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1961.

-  Grzybowski S., Szpada Pana Admirała. Dzieje hugenotów, Warszawa 1961.
-  Jezus Chrystus światłością świata. Światowa Rada Kościołów -  Trzecie 

Zgromadzenie w New Delhi 1961, Polska Rada Ekumeniczna, Warszawa 1961.
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-  Kotula K., Co to jest Biblia. Istota, powstanie i treść, Wydawnictwo 
Zwiastun, Warszawa 1961.

-  Kwieciński J., Bracia człowieka -  arianie, Warszawa 1961.
-  Lekcje biblijne. Plan zbawienia. Zasady wiary -  część V, Wydawnictwo 

Znaki Czasu, Warszawa 1961.
-  Lekcje dla ewangelistów zborowych -  Oddział Misji Wewnętrznej, Wydaw

nictwo Znaki Czasu, Warszawa 1961.
-  Mascall E.L., Istnienie i analogia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa

1961.
-  Mężyński K., O mennonitach w Polsce, Gdańsk 1961.
-  Munk K., Opowieści biblijne dla dzieci, Wydawnictwo Zwiastun 1961.
-  Niemczyk K., Dogmatyka ewangelicka, Wydawnictwo Literatury Religij

nej, Warszawa 1961.
-  Nowy rodziaj miłości, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa

1961.
-  Pamiętniki Maskiewiczów, wyd. A. Sajkowski, Wrocław 1961.
-  Paweł Smoluch. Opowieść byłego katorżnika, Zjednoczony Kościół Ewan

geliczny, Warszawa 1961.
-  Pewność i radość zbawienia, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, War

szawa 1961.
-  Piotr z Goniądza, Dzieła polskie, T. 2: O Synu Bożym, oprać. H. Górska. 

K. Górski, Z. Zawadzki, Warszawa 1961, Bibioteka Pisarzy Reformacyjnych Nr 
3(B).

-  Schnell W.J., Trzydzieści lat w niewoli Strażnicy, Wydawnictwo Słowo 
Prawdy, Warszawa 1961.

-  Smyk A., U źródła prawdy, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1961.
-  Śpiewnik pielgrzyma, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa

1961.
-  Statut Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w PRL, Warszawa 1961.
-  Sukertowa-Biedrawina E., Karty z dziejów Mazur. Wybór pism, Olsztyn 

1961.
-  Tazbir J., Stanisław Lubieniecki. Przywódca ariańskiej emigracji, War

szawa 1961.
-  White E.G., Działalność apostołów, Wydawnictwo Znaki Czasu, War

szawa 1961.
-  White E.G., Patriarchowie i prorocy, Wydawnictwo Znaki Czasu, War

szawa 1961.
-  White E.G., Prorocy i królowie, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 

1961.
-  Wolfram K., Życie Jezusa, Wydawnictwo Literatury Religijnej, Warszawa 

1961.
-  Wybór mów staropolskich, oprać. B. Nadolski, Wroclaw 1961.
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1962

-  Bartel O., Reformatorska i ekumeniczna działalność Jana Łaskiego w Po
lsce, odbitka z „Rocznika Teologicznego”, Wydawnictwo Literatury Religijnej, 
Warszawa 1962.

-  Baron G., Fałszywi prorocy, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1961.
-  Brueckner A., Różnowiercy polscy, Opracował i posłowiem opatrzył Lech 

Szczucki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1962.
-  Cowman L.B., Strumienie na pustyni, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

Warszawa 1962.
-  Działalność Apostołów, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1962.
-  Hambraeus A., Proboszcz z Uddarbo, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa

1962.
-  Krenz O., Pójdźmy do Jezusa. Historie biblijne Nowego Testamentu dla 

dzieci, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1962.
-  Kinnear A.I., Normalne życie chrześcijańskie. Już nie ja, lecz Chrystus, 

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1962.
-  Mały i Duży Katechizm Doktora Marcina Lutra, Wydawnictwo Zwiastun, 

Warszawa 1962.
-  Materiały do dziejów reformacji w Krakowie. Zaburzenia wyznaniowe 

w latach 1561-1598, oprać. R. Żelewski,Zakład Narodowy Ossolińskich, 
Wrocław 1962.

-  Modrzewski Andrzej Frycz. Bibliografia zestawiona przez Pracownię Biblio
grafii Staropolskiej Instytutu Badań Literackich, oprać. A. Kawecka-Gryczowa, 
Wrocław 1962.

-  Na drodze zjednoczenia chrześcijaństwa. Materiały sesji naukowej 
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej poświęconej zagadnieniom ekumenicz
nym, Warszawa 1962.

-  Niemczyk W., Historia religii, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 
Warszawa 1962.

-  Ogólnopolskie Zgromadzenie Chrześcijańskie 10 IV  1962. Świadectwo 
-  służba -  jedność, Polska Rada Ekumeniczna, Warszawa 1962.

-  Pfendsack W., Czy znasz drogę?, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1962.
-  Piotr z Goniądza, Dzieła polskie t. 1: O Trzech, oprać. H. Górska, K. 

Górski, Z. Zawadzki, Biblioteki Pisarzy Reformacyjnych nr 3 (A), Warszawa
1962.

-  Rusling G.W., Twoje dziedzictwo. Co młodzież baptystyczna powinna 
wiedzieć o swoim wyznaniu, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1962.

-  Spurgeon C.H., Klejnoty obietnic Bożych, Zjednoczony Kościół Ewan
geliczny, Warszawa 1962.

-  Turek P., Zarys historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa
1962.

-  Wolfram K., Życie Jezusa cz. 2. Chrystologia w świetle ewangelii kanonicz
nych, Wydawnictwo Literatury Religijnej, Warszawa 1962.
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1963

-  Bartel O., Protestantyzm w Polsce, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa
1963.

-  Brunner E., Nasza wiara, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1963.
-  Bunyan J., Dzieje ludzkiej duszy, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

Warszawa 1963.
-  Buzek A., Z  Ziemi Piastowskiej. Wspomnienia, Wydawnictwo Zwiastun, 

Warszawa 1963.
-  Castellion S., O wierze, wątpieniu i tolerancji, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1963.
-  Chmaj L., Faust Socyn (1539-1604), Warszawa 1963.
-  Cook H., O co walczą baptyści, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa

1963.
-  Faryzetdsz i celnik., Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1963.
-  Gastpary W., Symbolika, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, War

szawa 1963.
-  Grodzicki J., Kościół dogmatów i tradycji, Wydawnictwo Znaki Czasu, 

Warszawa 1963.
-  Hrabec S., Pepłowski F., Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych 

w „Słowniku” Lindego, Warszawa 1963.
-  Jak osiągnąć zbawienie, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa

1963.
-  Literatura antyjezuicka w Polsce 1578-1625. Antologia, oprać. J. Tazbir, 

Warszawa 1963.
-  Manteuffel T., Narodziny herezji, Wyznawcy dobrowolnego ubóstwa w śre

dniowieczu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
-  Smith Oswald I., Ewangelia, którą głosimy, Zjednoczony Kościół Ewan

geliczny, Warszawa 1963.
-  Tawney R.H., Religia a powstanie kapitalizmu, Warszawa 1963.
-  Thiele-Winkler E., Prawdziwy sens życia, Wydawnictwo Zwiastun, War

szawa 1963.
-  Voise W., Sebastian Castelion 1515-1563, Warszawa 1963.
-  Wolfram K., Życie Jezusa cz. 3. Ewangelia Jezusa w jej istotnej treści, 

Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1963.

1964

-  Apanowicz A., Rycerze drewnianego miecza. O arianach polskich, War
szawa 1964.

-  Bieńkowski W., Krzysztof Celestyn Mrongowiusz 1764-1855. W  służbie 
umiłowanego języka, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” 
i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn
1964.
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-  Boyd F.M., List do Hebrajczyków, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1964.

-  Boyd F.M., List do Kolosan, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, W ar
szawa 1964.

-  Boyd F.M., I  List do Koryntian, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1964.

-  Boyd F.M., II  List do Koryntian, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1964.

-  Boyd F.M., List do Rzymian. Cz. I, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1964.

-  Giertych J., U źródeł katastrofy dziejowej Polski. Jan Amos Komensky, 
London 1964.

-  Grzybowski S., Poglądy społeczne publicystów hugenockich 1559-1598, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1964.

-  Historia Kościoła chrześcijańskiego pierwszych wieków, Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1964.

- Huizinga J., Erazm, Warszawa 1964.
-  Kolbuszewski S., Herezja kanonika Jędrzeja Gałka, Wrocław 1964.
-  Karafiat J., Świetliki, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1964.
-  Kinnear A.I., Życie w Chrystusie, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

Warszawa 1964.
-  Kotula K., W  ciszy i w skupieniu, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa

1964.
-  Leder J., Historia tolerancji w wieku reformacji t. I-II, Instytut Wydaw

niczy PAX, Warszawa 1964.
-  Niemczyk W., Filozofia religii, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 

Warszawa 1964.
-  Ogólnopolskie Zgromadzenie Chrześcijańskie 15I X 1964. Przymierze Boże 

to życie i pokój, Polska Rada Ekumeniczna, Warszawa 1964.
-  Padrosa L., Dlaczego wystąpiłem z Kościoła Rzymskokatolickiego, Wydaw

nictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1964.
-  Prawdziwy kapłan, jego świątynia i służba, Wydawnictwo Znaki Czasu, 

Warszawa 1964.
-  Schnell W.J., Ku światłu chrześcijaństwa, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1964.
-  Schweitzer A., Życie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1964.
-  Szczucki L., Marcin Czechowic. Studium z dziejów antytrynitaryzmu 

polskiego X V I wieku, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964.
-  Tazbir J., Bracia Polscy w Siedmiogrodzie 1660-1784, Państwowe Wydaw

nictwo Naukowe, Warszawa 1964.
-  Wantuła A., Zwięzłe wiadomości z  historii Kościoła, Wydawnictwo Zwias

tun, Warszawa 1964.
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1965

-  Bednarczyk L., Chodźcie, posłuchajcie..., Wydawnictwo Słowo Prawdy, 
Warszawa 1965.

-  Benedyktowicz W., Próba iretiologii chrześcijańskiej. Doświadczenia pra
skie, Wydawnictwo Jednota, Warszawa 1965.

-  Biblia. Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, Brytyjskie 
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1965.

-  Cytowska M., Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, War
szawa 1965.

-  Halley H.H., Przewodnik biblijny, Wydawnictwo Słowo Prawdy, War
szawa 1965.

-  Harfa Syjońska, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1965.
-  Konkordancja biblijna, Wydawnictwo „Na straży”, Kraków 1965.
-  Kościół i teologia. Praca dla uczczenia sześćdziesięciolecia urodzin ks. 

biskupa dr. Andrzeja Wantuly, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1965.
-  Luter M., Mały Katechizm doktora Marcina Lutra, Wydawnictwo „Zwias

tun” , Warszawa 1965.
-  Pieśni kościelne. Stokrotki, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa

1965.
-  Studia biblijne. I  Rozważania ogólne, II  Rozważania ewangelizacyjne. 

Według G. Brinke, Polska Rada Ekumeniczna, Warszawa 1965.
-  Śpiewnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, Wydawnictwo 

Zwiastun, Warszawa 1965.
-  Śpiewnik Pielgrzyma z nutami do części II, Zjednoczony Kościół Ewan

geliczny, Warszawa 1965.
-  Wantuła A., Die Evangelisch-augsburgische Kirche in Polen, Wydawnictwo 

„Zwiastun” , Warszawa 1965.
-  White E.G., Chrześcijański dom (kompilacja), Wydawnictwo Znaki Cza

su, Warszawa 1965.
-  White E.G., Śladami Jezusa, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1965.
-  Wierszyłowski Z., Co wam przykazałem, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1965.
-  Wolfram K., Męka i chwała Jezusa Chrystusa, Chrześcijańska Akademia 

Teologiczna, Warszawa 1965.

1966

-  Akta synodów różnowierczych t. I  (1550-1559), oprać. M. Sipayłło, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1966.

-  Baldwin J., Głoś to na górze, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1966.
-  Basaj M., Bohemizmy w języku pism Marcina Krowickiego, Wrocław 1966.
-  Bulli K., Księga Daniela, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1966.
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-  Chojnacki W., Bibliografia polskich druków ewangelickich Ziem Zachod
nich i Północnych 1530-1939, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1966.

-  Cook H., Pytania wiary, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1966.
-  Duchowe odrodzenie, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1966.
-  Duer-Durski J., Daniel Naborowski. Monografia z dziejów manieryzmu 

i baroku w Polsce, Łódź 1966.
-  Enholc-Narzyńska B., Narzyński J., Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo 

Biblijne w Polsce 1816-1966, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 
Warszawa 1966.

-  Flavel J., Tajemnica opatrzności, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1966.

-  Gotówka S.T., Polska krajem tolerancji religijnej, Warszawa 1966.
-  Graham B., Pokój z Bogiem, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 

1966.
-  Graham B., Siedem głównych grzechów, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1966.
-  Grzybowski S., Marcin Luter, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.
-  Lau F., Marcin Luter, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1966.
-  Młynarski H., Kontakt z zaświatem, Ku światłu, Siegen 1966.
-  Na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1966.
-  Nowy Testament. Nowy przekład, tłumaczenie z języka greckiego, Brytyjs

kie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1966.
-  Niemczyk W., Historia dogmatów, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 

Warszawa 1966.
-  Ogonowski Z., Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficz- 

no-religijną arian w Polsce X V II w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1966.

-  Pelc J., Zbigniew Morsztyn. Arianin i poeta, Studia staropolskie t. XVI, 
Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1966.

-  Pfendsack W., Czy znasz drogę?, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1966.
-  Pieśni kościelne na chór mieszany, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

oprać., J. Prower, B. Winnnik, B. Stawiński, Warszawa 1966.
-  Robinson J.T., Uczciwie wobec Boga, Więź, Warszawa 1966.
-  Smith O.J., Mąż, którego Bóg używa, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

Warszawa 1966.
-  Stankiewicz M., Ponurzano w Polszczę, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1966.
-  Statut Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w PRL, Wydawnictwo Znaki 

Czasu, Warszawa 1966.
-  Studia biblijne. Część II, Polska Rada Ekumeniczna, Warszawa 1966.
-  Thilo H.J., Zakochani -  zaręczeni. Poradnik dla zaręczonych i dla tych, 

którzy chcą się zaręczyć, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1966.
-  Tworek S., Szkolnictwo kalwińskie w Małopolsce i jego związki z innymi 

ośrodkami w kraju i za granicą w XVI-XVII wieku, Lublin 1966.
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-  Tworek S., Zbór lubelski i jego rola w ruchu ariańskim w Polsce XVI-XVII 
wieku, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966.

-  Urban W., Studia z dziejów antytrynitaryzmu na ziemiach czeskich 
i słowackich w XV I-X V II wieku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego 
CXXIX, Prace Historyczne, z. 15, Kraków 1966.

-  White E.G., Droga do Chrystusa, Wydawnictwo „Znaki Czasu” , War
szawa 1966.

1967

-  Albright W.F., Od epoki kamiennej do chrześcijaństwa, Instytut Wydaw
niczy PAX, Warszawa 1967.

-  Bartel O., Reformacja w Polsce w latach 1518-1556, Odbitka z „Rocznika 
Teologicznego”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1967.

-  Beach B.B., Vaticanum II  -  most nad przepaścią, Wydawnictwo Znaki 
Czasu, Warszawa 1967.

-  Benedyktowicz W., Chodak J., Kościoły chrześcijańskie w walce o pokój, 
Instytut Wydawniczy Odrodzenie, Warszawa 1967.

-  Brueckner A., Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie, Opraco
wał i opatrzył posłowiem Lech Szczucki, Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1967.

-  Czajko E., Chrześcijanie ewangeliczni w Polsce, Warszawa 1967.
-  Czarnowska M., Ilościowy rozwój polskiego ruchu wydawniczego 

1501-1965, Warszawa 1967.
-  Dawson Ch., Podział chrześcijaństwa na Zachodzie, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1967.
-  De Dietrich S., Boży plan zbawienia. Przewodnik biblijny, Instytut Wydaw

niczy PAX, Warszawa 1967.
-  Ekumenizm, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1967.
-  King M.L., Dlaczego nie możemy czekać, Warszawa 1967.
-  Lewis C.S., Smutek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1967.
-  MacDonald W./Hession R.R., Co znaczy być prawdziwym uczniem Jezusa 

Chrystusa, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1967.
-  Nowy Testament i Psalmy, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa

1967.
-  Michał Servet (1511-1553). Wybór pism i dokumentów, pod red. Lecha 

Szczuckiego, Książka i Wiedza -  Polskie Towarzystwo Religioznawcze, Roz
prawy i materiały nr 9, Warszawa 1967.

-  Skwarczyński P., Szkice z dziejów Reformacji w Europie Środko
wo-Wschodniej, Londyn 1967.

-  Smith O .I., Ewangeliia, którą głosimy, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1967.

-  Spurgeon C.H., Klejnoty obietnic Bożych, Wydawnictwo „Chrześcijanin”, 
Warszawa 1967.
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-  Ściegienny A., Luter, Wiedza Powszechna, Warszawa 1967.
-  Śpiewnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Wydawnictwo Znaki 

Czasu, Warszawa 1967.
-  Tazbir J., Państwo bez stosów, Państwowy Instytut Wydawniczy, W ar

szawa 1967.
-  White E.G., Ewangelizacja (kompilacja), Wydawnictwo Znaki Czasu, 

Warszawa 1967.
-  White E.G., Wychowanie, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1967.
-  Wojak T ., Ewangelik -  katolik. Różnice między wyznaniami, Wydawnictwo 

„Zwiastun”, Warszawa 1967.

1968

-  Agenda odwiedzin, spowiedzi i Komunii Św. chorych i umierających, 
Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1968.

-  Arianie i zabytki architektury ariańskiej w Kielecczyźnie, Wydawnictwo 
Artystyczno-Graficzne, Kraków 1968.

-  Bądź z nami Panie, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1968.
-  Boguszewski A., Jezus przyjdzie jeszcze raz, Wydawnictwo Znaki Czasu, 

Warszawa 1968.
-  Chcemy Jezusa widzieć, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1968.
-  Culmann O., Zarys historii ksiąg Nowego Testamentu, Instytut Wydaw

niczy PAX, Warszawa 1968.
-  Dokumenty IV  Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów, Polska 

Rada Ekumeniczna -  Komisja Studiów i Dokumentacji, Warszawa 1968.
-  Glos Wiary. Śpiewnik dla Zborów Pańskich, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1968.
-  Hromadka J.L., Śmierć i zmartwychwstanie, Instytut Wydawniczy Od

rodzenie, Warszawa 1968.
-  Lewis C.S., O wierze i moralności chrześcijańskiej, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1968.
-  Maleczyńska K., Recepcja książki francuskiej we Wrocławiu w X V I  w., 

Ossolineum- Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 1968.
-  Mascall E.L., Chrześcijańska koncepcja człowieka. Zagadnienia wybrane, 

Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968.
-  Mascall E.L., Chrześcijańska koncepcja wzechświata, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1968.
-  Mascall E.L., Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze, Instytut 

Wydawniczy PAX, Warszawa 1968.
-  Niemczyk W., Wędrówka po Ziemiach Świętych, Zarys historii religii cz.I, 

Zakład Wydawniczy Odrodzenie, Warszawa 1968.
-  Nowak Z., Kontrreformacyjna satyra obyczajowa w Polsce X V II wieku, 

Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1968.
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-  Otto R., Świętość, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.
-  Parrot A., Biblia i starożytny świat, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa

1968.
-  Prawo wewnętrzne Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, Wyda

wnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1968.
-  Raków. Ognisko arianizmu. Studia pod red. S. Cynarskiego, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe i Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kraków 1968.
-  Rzym a sprawy polskie w okresie porozbiorowym, Instytut Wydawniczy 

Odrodzenie, Warszawa 1968.
-  Singh B., Moi wybrani, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1968.
-  Sikora P., Historie biblijne, Warszawa 1968.
-  Śpiewnik Pielgrzyma, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1968.
-  Tokarczyk A., Informator o wyznaniach nierzymskokatolickich w Polsce, 

Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, Warszawa 1968.
-  Włodarski Sz., Tarowski W., Kościoły chrześcijańskie, Instytut Wydaw

niczy Odrodzenie, Warszawa 1968.

1969

-  Bednarczyk K., Kiedy już uwierzyłeś, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 
Warszawa 1969.

-  Bednarczyk K., Wzrastajcie w łasce, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 
Warszawa 1969.

-  Bednarczyk K., Zgubione -  znalezione, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 
Warszawa 1969.

-  Benedyktowicz W., Barth i Bultmann. Paralele -  różnice -  dopełnienia, 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Odbitka z „Rocznika Teologicznego”, 
Warszawa 1969.

-  Chcemy Jezusa widzieć, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1969.
-  Dodatek do choralnika, oprać. Andrzej Hławiczka, Wydawnictwo Zwias

tun, Warszawa 1969.
-  Finney C.G., Thomson P., Studd C.T., Duchowe przebudzenie, Zjed

noczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1969.
-  Gastpary W., Historia Kościoła. Okres średniowieczny, Chrześcijańska 

Akademia Teologiczna, Warszawa 1969.
-  Gastpary W., Sprawa Toruńska w roku 1724, Chrześcijańska Akademia 

Teologiczna, Warszawa 1969.
-  Gdacjusz A., Wybór pism, oprać. H. Borek i J. Zaremba, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Instytut Śląski w Opolu, Biblioteka Pisarzy Śląskich, 
Seria A (Starośląska) nr 2, Warszawa-Wrocław 1969.

-  Grodzicki J., Maryja, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1969.
-  Kiedy już uwierzyłeś. Pomoc dla Ewangelisty, I  Bóg i ty, I I  Moje 

postanowienie, III  Z  Chrystusem, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1969.



POLSK A  B IBLIO G R A FIA  PRO TESTA NCK A 163

-  Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe, Warszawa 1969.

-  Kowalska H., Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 
1556-1560, Wrocław 1969.

-  Krowicki M., Chrześcijańskie a żałobliwe napominanie; Adoratio; Obraz 
a konterfekt własny Antykrystów, oprać. B. Otwinowska, J. Tazbir, Warszawa
1969.

-  Lewis C.S., Rozważania o chrześcijaństwie, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1969.

-  Materiały studyjne z zakresu działalności Komisji do spraw Wiary i Ustroju 
Kościelnego Światowej Rady Kościołów, Polska Rada Ekumeniczna -  Komisja 
Studiów i Dokumentacji, Warszawa 1969.

-  Nadolski B., Ze studiów nad życiem literackim i kulturą umysłową na 
Pomorzu w X V I i X V II wieku, Studia Staropolskie t. XXIII, Wrocław 1969.

-  Paupert J.M., Taize i Kościół jutra. Posłowie: P. Ricoeur, Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 1969.

-  Sipayłło M., Akta synodów różnowierczych 1550-1559, T. 1, Warszawa
1969.

-  Statut Polskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów, Wydawnictwo Słowo 
Prawdy, Warszawa 1969.

-  Wende E,. Pokój wam. Kazania, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1969.
-  White E.G., Droga do Chrystusa, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa

1969.
-  White E.G., Wielki bój, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1969.
-  Wojak T., Kim jesteśmy, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1969.

1970

-  Barclay W., Ewangelia Św. Mateusza t. 1, Polska Rada Ekumeniczna, 
Warszawa 1970.

-  Bartel O., Zgoda Sandomierska, odbitka z „Rocznika Teologicznego”, 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1970.

-  Bednarczyk K., Pilot, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1970.
-  Bonhoeffer D., Wybór pism, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 

Warszawa 1970.
-  Czego uczy Biblia, Seria: Poznaj Biblię, t. 1, Zjednoczony Kościół 

Ewangeliczny, Warszawa 1970.
-  Cztery Ewangelie i Psalmy, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 

Warszawa 1970.
-  Drogowskazy życia, praca zbiorowa pod red. Z. Łyko, Wydawnictwo 

Znaki Czasu, Warszawa 1970.
-  Gee D., Dary duchowe a służba kościelna, Zjednoczony Kościół Ewang- 

leiczny, Warszawa 1970.
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-  Graham B., Źródło naszego szczęścia, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 
Warszawa 1970.

-  Halley H.H., Przewodnik biblijny, Wydawnictwo Słowo Prawdy, War
szawa 1970.

-  Hławiczka A., Dodatek do choralnika, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa
1970.

-  Konfesja Augsburska z 1530 r., nowy przekład, wstępem opatrzył A. 
Wantuła, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1970.

-  Kubik K., Joachim Pastorius, gdański pedagog X V II wieku, Seria Mono
grafii Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańsk 1970.

-  Lekcje życia chrześcijańskiego, Seria: Poznaj Biblię, t. 2., Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny. Warszawa 1970.

-  Luter M ., O niewolnej woli. De servo arbitrio, Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna, Warszawa 1970.

-  Łyko Z., Adwentyzm, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1970.
-  Mascall E.L., Teologia a przyszłość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa

1970.
-  Mc Afee Brown R., Rewolucja ekumeniczna. Wokół zagadnień katolic- 

ko-protestanckiego dialogu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1970.
-  Morawska A., Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Społeczny Instytut Wyda

wniczy Znak, Kraków 1970.
-  Podsumowanie poszczególnych Ksiąg Biblii, Seria: Poznaj Biblię, 1 .1, z. 3, 

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1970.
-  Polok W., Historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce, 

Warszawa 1970.
-  Poznaj Biblię. 1000 biblijnych zagadek i odpowiedzi. Klęczący chrześcijanin, 

Seria: Poznaj Biblię, t. I, z. 4, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa
1970.

-  Poznaj Biblię. Wiersze, K. Roy -  Odszczepieńcy, Seria: poznaj Biblię, 1.1, z. 
5, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1970.

-  Todd J.M., Marcin Luter, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1970.
-  Trobish W., Kochałem młodą dziewczynę, Ku światłu, Siegen 1970.
-  Tworek S., Działalność oświatowo-kulturalna kalwinizmu małopolskiego. 

Polowa X V I -  połowa X V III w., Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1970.
-  Śpiewnik dla dzieci i młodzieży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w PRL, oprać. A. Hławiczka, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1970.
-  Walicki J., Wyznania w Polsce, Interpress, Warszawa 1970.
-  W  cieniu śmierci. Ewangelicy-oflary prześladowań w czasie I I  wojny 

światowej, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1970.
-  Wkład protestantyzmu do kultury polskiej, Wydawnictwo Zwiastun, War

szawa 1970.
-  Wojak T., Kim jesteśmy, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1970.
-  Wposzukiwaniu prawdziwego szczęścia, Zjednoczony Kościół Ewangelicz

ny, Warszawa 1970.
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1971

-  Bartel O., Reformacja w Polsce (1518-1556), odbitka z „Rocznika 
Teologicznego”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1971.

-  Barycz H., Z  epoki renesansu, reformacji i baroku. Prądy, idee, ludzie, 
Warszawa 1971.

-  Benedyktowicz W., Bracia z Epworth, Zakład Wydawniczy Odrodzenie, 
Warszawa 1971.

-  Benedyktowicz W., Kierkegaard, odbitka z „Rocznika Teologicznego”, 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1971.

-  Brulion przekładu pierwszych trzech ksiąg Biblii pióra Tomasza ze Zbrudze- 
wa czyli tzw. Mamotrept gnieźnieński, opr. I. Kwilecka, Ossolineum, Wrocław
1971.

-  Chcę być konfirmowany. Przewodnik dla konfirmantów, Wydawnictwo 
Zwiastun, Warszawa 1971.

-  Codzienne rozważania biblijne, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1971.

-  Fierla A., Poezje religijne, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1971.
-  Gastpary W., Historia Kościoła. Okres nowożytny, Chrześcijańska Akade

mia Teologiczna, Warszawa 1971.
-  Haggai J.E., W  walce z niepokojem, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1971.
-  Harfa. Śpiewnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL dla misji 

wewnętrznej, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1971.
-  Karpecki J,. Bóg cię miłuje, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1971.
-  Karski K., Teologia protestancka X X  wieku, Wiedza Powszechna, War

szawa 1971.
-  Laheye T., Temperament i Duch Święty, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1971.
-  Lubieniecki S., Stanislai Lubieniecii Historia Reformationis Polonicae. 

Praef. H. Barycz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Varsoviae 1971.
-  Łyko Z., Lekcje biblijne dla ewangelistów, Wydawnictwo Znaki Czasu, 

Warszawa 1971.
-  Miniat M., Wierność i klątwa, Zakład Wydawniczy Odrodzenie, Warszawa

1971.
-  Motyka J., Bóg i my. Wprowadzenie do dogmatyki cz. /., Wydawnictwo 

Zwiastun, Warszawa 1971.
-  Nasze credo, pod red. Z. Łyko, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1971.
-  Nowy Testament i Psalmy, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 

1971.
-  Parrot A., Wśród zabytków Samarii i Jerozolimy, Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1971.
-  Peterson J.W., Pierwsza kolęda. Kantata, wydawcy: Paweł i Adela Bajko, 

b.m.w., 1971.
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-  Pieśń nową Panu zaśpiewaj. Zbiór pieśni dla chórów Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w PRL, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1971.

-  Pieśń nową Panu zaśpiewaj. Zbiór pieśni dla chórów Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego w PRL cz. II, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1971.

-  Pollock J., Paweł apostoł, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971.
-  Schaeffer F., Prawdziwe uduchowienie, Zjednoczony Kościół Ewangelicz

ny, Warszawa 1971.
-  Schweitzer A., Życie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1971.
-  Szurman G., Zasady wiary. Podręcznik do nauki konfirmacyjnej, Śląski 

Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania w Czechosłowacji, Praga 1971.
-  Śpiewnik Pielgrzyma. Nuty, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, War

szawa 1971.
-  Tazbir J., Arianie i katolicy, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
-  Tazbir J., Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury X V II wieku, 

Ossolineum, Wrocław 1971.
-  Teraz albo nigdy. Red. T. Wojak, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1971.
-  Tokarczyk A., Trzydzieści wyznań, Iskry, Warszawa 1971.
-  Trenkler R., Z  Bogiem przez życie. Kazania warszawskie, Wydawnictwo 

Zwiastun, Warszawa 1971.
-  White E.G., Droga do Chrystusa, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 

1971.
-  White E.G., Ze skarbnicy świadectw t. I, Wydawnictwo Znaki Czasu 

Warszawa 1971.
-  Wokół dziejów i tradycji arianizmu, red. L. Szczucki, Państwowe Wydaw

nictwo Naukowe, Warszawa 1971.
-  Wysoczański W., Prawo wewnętrzne nierzymśkokatolickich Kościołów 

i wyznań w PRL, Warszawa 1971.
-  Źródło naszego szczęścia, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1971.

1972

-  Aby nas przyprowadzić do Boga, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1972.

-  Akta synodów różnowierczych, opr. M. Sipayłło, T. 2 (1560-1570), Wydaw
nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1972.

-  Bartel O., Jan Kalwin ikalwinizm w Polsce, na Litwie i w Rosji (do 1917 r.), 
odbitka z „Rocznika Teologicznego”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 
Warszawa 1972.

-  Bartel O., Wizerunek Jana Łaskiego, jego rola i znaczenie w powszechnym 
i polskim ruchu reformacyjnym, odbitka z „Rocznika Teologicznego”, 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1972.

-  Benedyktowicz W., Ojcowie naszej współczesności. Dostojewski, odbitka z „Ro
cznika Teologicznego”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1972.
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-  Benedyktowicz W., Ojcowie naszej współczesności. Nietzsche, odbitka 
z „Rocznika Teologicznego”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, W ar
szawa 1972.

-  Bounds E.M., Moc przez modlitwę, Seria: Poznaj Biblię t. II, z. 5, 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.

-  Ekumeniczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 18-25 stycznia 1972: 
Nowe Przykazanie, Polska Rada Ekumeniczna, Warszawa 1972.

-  Frey R., Praca pomiędzy dziećmi, Seria: Poznaj Biblię t. II, z. 6, 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.

-  Gastpary W., Biskup Juliusz Bursche a sprawa polska, Instytut Wydaw
nictw Novum, Warszawa 1972.

-  Green M., Wybieraj Bożą wolność. Seria: Poznaj Biblię t. III, z. 4, 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.

-  Gryniakow J., Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego od traktatu 
warszawskiego 1767168 do I I  wojny światowej, Chrześcijańska Akademia Teolo
giczna, Warszawa 1972.

-  Hallesby O., O modlitwie, Seria: Poznaj Biblię, t. III, z. 5, Zjednoczony 
Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.

-  Kierkegaard S., Bojażń i drżenie. Choroba na śmierć, wyd. 2, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.

-  Lubahn E., Wierzę...O co chodzi w chrześcijaństwie, Wydawnictwo Zwias
tun, Warszawa 1972.

-  Łyko Z., Spotkanie z Biblią, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1972.
-  MacDonald W., Brooks C.H., Przewodnik na drodze wzrostu chrześci

jańskiego, Seria: Poznaj Biblię, t. III, z. 2, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1972.

-  MacDonald W., Chrystus umiłował Kościół, Seria: Poznaj Biblię, t. II, z. 1, 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.

-  MacDonald W., List do Rzymian, Seria: Poznaj Biblię, t. II, z. 3, 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.

-  Mascall E.L., Sekularyzacja chrześcijaństwa, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1972.

-  Materiały informacyjno-studyjne z działalności Polskiej Rady Ekumenicznej 
i Światowej Rady Kościołów, Polska Rada Ekumeniczna Wydział Prasy i Doku
mentacji, Warszawa 1972.

-  Motyka J., Bóg i my. Wprowadzenie do dogmatyki, cz. 2, Wydawnictwo 
Zwiastun, Warszawa 1972.

-  Myślfilozoflczno-religijna reformacji X V I wieku. Wybrane teksty z historii 
filozofii, wyboru dokonał, notą wstępną i przypisami opatrzył L. Szczucki, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.

-  Nowy Testament i Psalmy, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa
1972.

-  Ogonowski Z., Kurdybacha Ł., Urban W., Arianizm w Polsce, Warszawa
1972.
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-  Orzechowski S., Wybór pism, opr. J. Starnawski, Ossolineum, 
Wrocław-Warszawa 1972.

-  Rhoton D. i E., Czy możemy być pewni, Seria: Poznaj Biblię, t. III, z. 3, 
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.

-  Schaeffer F ., Dokąd, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.
-  Scofield C.I., Jak wykładać należycie Słowo Prawdy, Seria: Poznaj Biblię, t. 

II, z. 2, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.
-  Seklucjan J., Wyznanie wiary chrześcijańskiej, opr. H. Kowalska i S. 

Rospond, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1972.
-  Sheldon Ch. Tylko siedem dni. Wiersze, Seria: Poznaj Biblię, t. III, z. 7, 

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.
-  Skarga P., Kazania sejmowe, opr. J. Tazbir przy współudziale M. Korolki, 

Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1972.
-  Służebnica Pańska, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1972.
-  Spurgeon K.H., Gawędy i obrazki Jana Oracza, Seria: Poznaj Biblię t. II, z. 

6, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.
-  Sukertowa-Biedrawina E., Karty z dziejów Mazur. Wybór pism, Olsztyn 1972.
-  Szczucki L., W  kręgu myślicieli heretyckich, Ossolineum, Wrocław 1972.
-  Szkice biblijne, t. IV, z. 1, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa

1972.
-  Szkice biblijne, t. IV, z. 2, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 

1972.
-  Szmyd to wa Z., O Erazmie i Reju, Warszawa 1972.
-  Tatham C.E., Działanie Ducha Świętego, Seria: Poznaj Biblię, t. III, z. 1, 

Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.
-  Turkanik H., Powtórne Przyjście Pana Jezusa Chrystusa, Seria: Poznaj 

Biblię, t. II, z. 4, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1972.
-  Wegener G.S., 6000 lat i jedna księga, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1972.
-  Wojak T., Gajdacz E., Mój przyjaciel Jezus. Wprowadzenie do życia 

z Bogiem, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1972.
-  Zbiór przepisów prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, 

Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1972.

1973

-  Adwentowicz T., Słowo do katolików, Wydawnictwo Znaki Czasu, War
szawa 1973.

-  Bartel O., Konfederacja Warszawska z 1573 r. na tle historii tolerancji 
religijnej na Zachodzie w X V I i X V II wieku, odbitka z „Rocznika Teologicz
nego”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1973.

-  Barycz H., Jan Łasicki. Studium z dziejów polskiej kultury naukowej X V I  
wieku, Ossolineum, Wrocław 1973.
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-  Behrens E., Chrześcijańska rodzina, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1973.

-  Boguszewski A., Kiedy będzie koniec świata, Wydawnictwo Znaki Czasu, 
Warszawa 1973.

-  Dodatek nutowy do Harfy-śpiewnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w PRL dla misji wewnętrznej. Wydanie VII (poprawione i poszerzone) z roku 1971 
oparte na II  wydaniu nutowym Harfy Syjońskiej z roku 1965, Wydawnictwo 
Zwiastun, Warszawa 1973.

-  Domański J., Erazm i filozofia. Studium o koncepcji filozofii Erazma 
z Rotterdamu, Wrocław 1973.

- Droga, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1973.
-  Europejskie Zrzeszenie Dziennikarzy dla Spraw Informacji Ekumenicznej. 

Doroczna Konferencja Warszawa 2-4 X  1973, Polska Rada Ekumeniczna 
-  Komisja Studiów i Dokumentacji, Warszawa 1973.

-  Glos wiary. Śpiewnik dla Zborów Pańskich, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 
Warszawa 1973.

-  Harris S.W., Droga zbawienia, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1973.
-  Harrison E.M., Jak pozyskiwać dusze dla Chrystusa, Zjednoczony Kościół 

Ewangeliczny, Warszawa 1973.
-  Jagucki A., Od świata do Chrystusa. Życie wewnętrzne chrześcijanina, 

Wydawnictwo Zwiaastun, Warszawa 1973.
-  Kosman M., Reformacja i kontrreformacja w Wielkim Księstwie Litewskim 

w świelte propagandy wyznaniowej, Ossolineum, Wrocław 1973.
-  Kurs biblijny, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1973.
-  Łamacz T., Wielki chrześcijanin Sadhu Sundar Singh, Wydawnictwo 

Zwiastun, Warszawa 1973.
-  Mały i Duży Katechizm Doktora Marcina Lutra, Wydawnictwo Zwiastun, 

Warszawa 1973.
-  Miller K., Smak nowego wina, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa

1973.
-  Niemczyk J.B., Kompendium wstępu do Starego Testamentu, Chrześci

jańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1973.
-  Nowy Testament i Psalmy, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa

1973.
-  Objawienie Św. Jana, Wydawnictwo Znaki Czasu. Warszawa 1973.
-  Orzechowski S., Wybór pism, opr. J. Starnawski, Wrocław 1973.
-  Piśmiennictwo chrześcijańskie w Polsce 1965-1970. Wstęp J. Starnawski, 

Wydawnictwo Novum, Warszawa 1973.
-  Słowo i praca. Kalendarz na 1974 rok, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1973.
-  Tazbir J., Dzieje polskiej tolerancji, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1973.
-  Testamentum Novum. Cztery Ewangelie Pana naszego Jezusa Chrystusa. 

Według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzyst
wo Biblijne, Warszawa 1973.
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-  Wantuła A., Zarys katechetyki ewangelickiej, Wydawnictwo Zwiastun, 
Warszawa 1973.

-  Węgierski A., Libri quattuor Slavoniae reformatae...Praef. J. Tazbir, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.

1974

-  Barclay W., Powrót do Boga, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1974.

-  Bartikowska M., Galilae Vicisti, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1974.

-  Bednarczyk K., Chrześcijaństwo ewangeliczne a katolicy, Wydawnictwo 
Słowo Prawdy, Warszawa 1974.

-  Bender R., Gustaw Gizewiusz, Wydawnictwo Ars Christiana, Warszawa 
1974.

-  Bez nałogów, praca zbiorowa pod red. Z. Łyko, Wydawnictwo Znaki 
Czasu, Warszawa 1974.

-  Czapliński W., Polska a Prusy i Brandenburgia za Władysława IV, 
Ossolineum, Wrocław 1974.

-  Drummond L.A., Bryand G., Jak zwiastować Ewangelię, Wydawnictwo 
Słowo Prawdy, Warszawa 1974.

-  Grzegorz Paweł z  Brzezin, O prawdziwej śmierci, zmartwychwstaniu i żywo
cie wiecznym, opr. K. Górski, i W. Kuraszkiewicz, Biblioteka Pisarzy Polskich, 
Seria B, Nr 2, Ossolineum, Wrocław 1974.

-  Gastpary W., Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce podczas Drugiej 
Wojny Światowej, Wydawnictwo Historii Porównawczej Kościołów, Warszawa 
1974.

-  Houriteq D., Materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół niedzielnych, 
Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w PRL, Warszawa 1974.

-  Jagucki A., Z  Chrystusem przez świat. Chrześcijanin w Kościele i świecie, 
Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1974.

-  Karski K., Dążenia ekumeniczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo 
Novum -  Ars Christiana, Warszawa 1974.

-  Kawecka-Gryczowa A., Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Ster- 
nackiego. Dzieje i bibliografia. Les imprimeurs des Antitrinitaires polonais 
Rodecki et Stemacki, Histoire et Bibliographie, Ossolineum, Wrocław 1974.

-  Korolko M., Klejnot swobodnego sumienia. Polemika wokół konfederacji 
warszawskiej w latach 1573-1658, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1974.

-  Łyko Z., Nauki Pisma Świętego, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 
1974.

-  Martuszewski E., Polscy i niepolscy Prusacy. Szkice z historii Mazur 
i Warmii, Olsztyn 1974.

-  Schweitzer A., Życie, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1974.
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-  Teraz nasz wódz, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1974.
-  Terazniemam czasu, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1974.
-  Todd J.M., Reformacja, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1974.
-  Udział ewangelików śląskich w polskim życiu kulturalnym, Wydawnictwo 

Zwiastun, Warszawa 1974.
-  Wantuła A., Zarys homiletyki ewangelickiej, Wydawnictwo Zwiastun, 

Warszawa 1974.
-  Wegert A.P., Dzieje Parafii Ewangelickiej w Bielsku, Wydawnictwo 

Zwiastun, Warszawa 1974.
-  White E.G., Ze skarbnicy świadectw, t. II, Wydawnictwo Znaki Czasu, 

Warszawa 1974.
-  Zins H., Polska w oczach Anglików XIV-XVI wiek, Warszawa 1974.

1975

-  Barclay W., Jezus Chrystus dzisiaj, Wydawnictwo Metodystyczne Pielg
rzym Polski, Warszawa 1975.

-  Benedyktowicz W., Co powinniśmy czynić? Zarys ewangelickiej etyki 
teologicznej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1975.

-  Ewangelia według Jana, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa
1975.

-  Glos Ewangelii (2 tomy), Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa
1975.

-  Haarbeck T., U podstaw wiary, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1975.
-  Jakubowska J., Pawła Tillicha desakralizacja rzeczywistości, Państwowe 

Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
-  Krakiewicz S., Aby byli jedno, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

Warszawa 1975.
-  Lorch J., Matka trędowatych. Z  życia Mary Reed, Wydawnictwo Pielg

rzym Polski, Warszawa 1975.
-  Łyko Z., Moralność na co dzień, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 

1975.
-  Pachę R., Osoba i dzieło Ducha Świętego, Zjednoczony Kościół Ewan

geliczny, Warszawa 1975.
-  Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Instytut 

Wydawniczy PAX, Warszawa 1975.
-  Testamentum Vetus et Novum. Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1975.
-  Śpiewnik Pielgrzyma, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa 1975.
-  Trobisch W., Którędy do małżeństwa, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1975.
-  365 dni na rok. Rozmyślania. Zeszyt I-IV, Zjednoczony Kościół Ewan

geliczny, Warszawa 1975.
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-  Wantula A., Okruchy ze stołu Pańskiego. Kazania na wszystkie niedziele 
i święta roku kościelnego, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1975.

-  Z  ufnością w przyszłość. Studia ekumeniczne, Polska Rada Ekumeniczna, 
Warszawa 1975.

1976

-  Choralnik III. Dodatek do choralnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w PRL, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1976.

-  Dąbrowski R.Ł., Przy końcu świata, Wydawnictwo Znaki Czasu, War
szawa 1976.

-  Dąbrowski S., Problemy współczesnego chrześcijaństwa, 1.1. Katolicyzm na 
rozdrożu, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1976.

-  Dąbrowski S., Problemy współczesnego chrześcijaństwa, t. II. Ekumenizm 
znakiem czasu, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1976.

-  Dąbrowski S., Problemy współczesnego chrześcijaństwa, t. III. Adwentyzm 
w akcji, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1976.

-  Jasiński J., Andrzej Samulowski 1840-1928. O narodowe oblicze Warmii, 
Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1976.

-  Korespondencja Stanisława Rozjusza kardynała biskupa warmińskiego, t. 
V., opr. A. Szor, Olsztyn 1976.

-  Kubryn E., Prawdziwe chrześcijaństwo, Wydawnictwo Metodystyczne 
Pielgrzym Polski, Warszawa 1976.

-  May W., Chrystus w myśli współczesnej, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1976.

-  Philbert M., Paul Ricoeur czyli wolność na miarę nadziei, Warszawa 1976.
-  Program nauczania kościelnego dla klas I- V oraz nauki konfirmacyjnej (w 

ujęciu maksymalistycznym i minimalistycznym) Kościoła Ewangelicko-Augsburs
kiego w PRL opracowany przez Komisję Wychowania Chrześcijańskiego, War
szawa 1976.

-  Rylski S., Tajemnica rodzinnego szczęścia, Wydawnictwo Znaki Czasu, 
Warszawa 1976.

-  Śpiewnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, Wydawnictwo 
Zwiastun, Warszawa 1976.

-  Verwer G., Głód pełni życia chrześcijańskiego, Polski Kościół Chrześcijan 
Baptystów, Warszawa 1976.

-  White E.G., Ze skarbnicy świadectw, t. III, Wydawnictwo Znaki Czasu, 
Warszawa 1976.

-  Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Kościołów. Nairobi, Kenia 1975. 
Wybór materiałów, Polska Rada Ekumeniczna, Warszawa 1976.
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1977

-  Adamowicz P., Łyko Z., U stóp Jezusa, Wydawnictwo Znaki Czasu, 
Warszawa 1977.

-  Bednarczyk K., Formuła mocy, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1977.

-  Czajko E., Grzechów odpuszczenie, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1977.

-  Dąbrowski R.Ł., Przy końcu świata, Wydawnictwo Znaki Czasu, W ar
szawa 1977.

-  Frąckowiak W., Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka pol
skiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840-1920, Gdańsk 1977.

-  Gastpary W., Historia protestantyzmu w Polsce od połowy X V III wieku do 
pierwszej wojny światowej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa
1977.

-  Imię, które kocham. Śpiewnik młodzieżowy dla punktów katechetycznych, 
Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1977.

-  Karczoch J., Życie i myśli Alberta Schweitzera, Wydawnictwo Zwiastun, 
Warszawa 1977.

-  Kosmanowa B., Modrzewski i jego przeciwnicy, Warszawa 1977.
-  LaHaye T., Do szczęścia w małżeństwie, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1977.
-  Muranty K., Na górze błogosławieństw, Zjednoczony Kościół Ewangelicz

ny, Warszawa 1977.
-  Ramsey P., Pacjent jest osobą, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1977.
-  Śpiewajcie Panu. Śpiewnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego bez nut, 

Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1977.
-  Tazbir J., Bracia polscy na wygnaniu. Studia z dziejów emigracji ariańskiej, 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
-  Weintraub W., Rzecz czarnoleska, Kraków 1977.
-  White E.G., Droga do Chrystusa, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa

1977.
-  Zawadzki K., Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII w., 

Wrocław 1977.

1978

-  Barclay W., List do Rzymian, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1978.

-  Broda J., Dzieje parafii Diecezji Cieszyńskiej, Wydawnictwo Zwiastun, 
Warszawa 1978.

-  Dodd Ch.H., Założyciel chrześcijaństwa, Editions du Dialoque, Paryż
1978.
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-  Ewangelista dr Billy Graham, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1978.

-  Filozofia i myśl społeczna X V I wieku, opr. L. Szczucki, Warszawa 1978.
-  Graham B., Musicie się na nowo narodzić, Wydawnictwo Słowo Prawdy, 

Warszawa 1978.
-  Graham B., Pokój z Bogiem, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 

1978.
-  Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała biskupa warmińskiego, t.

VI, opr. A. Szorc, Olsztyn 1978.
-  Kosman M ., Protestanci i kontrreformacja. Z  dziejów tolerancji w Rzeczpo

spolitej XVI-X V III wieku, Wrocław 1978.
-  Miller K., Drugie przejrzenie, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 

1978.
-  Niemczyk J., Apostoła Pawia List do Rzymian, Wydawnictwo Zwiastun, 

Warszawa 1978.
-  O trwały pokój, rozbrojenie i sprawiedliwe stosunki między narodami. 

Światowa konferencja działaczy religijnych. Moskwa 6-10 V I1977, Polska Rada 
Ekumeniczna, Warszawa 1978.

-  Piśmiennictwo chrześcijańskie w Polsce 1971-1975, Ars Christiana, War
szawa 1978.

-  Polska myśl chrześcijańska X IV  -  X V II wieku. ’’Studia i Dokumenty” r.
VII, red. S.J. Rostworowski, Wydawnictwo Novum -  Ars Christiana, Warszawa 
1978.

-  Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit -  upadek -  relikty, 
Warszawa 1978.

-  Tazbir J,. Piotr Skarga -  szermierz kontrreformacji, Warszawa 1978.
-  Sacewicz L., Patrząc w niebo. Poezje, wydawcy: Paweł i Adela Bajko, Bel 

Air Md 1978.
-  Wantuła A., Okruchy ze stołu Pańskiego. Kazania na wszystkie niedziele 

i święta roku kościelnego, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1978.

1979

-  Barclay W., Dzieje Apostolskie, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1979.

-  Barclay W., List do Galacjan, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1979.

-  Barclay W., Listy do Koryntian, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1979.

-  Drogowskazy wiary, praca zbiorowa pod red. Z. Łyko, Wydawnictwo 
Znaki Czasu, Warszawa 1979.

-  Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie 
i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1979.
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-  Billy Graham w Polsce, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1979.
-  Czechowic M., Rozmowy chrystiańskie, oprać. A. Linda, M. Maciejewska, 

L. Szczucki, Z. Zawadzki, Biblioteka Pisarzy Reformacyjnych, Warszawa-Łódź 
1979, Nr 12.

-  Dąbrowski R.Ł., Rozmowy z Mistrzem, Wydawnictwo Znaki Czasu, 
Warszawa 1979.

-  Gastpary W., Historia Kościoła w Polsce, Chrześcijańska Akademia 
Teologiczna, Warszawa 1979.

-  Głos wiary. Śpiewnik dla Zborów Pańskich, oprać. Gabriel Popko, 
Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1979.

-  Hallesby O., Moja droga do wiary, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1979.
-  Łyko Z., Geneza współczesnego adwentyzmu, Wydawnictwo Znaki Czasu, 

Warszawa 1979.
-  Michał Belina Czechowski 1818-1876, Wydawnictwo Znaki Czasu, War

szawa 1979.
-  Morawska A., Chrześcijanin w Trzeciej Rzeszy, Społeczny Instytut Wyda

wniczy Znak, Warszawa 1979.
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Warszawa 1979.
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-  Piwko S., Frycza Modrzewskiego program reformy państwa i kościoła, 
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Przewodników Miejskich PTTK, Warszawa 1979.

-  Tokarczyk A., Tolerancja, Warszawa 1979.

1980

-  Barclay W., List Św. Jakuba, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
1980.

-  Berger F., Rozmyślania biblijne, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Warszawa 1980.

-  Borgenstierna G., W  co wierzę? Mały katechizm dla dorosłych, Wydawnict
wo Zwiastun, Warszawa 1980.

-  Breaden F., Szukajcie a znajdziecie, Wydawnictwo Znaki Czasu, W ar
szawa 1980.
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-  Kario E., Przestępstwo pastora, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa
1980.

-  Korespondencja Stanisława Hozjusza kardynała biskupa warmińskiego, t. 
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II, 1939-1945), Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1981.
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-  Oracki T., Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla, Instytut 

Wydawniczy PAX, Warszawa 1983.
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Ewangeliczny, Warszawa 1984.
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Ewangeliczny, Warszawa 1984.
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-  MacDonald W., Lekcje chrześcijańskiego życia, Wydawnictwo Łaska 
i Pokój, Warszawa 1984.
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-  Misiurek J., Spory chrystologiczne w Polsce w drugiej połowie X V I wieku, 
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1984.

-  Niebuhr R., Poza tragizmem. Eseje o chrześcijańskiej interpretacji historii, 
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Warszawa 1984.

-  Panie, jak długo jeszcze? Modlitwy dla chorych, Wydawnictwo Zwiastun, 
Warszawa 1984.

-  Pfendsack W., Czy znasz tę drogę?, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 
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-  Pieśni duchowe i ewangelizacyjne. Rozszerzone wydanie śpiewnika Zboru 
Chrześcijan bez Osobliwego Wyznania, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 
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-  Pieśni nowego życia. Śpiewnik tekstowy, Zjednoczony Kościół Ewangelicz
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-  Pieśni pogrzebowe. Wybór ze Śpiewnika Pogrzebowego Kościoła Ewangelic
ko-Augsburskiego, Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, 
Cieszyn-Bielsko 1984.

-  Poświęceni w prawdzie. Informacja o Kościele Baptystów, Wydawnictwo 
Słowo Prawdy, Warszawa 1984.

-  Schaeffer F.A., Powrót do wolności i godności, Wydawnictwo Kościoła 
Metodystycznego, Warszawa 1984.
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wychowania dzieci, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1984.

-  Wagner P.C., McCollogh J.S., Kondor dżungli, Wydawnictwo Słowo 
Prawdy, Warszawa 1984.
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-  Boddenberg D., List do Filipian. Krótkie rozważanie, Wydawnictwo Łaska 
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-  Chrystus umiłował Kościół, Wydawnictwo Łaska i Pokój, Warszawa 1985.
-  Coleman R.E., Ewangelizacja według planu Mistrza, Wydawnictwo Łaska 

i Pokój, Warszawa 1985.
-  Cruz N., Buckingham J., Nicky Cruz opowiada, Zjednoczony Kościół 

Ewangeliczny, Warszawa 1985.
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Warszawa 1985.
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-  Koch K.E., Pomiędzy wiarą a okultyzmem, Zjednoczony Kościół Ewan
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Chrześcijańskiej, Kraków 1985.
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i Pokój, Warszawa 1986.

-  Maciuszko J.T., Symbole w religijności polskiej doby baroku i kontrrefor
macji, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1986.

-  Malina S., Chrześcijańska odwaga, Wydawnictwo Słowo Prawdy, W ar
szawa 1986.

-  McDowell J., Więcej niż cieśla, Towarzystwo Krzewienia Etyki 
Chrześcijańskiej, Warszawa 1986.

-  Mears H., To wszystko o czym mówi Biblia, Zjednoczony Kościół 
Ewangeliczny, Warszawa 1986.

-  M uranty K., Twoja droga, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Warszawa
1986.

-  Niemczyk W., Historia religii, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 
Warszawa 1986.

-  Panorama Biblii, Wydawnictwo Łaska i Pokój, Warszawa 1986.
-  Pieśni nadziei i wiary, Wydawnictwo Kościoła Metodystycznego, W ar

szawa 1986.
-  Prince D., Chrzest w Duchu Świętym, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

Lublin 1986.
-  Prince D., Nawróćcie się i wierzcie, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

Lublin 1986.
-  Prince D., Cele pięćdziesiątnicy, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 

Lublin 1986.
-  Prince D., Od Jordanu do pięćdziesiątnicy, Zjednoczony Kościół Ewan

geliczny, Lublin 1986.
-  Prince D., O wkładaniu rąk, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Lublin 1986.
-  Prince D., Filozofia, Biblia i sfera nadprzyrodzona, Zjednoczony Kościół 

Ewangeliczny, Lublin 1986.
-  Prince D., Samodzielne studium Pisma Świętego, Zjednoczony Kościół 

Ewangeliczny, Warszawa 1986.
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-  Prince D., Powstanie z martwych, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, 
Lublin 1986.

-  Prince D., Samodzielne Studium Pisma Świętego, Zjednoczony Kościół 
Ewangeliczny, Warszawa-Lublin 1986.

-  Prince D., Sąd wieczny, Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, Lublin 1986.
-  Pytania i odpowiedzi biblijne, Wydawnictwo Łaska i Pokój, Warszawa
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-  Rad von G., Teologia Starego Testamentu, Instytut Wydawniczy PAX, 

Warszawa 1986.
-  Richard C., Ty, ja i Jezus, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
-  Ricoeur P., Symbolika zla, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
-  Roy K., Odszczepieńcy, Wydawnictwo Łaska i Pokój, Warszawa 1986.
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Ewangeliczny, Warszawa 1987.
-  Katecheta. Informator Komisji Wychowania Chrześcijańskiego Kościoła 
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nego, Warszawa 1987.
-  Tazbir J., Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy. M ity a rzeczywistość 
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-  Christenson L., Rodzina chrześcijańska, Wydawnictwo Ars Polona, W ar
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-  Cruz N., Buckingham J., Nicky Cruz opowiada, Towarzystwo Krzewienia 
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-  Hickey M., Wyzwolenie z więzów, Towarzystwo Krzewienia Etyki 

Chrześcijańskiej, Kraków 1988.
-  Historia Lozanny. Cały Kościół całą ewangelię światu, Towarzystwo 

Krzewienie Etyki Chrześcijańskiej, Kraków 1988.
-  Hizak S., Budować czy burzyć, Wydawnictwo Ewangeliczne, Warszawa

1988.
-  Hughes S., Ewangelizacja, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześci

jańskiej, Kraków 1988.
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-  Hughes S., Chwała i uwielbienie, Towarzystwo Krzewienia Etyki 
Chrześcijańskiej, Kraków 1988.

-  Hughes S., Modlitwa, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, 
Kraków 1988.

-  Jubileuszowy Biuletyn wydany z okazji 45-lecia Zrzeszenia Ewangelików 
Polaków w Wielkiej Brytanii, Londyn 1988.

-  Kajfosz J., Życie ma sens, Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa, 
Wola Piotrowa 1988.

-  Kelly J.N.D., Początki doktryny chrześcijańskiej, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1988.

-  Katechizm Heidelberski, Wydawnictwo Konsystorza Kościoła Ewangeli- 
ko-Reformowanego, Warszawa 1988.

-  Koziróg B., Największe oszustwo, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa
1988.

-  Lewis C.S., Siostrzeniec czarodzieja, Instytut Wydawniczy PAX, W ar
szawa 1988.

-  MacDonald W., Brooks C. Przewodnik chrześcijańskiego wzrostu, Wydaw
nictwo Łaska i Pokój, Warszawa 1988.

-  McDonell J., Stewart D., Odpowiedzi na trudne pytania, Towarzystwo 
Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, Kraków 1988.

-  Mascall E.L., Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj, Instytut Wydaw
niczy PAX, Warszawa 1988.

-  McClung F,. Ojcowskie serce Boga, Towarzystwo Krzewienia Etyki 
Chrześcijańskiej, Kraków 1988.

-  McDowell J., Stewart D., Odpowiedzi na trudne pytania, Towarzystwo 
Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, Kraków 1988.

-  Michelis Z., Panie mów .do mnie, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1988.
-  Musser J., Droga sceptyka do Boga, Towarzystwo Krzewienia Etyki 

Chrześcijańskiej, Kraków 1988.
-  Piechowski J.,Prorok czy dyktator, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1988.
-  Polkinghorne J., Istnienie świata, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa

1988.
-  Porównanie wyznań rzymskokatolickiego, prawosławnego, ewangelic

ko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, Warszawa 1988.
-  Schlink B., Patmos, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 1988.
-  Stec W., Literacki kształt polskich polemik antyjezuickich z lat 1578-1625, 

Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Białystok 1988.
-  Śpiewnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w PRL, Wydawnictwo 

Zwiastun, Warszawa 1988.
-  Ten Boom C., Bezpieczna kryjówka, Wydawnictwo Słowo Prawdy.
-  Tokarczyk A., Ewangelicy polscy, Wydawnictwo Interpress, Warszawa

1988.
-  Turkanik H,. Dekalog. Rozważanie, Wydawnictwo Łaska i Pokój, W ar

szawa 1988.
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-  Uglorz M., Obecność Boga w chrystologicznej refleksji ewangelisty Jana, 
Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1988.

-  Urban W., Epizod reformacyjny, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków
1988.

-  White E.G., Pochodzenie zla, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa 1988.
-  Wiersbe W. i D., Zasady zwiastowania Słowa Bożego, Wydawnictwo Słowo 

Prawdy, Warszawa 1988.
-  Wilkerson D., Krzyż i sztylet, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześci

jańskiej, Kraków 1988.
-  Zieliński T.J., Baptyści. Zarys historii, doktryny i praktyki, Nakładem 

autora, Katowice 1988.
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-  Aebi E., Krótkie wprowadzenie do Ksiąg Nowego Testamentu, Wydawnict
wo Kościoła Metodystycznego, Warszawa 1989.

-  Aleksander Brueckner 1856-1939, opr. W. Berbelicki, Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe, Warszawa 1989.

-  Bailey N., Wiara nie jest uczuciem, Wydawnictwo Pojednanie, Lublin 1989.
-  Beers G., Ilustrowana Biblia dla dzieci, Wydawnictwo Ewangeliczne, 

Poznań 1989.
- Blanchard J., Jak naucza Marek?, Wydawnictwo Ewangeliczne, Poznań 1989.
-  Bridges J., Ćwiczenie się w pobożności, Towarzystwo Krzewienia Etyki 

Chrześcijańskiej, Kraków 1989.
-  Budny Sz., O przedniejszych wiary chrystyjańskiej artykulech, oprać. Maria 

Maciejewska, Lech Szczucki, Zdzisław Zawadzki, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa-Łódź 1989.

-  Buehne W., Tęsknota oszukanych. Wyznania, Wydawnictwo Ewangelicz
ne, Poznań 1989.

-  Campbell R., Twoje dziecko potrzebuje ciebie, Towarzystwo Krzewienia 
Etyki Chrześcijańskiej, Kraków 1989.

-  Chaunu P., Czas reform. Historia religii i cywilizacji (1250-1550), Instytut 
Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.

-  Clements R.D., Bóg i Guru, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześci
jańskiej, Kraków 1989.

-  Dowley T., Przewodnik biblijny, Wydawnictwo Łaska i Pokój, Warszawa
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-  Getz A.G., Miara mężczyzny, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześci
jańskiej, Kraków 1989.

-  Gibbard M., Ludzie modlitwy X X  wieku, Instytut Wydawniczy PAX, 
Warszawa 1989.

-  Hallesby O., Błogosławieństwo ciszy, Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa
1989.
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-  Jagucki A., Świadkowie Jehowy czy świadkowie Jezusa Chrystusa, Wydaw
nictwo Zwiastun, Warszawa 1989.

-  Jozue. Dzielny przywódca, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześci
jańskiej, Kraków 1989.

-  Karssen G., Człowiek inny niż wszyscy. Spotkania Jezusa z kobietami, 
Wydawnictwo Zwiastun, Warszawa 1989.

-  Kozłowski J., Atlas wyznań w Polsce, Krajowa Agenq'a Wydawnicza, 
Kraków 1989.

-  Kurdakow S., Przebacz mi Nataszo, Wydawnictwo Wokół Nas, Gliwice 1989.
-  Lange E., Chcę być ochrzczony, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa 

1989
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-  Łyko Z., Szlachetna idea tolerancji, Wydawnictwo Znaki Czasu, Warszawa
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-  MacDonald G., Wzorowy ojciec, Towarzystwo Krzewienia Etyki 

Chrześcijańskiej, Kraków 1989.
-  MacDonald W., Brook C.H., Przewodnik chrześcijańskiego wzrostu, 

Wydawnictwo Łaska i Pokój, Warszawa 1989.
-  Mackenzie C., Anna, modląca się matka, Towarzystwo Krzewienia Etyki 

Chrześcijańskiej, Kraków 1989.
-  Mackenzie C., Nehemiasz, Boży buntowniczy, Towarzystwo Krzewienia 

Etyki Chrześcijańksiej, Kraków 1989.
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jańksiej, Kraków 1989.
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Chrześcijańskiej, Kraków 1989.
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Ewangeliczne, Poznań 1989.
-  McDowell J., Bellis D., Powód do radości. Odkrywanie tajemnic bycia 

kochanym, akceptowanym i bezpiecznym, Towarzystwo Krzewienia Etyki 
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-  Packer J. I,. Poznawanie Boga, Wydawnictwo Słowo Prawdy, Warszawa
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-  Palau L., W  Jego ślady, Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej, 

Kraków 1989.
-  Słowo Życia. Nowy Testament, Living Biblies International, Herrljunga

1989.
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238. Zaczarowane koło winy, „Słowo -  Dziennik Katolicki. Magazyn” 15-17 

lipca 1994, 2-5.
239. Bierzmowanie -  sakrament zaniedbany? (I ) . „Słowo -  Dziennik Katoli

cki. Magazyn” 30 września-1/2 października 1994, 4-7.
240. Bierzmowanie -  sakrament zaniedbany? (II). „Słowo -  Dziennik Katoli

cki. Magazyn” 7-9 października 1994, 3-5.
241. Bierzmowanie -  sakrament zaniedbany? (III). „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 14-16 października 1994, 14-15.
242. Medytacja nad rozwiązywaniem konfliktów (I). „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 21-23 października 1994, 4-5.
243. Medytacja nad rozwiązywaniem konfliktów (II),  „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 28-30 października 1994, 6-7.
244. W  chrzcie po raz pierwszy dotknięci przez Boga (1). „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 4-6 listopada 1994, 4-7.
245. W  chrzcie po raz pierwszy dotknięci przez Boga (2). „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 11-13 listopada 1994, 2-4.
246. W  chrzcie po raz pierwszy dotknięci przez Boga (3). „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 18-20 listopada 1994, 3-5.
247. W  chrzcie po raz pierwszy dotknięci przez Boga (4). „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 25-27 listopada 1994, 8-11.
248. W  chrzcie po raz pierwszy dotknięci przez Boga (5). „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 2-4 grudnia 1994, 7-9.
249. W  chrzcie po raz pierwszy dotknięci przez Boga (6). „Słowo -  Dziennik 

Katolicki. Magazyn” 9-11 grudnia 1994.
250. Bóg szuka człowieka -  człowiek szuka Boga, „Więź” (1994) nr 10,20-26.
251. Podsumowanie Sympozjum, w: E. Sakowicz (rd), Religie i pokój, Lublin 

1994, 89-94.
252. Uniwersytety katolickie, czyli powszechne, „Więź” (1994) nr 11, 58-62.
253. W  trzydziestolecie Dekretu o Ekumenizmie, w: M. Czajkowski (rd), 

W  służbie jedności, Warszawa 1994, 260-271.
254. Głos w dyskusji, w: M. Czajkowski (rd), W  służbie jedności, Warszawa 

1994, 272-273.
255. Tak zwana „interkomunia”, czyli eucharystyczna gościnność, w: K. 

Karski (rd), Nauka -  Kościół -  Ekumenizm, Warszawa 1994, 35-41.
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256. Krzew winny i latorośle. Przypowieść ekumenistom po drodze (Z  teki 
kazań nie wygłoszonych), ’’Jednota” (1995) nr 1, 3-4.

257. Anonimowi wierzący, czyli my wszyscy wierzący, „Więź” (1995) 
nr 2, 17-30.

258. Wyczekany Katechizm, „Gazeta Wyborcza” 16 marca 1995.
259. Hans Kiing -  rozmiłowany w swym Kościele nieustraszony jego krytyk. 

Słowo wstępne do: H. Kiing, Credo. Apostolskie wyznanie wiary objaśnione 
ludziom współczesnym. Warszawa 1995, 5-15.

260. Sakrament -  co to jest? „Przegląd Powszechny” (1995) 307-315.
261. Spotkanie w Ojrzanowie, „Więź” (1995) lipiec, 210-212.
262. Sukcesy ekumenizmu, „Gazeta Wyborcza” 12-13 sierpnia 1995.
263. Karla Rahnera teologia i duszpasterstwo sakramentów, „Ateneum 

Kapłańskie” (1995) lipiec/sierpień, 43-53.
264. Przygotowawcze spotkanie do „Światowej Konferencji dla Religii i Poko

ju", „Biuletyn WCRP. Sekretariat Polski” nr 3, 3-4.
265. Kolejne spotkanie Komitetu Wykonawczego WCRP w sprawie VI 

Światowego Kongresu tej Organizacji, „Biuletyn WCRP. Sekretariat Polski” 
nr 3, 4.

266. Spotkanie, dialog i pokój, „Chrześcijanin w świecie” (1995) nr 1, 25-34.
267. Drugi Sobór Watykański wczoraj i dziś w trzydziestolecie jego za

kończenia, „KAI. Biuletyn” 12 grudnia 1995, 28-30.
268. Światowa Konferencja dla Religii i Pokoju, „Biuletyn Ekumeniczny” 

(1995) nr 3, 52-55.
269. Przedmowa do drugiego wydania: K. Rahner -  H. Vorgrimler, Mały 

słownik teologiczny, Warszawa 1996, V-XX.
270. Zaproszenie do wiary, w: Dzieci Soboru zadają pytania, Warszawa 1996, 

329-346.
271. Drugi Sobór Watykański wczoraj i dziś. W  trzydziestolecie jego za

kończenia, w: E. Puślecki -  Z. Kamiński -  A. Kleszczyński (rd), Siła poselstwa, 
Warszawa 1996, 75-83.

272. Fundamentalizm wyzwaniem dla tolerancji, „Więź” (1996) nr 7, 37-51.
273. Sekty -  ciała obce na mapie wyznań?, .Jednota” (1996) nr 11, 5-9.
274. Eucharystia -  rozdroże czy pomost między Kościołami?, w: Eucharystia 

tworzy Kościół, Wrocław 1996, 23-24.
275. Nieomylność papieskiego Urzędu Nauczycielskiego, „Życie” 30 listo

pada - 1  grudnia 1996.
276. Próba określenia ekumenizmu, w: W. Hryniewicz-J.S. G ajek-St.J. Koza 

(rd), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996,27-36.
277. Cel i zadania ruchu ekumenicznego, w: W. Hryniewicz-J.S. Gajek -  St.J. 

Koza (rd), Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1966, 
37-40.

278. Odnowa bierzmowania w świetle nurtów charyzmatycznych w Kościele, 
„Roczniki Teologiczne K U L” t. XL (1996), z. 6, 73-86.

279. Na marginesie noty „Opus Dei wyjaśnia", „Więź” (1997) nr 1, 235.
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280. Profil ekumenisty, „Jednota” (1997) nr 1, 30.
281. Drugi po Lutrze, „Jednota” (1997) nr 2, 5-7.
282. Czy możliwa jest interkomunia między chrześcijanami różnych wyznań?, 

„KAI. Biuletyn” 4 lutego 1997, 22.
283. Reformacja jako permanentne zadanie Kościoła katolickiego, „Jednota” 

(1997) nr 3, 5-7.
284. Eucharystia -  rozdroże czy pomost między Kościołamfl, „Więź” (1997) 

nr 4, 103-113.
285. Nasze ułomne kaznodziejstwo, „Jednota” (1997) nr 5, 3-4.
286. Czego nas nauczył papież?, „Życie” 11 czerwca 1997.
287. Z  ekumenią w X X I wiek, „Życie duchowe” (1997) z. 4, 13-30.
288. Eucharystia -  rozdroże czy pomost między Kościołami?, „Wrocławski 

Przegląd Teologiczny” (1997) nr 1, 11-119.
289. Posłowie do posłowia, w: J.M. Todd, Marcin Luter, Warszawa 1997, 

309-313.
290. Ku pedagogii dialogu, „Paedagogia Christiana” (1997) nr 1, 63-72.
291. 10 haseł w Encyklopedii Katolickiej, Lublin 1979.

III. Recenzje

1. F. Holböck -  Th. Sartory, Mysterium der Kirche in der Sicht der 
theologischen Disziplinen, Salzburg 1962, Bd. I -  II, w: „Roczniki Teologicz- 
no-Kanoniczne KUL” (1964) 171-173.

2. B. Leaning, Pronciples o f Sacramental Theology, London 1962, w: 
„Roczniki Teologiczno-Kanoniczne KUL” (1964) 173-174.

3. H. Küng, Die Kirche, Freiburg 1967, w: „Studia Varsaviensia” (1968) 168-187.
4. La pensee postconciliaire en Pologne. Ouvrage collectif sous la direction de 

Józef Myśków, Varsovie 1970, w: „Theologische Revue” (1972) 318.
5. A. Exeier -  D. Emeis, Reflektierter Glaube. Perspektiven, Methoden und 

Modelle der theologischen Erwachsenenbildung, Freiburg Br. 1970, w: „Śląskie 
Studia Historyczno-Teologiczne” r. V (1972) 296-298.

6. C. Bartnik, Teologia pracy ludzkiej, Warszawa 1977, w: „Życie i Myśl” 
(1978) nr 4, 2-7.

7. L. Bouyer, Kościół Boży. Mistyczne Ciało Chrystusa i świątynia Ducha 
Świętego, Warszawa 1977, w: „Życie i Myśl” (1978) nr 10, 158-162.

8. M. Wrzeszcz, Paweł VI, Warszawa 1979, „Kierunki” 22 czerwca 1980.
9. A. Gerken, Teologia Eucharystii, Warszawa 1977; tenże, Jesus unter uns, 

Regensburg 1977, w: „Życie i Myśl” (1980) nr 6, 144-148.
10. Bp W. Pluta, W  trosce o życie wewnętrzne, Poznań 1980, w: „Ateneum 

Kapłańskie” r. 73 (1981) 315-319.
11. Tłumaczenie: ”Wszyscy pod jednym Chrystusem". Stanowisko Wspólnej 

Komisji Rzymskokatolicko-Ewangelickoluterskiej wobec „Wyznania Augsburs
kiego”. „Biuletyn Ekumeniczny” (1981) nr 1, 37-47.
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IV. Popularno-naukowe2

101. Chrystus władcą wszechświata, „Biblioteka Kaznodziejska” (1973) 
nr 3/4, 150-153.

102. Ojciec dokonuje swego dzieła w Duchu Świętym, „Biblioteka Kazno
dziejska” (1973) nr 5, 259-262.

103. Świadkowie zmartwychwstania, „Biblioteka Kaznodziejska” (1974) nr 
3/4, 136-138.

104. Pan z  nami, „Biblioteka Kaznodziejska” (1975) nr 3/4, 137-140.
105. Opieka Boża, „Biblioteka Kaznodziejska” (1975) nr 5, 301-304.
106. Piotr -  Papież, „Biblioteka Kaznodziejska” (1975) nr 6,326-328.
107. Poprzez własne sumienie, „Za i Przeciw”, 27 maja 1979.
108. „Redemptor hominis" o jedności chrześcijan, „Zorza” (1979) nr 22.
109. Bliżej upragnionej wspólnoty, „Za i Przeciw” (1980) nr 3.
110. Warunki rozwoju rodziny, (1980) „Zorza” nr 10.
111. Zbawcza współodpowiedzialność, (1980) „Za i Przeciw” nr 6.
112. Pokój w nas -  pokój między ludźmi, (1980) „Za i Przeciw” nr 14.
113. Nasze moralne zobowiązania, „Za i Przeciw” (1980) nr 20.
114. Społeczność uobecniająca Kościół, „Za i Przeciw” (1980) nr 21.
115. 450 rocznica Wyznania Augsburskiego wspólną sprawą, „Słowo Po

wszechne” 27 -  29 VI 1980.
116. Biblijny obraz M atki Boskiej Bolesnej, „Słowo Powszechne” 13-14 

X 1980.
117. Różańcowy problem, „Słowo Powszechne” 4 -  5 X 1980.
118. Listopad miesiącem ekumenii, „Słowo Powszechne” 23 -  24 X 1980.
119. Marcin Luter o Maryi, „Słowo Powszechne” 7 -  9 X 1980.
120. Czy przeżywamy skutki naszego chrztu!, „Słowo Powszechne” 21 -2 3  XI

1980.
121. Szczeble Odkupienia, „Kierunki” 16 XI 1980.
122. Bliżej ku upragnionej jedności, „Słowo Powszechne” 1 7 - 1 8 1  1981.
123. Psychologiczne momenty w wychowaniu dziecka, „Zorza” 111 1981.
124. Miłość podstawą prazaufania, „Zorza” 15 II 1981.
125. Wychowawcza sytuacja dziecka w wieku przedszkolnym, „Zorza” 1 III

1981.
126. Psychologia pokusy, „Materiały Problemowe” (1981) nr 2, 12.
127. Jezus Pan mój, „Materiały Problemowe” (1981) nr 2, 18-19.
128. Mąż wiary, „Materiały Problemowe” (1981) nr 2, 26-27.
129. Poszukiwanie sensu, „Materiały Problemowe” (1981) nr 2, 33-34.
130. Punkt zwrotny, „Materiały Problemowe” (1981) nr 2, 40.
131. Czy i my nie jesteśmy ślepfl, „Materiały Problemowe” (1981) nr 2, 52-42.
132. Królewskie posługiwanie, „Materiały Problemowe” (1981) nr 2, 60-61.

Nie zinwentaryzowano tu ok. 100 artykułów publikowanych wcześniej na łamach „Gościa 
Niedzielnego”; kolejność numeracji zaczyna się więc umownie od cyfry 100.
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133. Orędzie miłosierdzia. Nad drugą encykliką Jana Pawła II, „Słowo 
Powszechne” 30 I -  1 I 1981.

134. Bóg nie ma względu na osobę, „Słowo Powszechne” 3 -  5 IV 1981.
135. Wspominanie i nadzieja, „Słowo Powszechne” 11 -  12 IV 1981.
136. Uczta wspólnoty miłości, „Materiały Problemowe” (1981) nr 3, 8-9.
137. Droga na krzyż i cierpienie, „Materiały Problemowe” (1981) nr 3,12-14.
138. Światło, woda i „Alleluja", „Materiały Problemowe” (1981) nr 3,26-27.
139. Świadectwo Zmartwychwstałemu, „Materiały Problemowe” (1981) 

nr 3, 34-35.
140. Wątpiący Tomasz, „Materiały Problemowe” (1981) nr 3, 40-41.
141. Bóg ludzki bliski, „Materiały Problemowe” nr 5, 16.
142. Słuchać i działać, „Materiały Problemowe” nr 5, 26.
143. Skosztujcie, jak  dobry jest Pan, „Materiały Problemowe” (1981) nr 5,32.
144. Wichura -  trzęsienie ziemi -  ogień, „Materiały Problemowe” (1981) 

nr 5, 45-46.
145. Wniebowzięcie, „Materiały Problemowe” (1981) nr 5, 45-46.
146. Żywa wiara jako odpowiedź na Bożą miłość, „Materiały Problemowe” 

(1981) nr 5, 53-54.
147. ”1 trwali na modlitwie", „Biblioteka Kaznodziejska” (1981) nr 5,259-262.
148. Jedność Kościoła, „Materiały Problemowe” (1981) nr 5, 59-60.
149. Rozczarowania Bogiem, „Materiały Problemowe” (1989) nr 5, 70-71.
150. Pojednanie, „Materiały Problemowe” nr 6, 13.
151. Gra łaski, „Materiały Problemowe” nr 6, 16.
152. Siedemdziesiąt siedem razy, „Materiały Problemowe” (1981) nr 6,24-25.
153. Dobroć Boga, „Materiały Problemowe” (1981) nr 6, 40-41.
154. Mówić i czynić, „Materiały Problemowe” (1981) nr 6, 47.
155. Biblijny obraz Matki Boskiej Bolesnej, „Niedziela” 13 IX 1981.
156. Encyklika Papieża -  Robotnika, „Ład” 8 XI 1981.
157. Kto tak się modli, „Materiały Problemowe” (1981) nr 9, 12-14.
158. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, „Materiały Problemowe” (1981) nr 9, 20.
159. Tajemnica Jezusa, „Materiały Problemowe” (1981) nr 9, 26.
160. Uroczystość poświęcenia kościoła własnego, „Materiały Problemowe” 

(1981) nr 9, 33-34.
161. Różańcowy problem, „Niedziela” , 11 X 1981.
162. Wiara zmieniająca życie, „Materiały Problemowe” (1981) nr 10, 7-8.
163. Sens życia, „Materiały Problemowe” (1981) nr 10, 20.
164. W  bliskości Boga, „Materiały Problemowe” (1981) nr 10, 20.
165. Odwaga zaangażowania, „Materiały Problemowe” (1981) nr 10, 25.
166. Odpowiedzialność za świat, „Materiały Problemowe” (1981)nr 10,32-33.
167. Bóg naszą przyszłością, „Materiały Problemowe” (1981) nr 10, 39.
168. Tajemnica Zmartwychwstania, „Ład” 11-12 IV 1982.
169. Co z tym niebem?, „Ład” 16 V 1982.
170. Boże Ciało, „Przewodnik Katolicki” , 6 VI 1982.
171. Szczyt i moc, „Ład” 13 VI 1982.
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172. Niebo, „Przewodnik Katolicki” , 15-22 VIII 1982.
173. Vaticanum I I -  przełom epoki, „Ład” 10 X 1982.
174. Ekumenia na cenzurowanym, „Za i Przeciw” 7 XI 1982.
175. Jak dzisiaj wierzyć w Chrystusa?, „Przewodnik Katolicki” 21 XI 1981.
176. Porażka terroryzmu, „Przewodnik Katolicki” 12 XII 1982.
177. A jednak to łaska, „Przewodnik Katolicki” 19-26 XII 1982.
178. Truchle drogi ekumenizmu. O Wieczerzy Pańskiej, „Ład” 16 I 1983.
179. Bóg w ukryciu, „Przewodnik Katolicki” 23 I 1983.
180. Jan PawełII-Prom otor ekumenii, „Posłaniec Warmiński” 16-191 1983.
181. W  światłach tajemnicy Odkupienia (I). Sens życiu nadaje łaska, „Przewo

dnik Katolicki” 20 II 1983.
182. W  światłach tajemnicy Odkupienia (II). Przebaczenie i pojednanie, 

„Przewodnik Katolicki” 27 II 1983.
183. W  światłach tajemnicy Odkupienia (III). Odkupienie jako wyzwolenie, 

„Przewodnik Katolicki” 6 III 1983.
184. W  światłach tajemnicy Odkupienia (IV). Wartość człowieka, „Przewod

nik Katolicki” 13 III 1983.
185. W  światłach tajemnicy Odkupienia (V). Odkupienie człowieka we 

wspólnocie, „Przewodnik Katolicki” 20 III 1983).
186. W  światłach tajemnicy Odkupienia (VI). Mądrość krzyża, „Przewodnik 

Katolicki” 27 III 1983.
187. W  światłach tajemnicy Odkupienia (VII),  „Przewodnik Katolicki” 

3-10 IV 1983.
188. Z  Lutrem można by dziś prowadzić dialog (Wywiad), „Za i Przeciw” 

20 XI 1983.
189. Kim był Marcin Luter?, „Zorza” 13 XI 1983.
190. Glossy na marginesie 95 Tez Marcina Lutra, „Zorza” 13 XI 1983.
191. Czego katolicy nauczyli się od Marcina Lutra?, „Tygodnik Polski” 

8 I 1984.
192. Co nas (jeszcze) dzieli od Marcina Lutra? „Tygodnik Polski” 151 1984.
193. Ten dokument nauczył nas braterskiego dialogu (Rozmowa), „Słowo 

Powszechne” 16-18 XI 1984.
194. U kresu podziałów? 20 lat Dekretu o ekumenizmie, „Przegląd Katolicki” 

16 XII 1984.
195. Kościół dwu Soborów Watykańskich, „Ład” 7-8 IV 1985.
196. Gdyby Jezus żył dzisiaj... Ateista? Krytyk Kościoła? Outsider? Rewoluc

jonista?, „Ład” 21 IV 1985.
197. W  poszukiwaniu nowego stylu wiary, „Ład” 2 VI 1985.
198. Wiara jako ryzyko, „Ład” 7 VII 1985.
199. Ekumeniczne znaczenie chrztu i Eucharystii, „Ład” 14 VII 1985.
200. Bracia odłączeni czy rozłączeni?, „Ład” 15 IX 1985.
201. O świętych Pańskich ekumenicznie, „Ład” 17 XI 1985.
202. „Będziecie moimi świadkami” -  Duch Święty sprawcą i świadkiem 

jedności, „Ład” 8 XII 1985.
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203. Chrzest manifestem wiary i nawrócenia, „Ład” 8 XII 1985.
204. Oazy w pustyni niewiary, „Ład” 15 XII 1985.
205. Nadzieja transparentem ekumenizmu, „Ład” 22-29 XII 1985.
206. Miłość testem ekumenizmu, „Ład” 5 I 1986.
207. ’’Człowiecze, poznaj twoją godności”, „Ład” 12 I 1986.
208. Pokój fundamentem wszystkich wartości, „Ład” 19 I 1986.
209. Sobór wielkiej odnowy (Wywiad), „Tygodnik Polski” 12 I 1986.
210. Sakrament jedności i miłości -  uczta grzeszników, „Ład” 26 I 1986.
211. Muzułmanie -  Chrześcijanie. Tu wszystko jest nowe. „Tygodnik Polski” 

12 VI 1986.
212. Nadzieje i oczekiwania, „Tygodnik Polski” 29 III 1986.
213. Tajemnica wiary -  tajemnica życia, „Za i Przeciw” Wielkanoc 1987.
214. "Bez Uczty Pańskiej nie możemy żyć”, „Za i Przeciw” 17 V 1987.
215. ’’Zaprawdę wśród nas jest Bóg”, „Za i Przeciw” 31 V 1987.
216. Kongres -  katechezą eucharystyczną, „Ład” 31 V 1987.
217. Świecki -  jedno słowo i sto problemów (Wywiad), „Słowo Powszechne” 

11-13 IX 1987.
218. Marzymy o Kościele-który potrafi słuchać (Wywiad), „Słowo Powszech

ne” 18-20 IX 1987.
219. Czy wśród świeckich naszego Kraju nie pokutuje klerykalizm?, „Słowo 

Powszechne” 25-27 IX 1987.
220. Wielka teologia w małym formacie (I),  „Kierunki” 12 VII 1987.
221. Wielka teologia w małym formacie (II), „Kierunki” 19 VII 1987.
222. „Nosicielki wonnej mirry” . O problemie kobiety w Kościele, „Słowo 

Powszechne” 16-18 X 1987.
223. Gdy sięgnąć do wzorów starożytnego chrześcijaństwa, „Słowo Powszech

ne” 24-26 X  1987
224. Stanowisko Chrystusa wobec kobiety, „Słowo Powszechne” 30-31 X 1987.
225. Byśmy się poczuli braćmi i siostrami w rodzinie Bożej, „Słowo Powszech

ne” 6-8 XI 1987.
226. Kryterium jedynym jest ranga naukowa i społeczna wyróżnionych, „Słowo 

Powszechne” 18 XI 1987.
227. Gemma civitatis PAX  w obszarze polskiej kultury, „Słowo Powszechne” 

4-6 XII 1987.
228. Remedium na dziś: Maryja? (I), „Słowo Powszechne” 4-6 XII 1987.
229. Ożywienie kultu maryjnego na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia 

wiary (II), „Słowo Powszechne” 11-13 XII 1987.
230. Maryjne prawdy naszej wiary (III), „Słowo Powszechne” 19-21 X II1987.
231. Kult Maryi jest życiem (IV),  „Słowo Powszechne” 9-11 I 1988.
232. Maryja jest pierwszą członkinią we wspólnocie Ludu Bożego (V),  „Słowo 

Powszechne” 15-17 I 1988.
233. Dwie strony medalu, „Kierunki” 13 XII 1987.
234. Święta Noc odkupieniem wszystkich naszych nocy, „Za i Przeciw” 1711987.
235. W  duchu prawdy i miłości (Wywiad), „Za i Przeciw” 17 I 1988.
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236. Ekumenia nad Wisłą, „Hejnał Mariacki” (1988) nr 1, 4-5 i 15.
237. Świeccy w Kościele, „Za i Przeciw” 14 II 1988.
238. Powołanie świeckiego, „Hejnał Mariacki” (1988) nr 2, 5.
239. Od Vaticanum I  do Soboru Ekumenicznego (I), „Słowo Powszechne” 

1-4 IV 1988.
240. Od Vaticanum I  do Soboru Ekumenicznego (II). Rzeczywista recepcja, 

która jeszcze się nie zaczęła, „Słowo Powszechne” 15-17 IV 1988.
241. Trzeciego dnia zmartwychwstał, „Za i Przeciw” Wielkanoc 1988.
242. Jan XXIII  przetarł szlaki do nowego pojmowania Piotrowej posługi, 

„Słowo Powszechne” 22-24 IV 1988.
243. Tysiąclecie chrztu Rusi. Wspólne przeżycie jedności, „Zorza” 5 VI 1988.
244. Zawsze nam bliski, „Zorza” 16 X 1988
245. Krzyż -  kryterium jedności, „Za i Przeciw” 22 I 1989.
246. Wokół roli kobiety w Kościele, „Za i Przeciw” 12 III 1989.
247. Spotkanie w drodze do Emaus, „Za i Przeciw” Wielkanoc 1989.
248. Przeciwstawny charakter pracy, „Za i Przeciw” 30 IV 1989.
249. Chrześcijanie socjaliści -  droga do pojednania Europy, „Tygodnik Polski” 

2 3 IV 1989.
250. Po spotkaniu Jana Pawła II  z arcybiskupem R. Ruńcie. „Jak dwoje 

narzeczonych, którzy boją się pobrać”, „Słowo Powszechne” 24-26 XI 1989.
251. Gdy Bóg stal się człowiekiem, „Za i Przeciw” Boże Narodzenie 1989.
252. "Oby się zespolili w jedno”, „Zorza” 14 I 1990.
253. "Aby wszyscy stanowili jedno...", „Przegląd Katolicki” 21 I 1990.
254. Ekumeniczne Sympozjum teologów szwajcarskich i polskich. Czy Kościoły 

sieją niepokój i podziały wśród ludzi?, „Słowo Powszechne” 27 X 1989.
255. Warszawska Sesja Podkomisji ds. Dialogu Ekumenicznego. By o jedności 

nie mówić różnymi językami, „Słowo Powszechne” 21 II 1990.
256. Mało w Polsce znana inicjatywa ekumeniczna. Kobiety zapraszają na 

Światowy Dzień Modłów, „Słowo Powszechne” 1 III 1990.
257. Co chrześcijan ponagla do wysiłku wokół jedności Kościoła? Motywacje 

ekumeniczne, „Słowo Powszechne” 9-11 marca 1990.
258. Przez 10 dni obradowało w Brazylii VIIIZgromadzenie Ogólne Światowej 

Federacji Luterskiej. „Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu Mego...”, „Słowo 
Powszechne, 20 marca 1990.

259. "Trzeciego dnia zmartwychwstał". Wokół .fiaska” Jezusowej śmierci, 
„Zorza” 8-15 kwietnia 1990.

260. Na tropach Łazarza. Dar życia, „Zorza.” 22-29 kwietnia 1990.
261. Po Światowej Sesji Ekumenicznej Rady Kościołów w Seulu. „Między 

potopem i tęczą”, „Słowo Powszechne” 4-5 maja 1990.
262. Obrady Komisji Mieszanej ds. Ekumenizmu -  Przygotowania do wizyty 

Ojca św. w Polsce w 1991 roku. „Słowo Powszechne” 8 maja 19910.
263. 70 rocznica urodzin Ojca św. Jana Pawła II, „Zorza” 20-27 maja 1990.
264. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" (I). Obowiązek czy przywilej? 

„Przegląd Katolicki” 20 maja 1990.
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265. ”Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” (II). Czy musimy chodzić do 
kościoła? „Przegląd Katolicki” , 27 maja 1990.

266. "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" (III). Eucharystia, „Przegląd 
Katolicki” , 10 czerwca 1990.

267. ”Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” (IV). Eucharystia -  tajemnica życia, 
tajemnica wiary, „Przegląd Katolicki” 22 lipca 1990.

268. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, „Zorza” 3-19 czerwca 1990.
269. Religia w szkołę. Bądźmy realistami, „Przegląd Katolicki” 1 lipca 1990.
270. W  trosce o przekaz wiary, „Przegląd Katolicki” 30 września 1990.
271. Wierzyć we wspólnocie. „Przegląd Katolicki” 14-21 października 1990.
272. Przekaz wiary w kryzysie. „Przegląd Katolicki” 6-13 stycznia 1991.
273. Przed rokiem 2000. „Przegląd Katolicki” . 7 kwietnia 1991.
274. Roszczenia państwa. „Za i przeciw” 21-28 października 1990.
275. Wolno ci miłować. „Za i przeciw” 21-18 października 1990.
276. Wspólnota alternatywna. „Za i przeciw” 4-11 listopada 1990.
277. "...długi czas czekania", „Za i przeciw” 4-11 listopada 1990.
278. Święci wracają. „Przegląd Katolicki” 28 października - 4  listopada 1990.
279. Lęk, który paraliżuje. „Za i przeciw” 18-25 listopada 1990.
280. Wyrok króla. „Za i przeciw” 18-25 listopada 1990.
281. Czuwać i czekać. „Za i przeciw” 2-9 grudnia 1990.
282. Gotować M u drogi. „Za i przeciw” 2-9 grudnia 1990.
283. Boże Narodzenie -  wyjście Boga do ludzi. „Zorza” 16-23 grudnia 1990.
284. W  ćwierćwiecze Soboru Watykańskiego II. Nowy wizerunek Kościoła. 

„Codzienna Gazeta Polska” 18 grudnia 1990.
285. Początek zbawienia. „Za i przeciw”, Boże Narodzenie 1990.
286. Czy ty jesteś za.Nim? „Za i przeciw” , Boże Narodzenie 1990.
287. "Pan z  Tobą”. „Za i przeciw”, Boże Narodzenie 1990.
288. Czy można prowadzić wojnę sprawiedliwą? „Trybuna” 18 stycznia 1991.
289. Król incognito. „Za i przeciw” 6-13 stycznia 1991.
290. Chrzest Pana -  naszą szansą. „Za i przeciw” 6-13 stycznia 1991.
291. W  ćwierćwiecze Soboru Watykańskiego II. Kościół i Żydzi. „Słowo 

Powszechne” 18-20 stycznia 1991.
292. Modlitwa Jezusa a nasza sytuacja ekumeniczna. „Zorza” 20 stycznia 1991.
293. W  ćwierćwiecze Drugiego Soboru Watykańskiego (I). Nowy wizerunek 

Kościoła. „Słowo Powszechne” 8-10 lutego 1991.
294. W  ćwierćwiecze Drugiego Soboru Watykańskiego ( I I ) . Wszyscy jesteśmy 

Ludem Bożym. „Słowo Powszechne” 15-17 lutego 1991.
295. Nauczyciel religii. „’’Przegląd Katolicki” 17-24 lutego 1991.
296. "Kto śpiewa, dwa razy się modli". Wszystkie narody chwalcie Pana, 

„Pielgrzym Polski” (1991) nr 1, 5-9.
297. Powtórka z Soboru (I). Kościół -  Lud Boży jako wspólnota, „Słowo 

Powszechne” 22-24 1991.
298. Powtórka z  Soboru (II). Zgromadzeni we wspólnotę, „Słowo Powszech

ne” 1-3 marca 1991.
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299. Powtórka z Soboru (III). Kościół wpisany w świat, „Słowo Powszechne” 
8-10 marca 1991.

300. Powtórka z Soboru (IV).  Kościół grzeszników, „Słowo Powszechne” 
15-17 marca 1991.

301. Powtórka z  Soboru (V).  „Poza Kościołem nie ma zbawienia”, „Słowo 
Powszechne” 5-7 kwietnia 1991.

302. Powtórka z Soboru (VI).  Biblią odmłodzeni, „Słowo Powszechne” 19-21 
kwietnia 1991.

303. ’Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom...” „Zorza” 31 m ar
ca 1991.

304. Różnorodność poróżniona i pojednana. Rozmowa z ks. prof. A. Sko
wronkiem, kierownikiem Katedry Teologii Ekumenicznej, „Życie Warszawy” 
9 maja 1991.

305. Powtórka z Soboru (VII). Kościół teokracją czy demokracją? „Słowo 
Powszechne” 26-28 lipca 1991.

306. Powtórka z  Soboru (VIII). Demokratyczna, czyli służebna rola Kościoła, 
„Słowo Powszechne” 16-18 sierpnia 1991.

307. Powtórka z Soboru (IX).  Kościół trwający na modlitwie. Trudne losy 
soborowej reformy liturgii, „Słowo Powszechne” 6-8 września 1991.

308. Geografia wyznań na świecie. Kościół Trzeciego Świata będzie Kościołem 
Trzeciego Tysiąclecia, „Słowo Powszechne” 13-15 września 1991.

309. Powtórka z  Soboru (X). Kościół trwający na modlitwie. Impulsy do 
nieustannej reformy liturgii, „Słowo Powszechne” 20-22 września 1991.

310. Pobożność ludowa, Słowo Powszechne” 18-20 października 1991.
311. Odejść w pokoju, „Słowo Powszechne” 1-3 listopada 1991.
312. Ogniwo łączące Boga i człowieka, „Słowo Powszechne” 22-24 listo

pada 1991.
313. Nawracajcie się, czyńcie pokutę!, „Słowo Powszechne 29-30 listopa

da -  1 grudnia 1991.
314. Ludziom łaskawy Bóg, „Słowo Powszechne” 24-29 grudnia 1991.
315. O niecierpliwości i nadziei, „Słowo Powszechne” 3-5 stycznia 1992.
316. Nasi bracia w sektach -  konstruktywne wyzwanie dla Kościoła (I), „Słowo 

Powszechne” 17-19 stycznia 1992.
317. Nasi bracia w sektach -  konstruktywne wyzwanie dla Kościoła (II). Co 

sekty oferują!, „Słowo Powszechne” 24-26 stycznia 1992.
318. Nasi bracia w sektach -  konstruktywne wyzwanie dla Kościoła (III). 

Kościół w krzywym zwierciadle sekt, „Słowo Powszechne” 31 stycznia-2 lutego 
1992.

319. Życiowe zmagania. Ukryta sfera walki Chrystusa, „Słowo Powszechne” 
6-8 marca 1992.

320. Prawdziwe uznanie. Modlitwa Chrystusa i nasza modlitwa, „Słowo 
Powszechne” 13-15 marca 1992.

321. Hasło: Pojednanie. Świat możemy zmienić, o ile pozwolimy zmienić siebie, 
„Słowo Powszechne” 20-22 marca 1992.
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322. Wdrożenie w egzystencję człowieczeństwa odkupionego, „ Słowo Po
wszechne” 27-29 marca 1992.

323. "Wy dajecie sąd według zasad tylko ludzkich". Kto sam siedzi w cylindrze 
ze szkła, ten..., „Słowo Powszechne” 3-5 kwietnia 1992.

324. Nasza wiara w zmartwychwstanie, „Słowo Powszechne” 17-20 kwiet
nia 1991.

325. Drzwi zamknięte-drzwi otwarte, „Słowo Powszechne” 24-26 kwietnia 1992.
326. Rany Zmartwychwstałego, „Słowo Powszechne” 1-3 maja 1992.
327. Umieranie i powstawanie z martwych: Małżeństwo (I ) , „Słowo Powszech

ne” 8-10 maja 1992.
328. Umieranie i powstawanie z martwych: Małżeństwo (II). Żyjemy zdani 

jeden na drugiego, „Słowo Powszechne” 15-17 maja 1992.
329. Działanie Ducha, „Słowo Powszechne” 22-24 maja 1992.
330. Co znaczy być chrześcijaninem?, „Słowo Powszechne” 29-31 maja 1992.
331. Otworzyć się na Ducha, „Słowo Powszechne” 5-7 czerwca 1992.
332. Bóg i bogowie, „Słowo Powszechne” 12-14 czerwca 1992.
333. Czas wypełniony -  czy pełnia czasu?, „Słowo Powszechne” 26-28 czerw

ca 1992.
334. Uścisk dłoni, „Słowo Powszechne” 3-5 lipca 1992.
335. Maria i Marta, „Słowo Powszechne” 17-19 lipca 1992.
336. Proście, szukajcie, kołaczcie?, „Słowo Powszechne” 24-26 czerwca 1992.
337. Modlitwa -  zlecone nam zadanie, „Słowo Powszechne” 31 lipca-2 sierp

nia 1992.
338. Cześć, szacunek, „Słowo Powszechne” 7-9 sierpnia 1992.
339. Spotkanie z własnym cieniem, „Słowo Powszechne” 21-23 sierpnia 1992.
340. Zawsze znajdujemy się w drodze. Rzeczy nam bliskie i odlegle, „Słowo 

Powszechne” 28-30 sierpnia 1992.
341. M y poszukujący. „Słowo Powszechne” 4-6 września 1992.
342. Straceni, „Słowo Powszechne” 11-13 września 1992.
343. Niebiańskie Jeruzalem, „Słowo Powszechne” 18-20 września 1992.
344. „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd" (J  9,39). Człowiek 

z charakterem, „Słowo Powszechne” 25-27 września 1992.
345. Dekalog dialogu. Św. Franciszek -  protoplasta ekumenii, „Słowo Po

wszechne” 2-4 października 1992.
346. Skóra, „Słowo Powszechne” 9-11 października 1992.
347. Miłosierdzie, „Słowo Powszechne” 23-25 października 1992.
348. Ponętna pokusa, „Słowo Powszechne’ 2 listopada 1992.
349. List do „Redaktora Życia” w sprawie ekumenizmu, „Życie Warszawy” 

3 listopada 1992.
350. Ciało, śmierć, miłość, „Słowo Powszechne” 6-8 listopada 1992.
351. Świętości proza (I). Boża moc w naszej ułomności, „Słowo Powszechne” 

27-29 listopada 1992.
352. Świętości proza (II). Wiara radykalna, „Słowo Powszechne” 4-6 grud

nia 1992.
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353. Świętości proza (III). Pełnia mojego życia -  darem Boga, „Słowo 
Powszechne” 11-13 grudnia 1992.

354. Za późno, „Słowo Powszechne” 31 grudnia 1992.
355. Dostrzegać znaki -  i nie ustawać w drodze, „Słowo Powszechne” 

5 stycznia 1993.
356. Drogi i bezdroża ekumenii (1). Ekumeniczna diagnostyka, „Słowo 

Powszechne” 19-21 marca 1993.
357. Drogi i bezdroża ekumenii (2). Szczeble dialogów ekumenicznych, „Słowo 

Powszechne” 26-28 marca 1993.
358. Drogi i bezdroża ekumenii (3). Dekret nieznany?, „Słowo Powszechne” 

2A  kwietnia 1993.
359. Drogi i bezdroża ekumenii (4). Dekret o epokowym znaczeniu, „Słowo 

Powszechne” 30 kwietnia-1-3 maja 1993.
360. Drogi i bezdroża ekumenii (5). Uniwersalne otwarcie się na inne Kościoły, 

„Słowo Powszechne” 7-9 maja 1993.
361. Drogi i bezdroża ekumenii (6). Akcenty samokrytyczne, „Słowo Po

wszechne” 14-16 maja 1993.
362. Drogi i bezdroża ekumenii (7). Nawrót do fundamentów wiary, „Słowo 

Powszechne” 21-23 maja 1993.
363. Drogi i bezdroża ekumenii (8). Kroki ku realizacji praktycznej, „Słowo 

Powszechne” 28-30 maja 1993.
364. Drogi i bezdroża ekumenii (9). Nawrócenie -  węzłowy problem praw

dziwego ekumenizmu, „Słowo Powszechne” 4-6 czerwca 1993.
365. Drogi i bezdroża ekumenii (10). Nawracanie się Kościołów, „Słowo 

Powszechne” 18-20 czerwca 1993.
366. Drogi i bezdroża ekumenii (11). Lęk o utratę tożsamości, „Słowo 

Powszechne” 25-27 czerwca 1993.
367. Drogi i bezdroża ekumenii (12). Rola Dekretu o Ekumenizmie dzisiaj, 

„Słowo Powszechne” 2-4 lipca 1993.
368. Drogi i bezdroża ekumenii (13). Otwarcie się na inne Kościoły, „Słowo 

Powszechne” 16-18 czerwca 1993.
369. Drogi i bezdroża ekumenii (14). O większą katolickość Kościoła 

katolickiego, „Słowo Powszechne” 23-25 lipca 1993.
370. Drogi i bezdroża ekumenii (15). Czy stajemy się sobie bliżsi?, „Słowo 

Powszechne” 6-8 sierpnia 1993.
371. Słowo na drogę (1) Radość i nadzieja, smutek i trwoga..., „Gazeta 

Ludowa” nr 3/4, 21-28 marca 1993.
372. Słowo na drogę (2). Pusty grób i groby, „Gazeta Ludowa” nr 5, 11-12 

kwietnia 1993.
373. Słowo na drogę (3). Eksperyment z wiarą, „Gazeta Ludowa” nr 6, 18 

kwietnia 1993.
374. Słowo na drogę (4). Doświadczenia z miłością, „Gazeta Ludowa” nr 7,25 

kwietnia 1993.
375. Słowo na drogę (6). O pocieszeniu prawdziwym, „Gazeta Ludowa” nr 9, 

9 maja 1993.
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376. Nieporozumienia czy coś więcej? W  odpowiedzi M. Roszkowskiemu, 
„Słowo Powszechne” 24 czerwca 1993.

377. Promotor ekumenii, ’’Słowo Powszechne” 15-17 października 1993.
378. Demaskowanie demonicznych obrazów Boga, „Słowo Powszechne” 17-19 

grudnia 1993.
379. Nowe Dyrektorium Ekumeniczne, „Słowo Powszechne” 31 marca 1994.
380. Wzejście wieczności, „Słowo Powszechne” 1-4 kwietnia 1994.
381. Sens chrześcijańskiego jednania (1), „Słowo Powszechne” 8-10 kwiet

nia 1994.
382. Sens chrześcijańskiego jednania (2), „Słowo Powszechne” 15-17 kwiet

nia 1994.
383. Wiara i życie „po” wierze, „Słowo Powszechne” 26 kwietnia 1994.
384. O rozróżnianiu duchów, „Królowa Apostołów” (1994) nr 10, 20.
385. Aby wspólnota Kościołów zyskała widzialny kształt, „Gość Niedzielny 

-  Przegląd Katolicki” (1997) nr 5, 13-14.



R E C E N Z J E

ENCYKLOPEDIA KALWINIZMU

Encyclopedia of the Reformed Faith,
red. Donald K. McKim, współpraca redakcyjna David K. Wright, 

Westminster/John Knox Press i Saint Andrew Press, 
Louisville-Edinburgh 1992, ss. 414

1. Anglosaskie piśmiennictwo teologiczne kilka lat temu wkroczyło naj
wyraźniej w okres boomu encyklopedycznego. Mnożą się bowiem opracowania 
leksykograficzne z zakresu rozmaitych dziedzin teologii. Rośnie liczba 
słowników dogmatycznych, biblistycznych, poświęconych teologii praktycznej 
czy historii Kościoła. Ich bibliograficzne wyliczenie zajęłoby lwią część objętości 
prezentowanego tekstu. Stąd, ze względu na inny cel niniejszych wywodów, 
trzeba tutaj sobie odmówić dokonania tego pożytecznego skądinąd zabiegu. 
Pośród obfitej angielskojęzycznej teołogiczno-leksykograficznej oferty wydaw
niczej rzucają się w oczy także pozycje encyklopedyczne poświęcone przed
stawieniu poszczególnych nurtów wyznaniowych chrześcijaństwa zachodniego, 
a zwłaszcza protestantyzmu. W tym ostatnim obszarze, po monumentalnych 
encyklopediach: luteranizmu (3-tomowa The Encyclopedia o f the Lutheran 
Church pod red. J. Bodensiecka, Minneapolis 1965), mennonityzmu (5-tomowa 
The Mennonite Encyclopedia, pod red. H.S. Bendera, Scottdale 1959), baptyzmu 
(4-tomowa Encyclopedia o f Southern Baptists, pod red. C.J. Aliena, Nashville 
1958-1962) i jednotomowej, potężnej Encyclopedia o f World Methodism (Nash
ville 197?), w minionej dekadzie ukazały się np. wydane w jednym woluminie: 
pionierski słownik pentekostalizmu (Dictionary o f Pentecostal and Charismatic 
Movements, red. S.M. Burgess, G.B. McGee, P.H. Alexander, Grand Rapids 
1988) oraz słownik baptyzmu północnoamerykańskiego (Dictionary o f Baptists 
in America, red. Bill J. Leonard, Downers Grove 1994). W rzędzie tego rodzaju 
poważnych przedsięwzięć naukowych i edytorskich wymienić należy opub
likowaną jednocześnie pod obu stronach Atlantyku, bo w USA i Szkocji, 
encyklopedię kalwinizmu.
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2. Encyclopedia o f the Reformed Faith ukazuje się w szczególnym momencie 
dziejów protestantyzmu reformowanego. Nastał bowiem czas, kiedy przed
stawiciele tego nurtu, wobec faktu terytorialnej rozległości ruchu (oprócz 
tradycyjnych ośrodków pod wpływem kalwinizmu znajdują się miliony miesz
kańców Korei, Afryki i Ameryki Południowej), wynikającej stąd wielokul- 
turowości, jego zdecydowanie ekumenicznej proweniencji oraz zanikania pod 
wpływem sekularyzmu w najstarszych siedzibach (kantony szwajcarskie, Nider
landy, Szkocja, Francja, Węgry), stawiają pytania o istotę i cechy konstytutywne 
ewangelicyzmu reformowanego, siłę sprawczą jego (niegdysiejszej?) ekspansji, 
granice inkulturacji, dopuszczalny zakres zbliżenia z innymi konfesjami i religia- 
mi oraz szanse dalszego rozwoju. Encyklopedia „wiary reformowanej” , jak 
w krajach anglosaskich alternatywnie określa się (co niezbyt dobrze brzmi dla 
polskiego ucha: skojarzenia chociażby z obraźliwą „kocią wiarą” czy „polską 
wiarką” z sentencji kard. Hozjusza) kalwin izm, staje się przeto próbą reakcji na 
powyższe kwestie. Próba ta opracowana została z inicjatywy i pod wprawnym 
okiem Donalda McKima, duchownego największego północnoamerykańskiego 
Kościoła reformowanego (Presbyterian Church U.S.A.), autora szeregu książek 
na temat aktualnych kontrowersji teologicznych, redaktora wielu poważnych 
publikacji poświęconych tożsamości kalwińskiej (por. zwłaszcza: Readings in 
Calvin’s Theology, Grand Rapids 1984, Major Themes in the Reformed Tradition, 
Grand Rapids 1992). McKim, teolog biegły w odkrywaniu doniosłych dla 
reformowanego protestantyzmu wątków, skupił wokół siebie zacne grono ponad 
200 wybitnych znawców problematyki. Autorzy w przytłaczającej części po
chodzą ze Stanów Zjednoczonych, niewielu, bo kilkunastu to Szkoci, mamy tu 
ponadto po kilku Anglików, Niemców, Kanadyjczyków i Holendrów oraz po 
jednym Walijczyku, Węgrze, Szwajcarze i Australijczyku. Zauważalne „prze
chylenie” na korzyść autorów anglosaskich, ignorujące przecież jakby fakt 
etnicznej różnorodności współczesnego ewangelicyzmu reformowanego, rekom
pensowane jest wysoką kompetenq'ą twórców leksykonu. Znaleźć bowiem na 
jego stronach można nazwiska takich wybitnych, choć pochodzących z różnego 
podglebia wyznaniowego (kalwini, baptyści i anglikanie/episkopalianie), eks
pertów w dziedzinie kalwinizmu jak Hendrikus Berkhof, Donald G. Bloesch, 
Goeffrey Bromiley, Robert McAfee Brown, Eberhard Busch, Timothy George, 
Bruce M. Metzger, Richard A. Muller, Lukas Vischer i David F. Wright. 
Redaktorom tomu nie udało się pozyskać do grona współautorów 
najgłośniejszego na dzień dzisiejszy teologa reformowanego (często przecież 
uczestniczącego w tego rodzaju przedsięwzięciach) Juergena Moltmanna, który 
jednak ma tutaj swój biogram. Donald McKim powołując się na szeroki garnitur 
autorów na iście amerykańską modłę dowodzi, iż Encykopedia jest „największą 
jednotomową reformowaną iniq'atywą wydawniczą w historii” . Wszystko 
wskazuje, że tak jest w istocie.

McKim jest skromny w definiowaniu swego zamierzenia edytorskiego. 
Wychodząc od stwierdzenia, iż trudno jest uzyskać jednolitą i zwięzłą definicję 
reformowanego nurtu w protestantyzmie czyli kalwinizmu, mając jednak
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świadomość odrębności tego prądu wyznaniowego względem innych ujęć 
chrześcijaństwa, stwierdza, że Encyklopedia ma zająć się „wydarzeniami, 
postaciami i kwestiami teologicznymi posiadającymi szczególne znaczenie dla 
tradyqi reformowanej” . Redaktor tomu tłumaczy przy tym, że opracowanie ma 
na celu głównie zadanie praktyczne -  dostarczyć „naukowcom, zborom 
i studentom teologii” szybkiej informacji na temat kluczowych wątków kalwiniz- 
mu i to wobec braku podobnej publikacji. Pionierski charakter leksykonu, to iż 
mamy tu do czynienia z „pierwszym krokiem” w leksykograficznym opracowa
niu ewangelicyzmu reformowanego, ma usprawiedliwiać fakt, iż „nie traktuje on 
w sposób wyczerpujący o wszystkich aspektach wiary reformowanej” . Ks. 
McKim ma świadomość europo- i amerykocentryzmu Encyklopedii, dodaje 
przeto, iż przyszłe encyklopedie wyjść muszą poza te historyczne ośrodki i muszą 
„więcej uwagi poświęcić wkładowi laikatu, kobiet i kalwinistom wywodzącym 
się z rasy innej niż biała” .

3. Zawarta w ogólnym wstępie do Encyklopedii zapowiedź, iż na jej stronach 
znajdziemy omówienie „wydarzeń, osób i koncepcji” , „nakreślenie niektórych 
naczelnych aspektów wiary reformowanej” , wskazanie „doniosłych tematów 
reformowanych” znajduje spełnienie w ramach blisko 550 haseł. Podano je 
w porządku alfabetycznym (co wcale nie musi być w wypadku encyklopedii 
oczywiste, zważywszy, że ukazuje się ostatnio coraz więcej prac leksykograficz- 
nych podzielonych na działy rzeczowe względnie chronologiczne, dopiero 
w ramach których dokonuje się uszeregowania według kolejności alfabetu), zaś 
w ich obrębie dostrzec można, iż dzielą się one na kilka zasadniczych kategorii.

Na pierwszym miejscu warto wyłonić hasła (wyłonienie owo następuje tutaj 
poprzez podanie polskich tłumaczeń ich tytułów w kursywie i z wielkiej litery) 
dotyczące zagadnień dogmatycznych, zwłaszcza zaś kalwińskiej specyfiki teolo
gicznej. Z tego ostatniego obszaru pochodzą takie hasła jak np. Pewność 
zbawienia (assurance of salvation: rozumiana jednak szeroko -  nie jak u Lutra 
- ja k o  nieutracalność raz przyswojonego zbawienia), Chrystologia (z akcentem 
teocentrycznym), Przymierze, Wyroki Boże (Decrees of God), Extra Calvinis- 
ticum, Przedwiedza (Foreknowledge), Wolna wola, Łaska, Duch Święty, Uspra
wiedliwienie, Munus triplex. Usprawiedliwienie, Wszechmoc Boża, Wytrwanie 
świętych, Predestynacja, Opatrzność Boża, Odrodzenie, Zbawienie, Powołanie, 
Testimonium Spiritus Sancti. Nie znaczy to, że Encyklopedia pomija tematy 
dogmatyczne typowe dla wspólnej tradycji chrześcijańskiej (wymieńmy 
przykładowo: Przebłaganie, Autorytet, Chrzest, Kanon Pisma, Kościół, Świętych 
obcowanie. Sumienie, Nawrócenie, Kosmologia, Stworzenie, Śmierć, Zstąpienie do 
piekieł, Eschatologia, Piekło, Eucharystia, Ex opere operato, Doświadczenie, 
Wiara, Odpuszczenie, Wolność, Bóg, Niebo, Herezja, Nadzieja, Wcielenie, 
Królestwo Boże, Poznanie Boga, Prawo, Teologia małżeństwa, Maria, Grzech 
pierworodny, Teologia modlitwy, Kapłaństwo wierzących, Upamiętanie, Zmart
wychwstanie, Objawienie, Sakramenty, Uświęcenie, Pismo, Grzech, Tradycja, 
Trójca, Słowo Boże) warto jednak zwrócić uwagę, że odrębnie traktuje
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zagadnienia typowe dla tradycji reformowanej. Zasadniczo omawia je szeroko 
podając ich źródło biblijne oraz zarys kształtowania się na przestrzeni wieków, 
już to w łonie ewangelicyzmu reformowanego (np. w haśle Predestynacja znalazł 
się wywód o chrystologicznej korekcie tej doktryny dokonanej przez Bartha), już 
to w łonie innych, także zaistniałych wcześniej, nurtach chrystianizmu. Rozwój 
poszczególnych idei prześledzony jest zwykle w oparciu o dzieła wybitnych ich 
krzewicieli oraz o wypowiedzi doktrynalne poszczególnych instytucji eklezjal
nych, zwłaszcza te, które przyjęły formę ksiąg wyznaniowych. Autorzy po
szczególnych artykułów ukazują omawiany problem w perspektywie różnych 
teologów i teologii. Lektura haseł dowodzi, że ich autorzy cieszyli się daleko 
idącą swobodą w wyrażaniu swojego stosunku do opracowywanych tematów 
-  trudno znaleźć w nich uniformizm myśli typowy np. dla słowników wydawa
nych przez zwolenników żywej wciąż scholastyki (ortodoksji) reformowanej. 
Czytelnik Encyklopedii znajdzie w niej zatem poglądy typowe dla rozmaitych 
kręgów współczesnego kalwinizmu: od jego konserwatywnych, zdecydowanie 
„antymodernistycznych”, wersji (np. Roger Nicole, Leland Ryken) aż po ujęcia 
neoortodoksyjne (Hendrikus Berkhof) i „postliberalne” (Daniel L. Migliore). 
Pluralizm ów wymusił najwidoczniej roztropne wyważenie opinii podanych 
w omawianym tomie. Co za tym idzie, opis kwestii szczególnie kontrowersyj
nych, jak chociażby biogram Karola Bartha czy innych przedstawicieli teologii 
dialektycznej, podany jest w sposób wyważony, bez elementów wrogości czy 
bezkrytycznej fascynacji. Co do strony formalnej, hasła są zasadniczo zwięzłe, 
zajmują przeciętnie jedną szpaltę na dwuszpaltowych stronach formatu B5. 
Zdarzają się wyjątki w objętości w obie strony: bardzo obszerne artykuły 
poświęcono tematom dla kalwinizmu najważniejszym, pojawiają się też hasła 
kilkuzdaniowe oraz hasła pozbawione bibliografii przedmiotu, którą autorzy 
starają się zazwyczaj zamieszczać na końcu każdego tekstu. Praca nie zawiera 
jakiegokolwiek materiału ikonograficznego: ilustracji, wykresów czy tabel. 
Natomiast w obrębie poszczególnych haseł asteryskiem zaznaczono nazwiska 
lub zagadnienia odrębnie potraktowane w ramach stosownych haseł.

Encyklopedia oferuje szeroki zestaw materiału teologiczno-historycznego. 
Obok ukazania historii kalwinizmu na obszarach geograficznych poddanych 
silnym wpływom ewangelicyzmu reformowanego (Afryka, Australazja, Kal- 
winizm w Ameryce, Węgry, Irlandia, Korea, Niderlandy, Południowa Afryka, 
Kongregacjonalizm amerykański i brytyjski, Prezbiterianizm w Ameryce, Anglii 
i Szkocji, Angiebka reformacja, Francuska reformacja, Genewska reformacja, 
Niderlandzka reformacja, Szkocka reformacja), wiele haseł poświęcono krytycz
nym wydarzeniom oraz zjawiskom i procesom historycznym składającym się na 
dzieje Kościołów reformowanych. Z tego zakresu znajdziemy więc tutaj m.in. 
hasła: Masakra nocy iw. Bartłomieja, Przymierze narodowe, Domowa wojna 
angielska, Wielkie Przedbudzenie (artykuł ten rekompensuje brak hasła 
poświęconego ewangelikalizmowi), Marburskie kolokwium, Mariańscy wy
chodźcy (czyli reformowani emigranci angielscy za panowania Marii Katoliczki), 
Misyjna ekspansja, Nantejski edykt, Tubylcy amerykańscy (z którymi zmierzyli
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się nowoangielscy koloniści purytańscy i ich następcy), Nonkonformiści, Oroński 
zakon, Le Reveil (przebudzenie frankofońskie XIX w.), Rewiwalizm (ruch 
przebudzeniowy) w Ameryce i na Wyspach Brytyjskich. Honorując doniosłość 
kościelnych wyznań wiary, katechizmów, ksiąg liturgicznych, znaczących edycji 
Biblii oraz dzieł wybitnych kalwinistów dla kształtowania tożsamości refor
mowanej, Encyklopedia wiele miejsca rezerwuje na prezentację pisanych po
mników teologii reformowanej. Ograniczmy się do odnotowania niektórych 
bardziej znaczących haseł tego rodzaju: Barmeńska Deklaracja Teologiczna, 
Konfesja belgijska. Konfesja (Kościoła Prezbiteriańskiego USA) z 1967 r., 
Konfesja francuska, Biblia genewska, Katechizm genewski, Katechizm heidelber- 
ski, I i IIkonfesja helwecka, Helwecka formula zgody, Kalwinowe Instytucje religii 
chrześcijańskiej, 39 artykułów anglikańskich, Westminsterskie wyznanie wiary. 
Oprócz omówienia poszczególnych ważnych dzieł, znajdziemy w Encyklopedii 
hasło syntetyzujące wiedzę w tej materii (Creeds and Confessions). W ramach 
historycznej warstwy opracowania wskazać należy artykuły poświęcone daw
nym i współczesnym instytucjom względnie organizacjom ważnym w środowis
ku reformowanym. Wśród tego rodzaju instytucji z przeszłości wymienić można 
Konsystorz genewski, Akademię Genewską, SynodDordrechcki czy Westminsters
kie Zgromadzenie Teologów. Z kręgu ważnych i działających po dziś dzień 
instytucji (w tym przypadku naukowych) opisano np. Free University o f  
Amsterdam, New College w Edynburgu (funkcjonujący obecnie w ramach 
tamtejszego uniwersytetu), nie pominięto także charakterystyki trwałej instytucji 
ustrojowej prezbiterianizmu, jaką jest Zgromadzenie Ogólne (synod) każdej 
krajowej denominacji reformowanej posiadającej ustrój niekongregacjonalis- 
tyczny. W tej grupie artykułów omawianego dzieła umiejscowić należy też teksty 
o instytucjach parakościelnych jak wspólnota quasizakonna pn. Iona Com
munity oraz organizacje międzykościelne, zrzeszające reformowane wspólnoty 
eklezjalne: wyznaniowy Światowy Alians Kościołów Reformowanych oraz 
międzywyznaniową Światową Radę Kościołów.

Trudno sobie wyobrazić solidną encyklopedię poważnego nurtu 
w chrześcijaństwie bez haseł przedstawiających postaci jego najwybitniejszych 
reprezentantów. Tym bardziej trudno wyobrazić sobie leksykon ogarniający 
rzeczywistość ewangelicyzmu reformowanego pozbawiony prezentacji sylwetek 
wybitnych luminarzy kalwinizmu, zważywszy, że ten nurt protestantyzmu dał 
chrześcijaństwu niezwykle szerokie grono wybitnych teologów. Encyklopedia 
zredagowana przez D. McKima udostępnia nam znaczącą dawkę wiadomości 
zarówno o teologach, jak i wybitnych działaczach kościelnych, i to zarówno 
żyjących w przeszłości (na czele z Ulrykiem Zwinglim, Janem Kalwinem, 
Fryderykiem Schleiermacherem, J. Moltmannem) jak i obecnie, łącznie 
z młodszymi działaczami jak Allan Boesak czy Alvin Plantinga. Przedłożony tam 
poczet „wielkich nazwisk” świata reformowanego uznać należy za w pełni 
reprezentatywny. Spójrzmy. Są tam m.in. poza już wzmiankowanymi: Herman 
Bavinck, Berkouver, Beza, Blake, Blumhardt (ów pogromca demonów, który 
wywarł znaczący wpływ na Bartha), Marc Boegner, Emil Brunner, Bucer,
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Bullinger, C.H. Dodd (notabene uchodzący w kilku wydanych w Polsce 
publikacjach biblistycznych za anglikanina, podczas gdy był kongregaq'ona- 
listą), Jonathan Edwards, Ellul, Farel, Gollwitzer, Gomarius, ojciec i syn Hodge, 
księżna Huntingdon, Toyohiko Kagawa, Abraham Kuyper, Newbigin, Niebuhr H. 
Richard i Reinhold, Oecolampadius, Olewian, Ursyniusz, Van Til, Piotr 
Męczennik Vermigli, Visser’t Hooft, Warfield, Otto Weber, Woodrow Wilson 
i Zanchius. Autorzy tomu, w sposób niedostateczny omawiający postaci 
i wydarzenia dotyczące kalwinizmu Europy Środkowej i Wschodniej (luka ta 
odnosi się, a jakże, w dużym stopniu również do faktów z życia Kościołów 
reformowanych w dawnych państw niemieckich a także w całości Ameryki 
Łacińskiej, która dla kalwinizmu znaczy coraz więcej) nie pominęli postaci 
współczesnego teologa czeskiego Josefa Hromadki (nie znajdziesz tam jednak 
-  o dziwo -  hasła poświęconego Husowi!), zaś z poloniców udostępnili nam 
dziesięciozdaniowy biogram Jana Łaskiego (Laski/a Lasco Jan). Prócz bio
gramów „klasycznych” przedstawicieli kalwinizmu na stronicach Encyklopedii 
natknąć się można na sylwetki osób znaczących dla tej odmiany chrześcijaństwa 
reformacyjnego, które z różnych powodów przez samych jego przedstawicieli 
miały być na wieki wykreślone z historii prawowiernego kalwinizmu. Przykład: 
Jakub Arminiusz czy Michał Servet. Jednakowoż przeczytać tutaj można zarys 
myśli i dzieła teologów, którzy nie będąc wyznania reformowanego, dla jego 
losów mieli nieprzeciętne znaczenie -  przykład: Marcin Luter czy Erazm 
z Rotterdamu. Hasła biograficzne krzewicieli protestantyzmu reformowanego 
uzupełnione są, nazwijmy to, biogramami zbiorowymi czyli charakterystyką 
środowisk działających wewnątrz świata kalwińskiego. Szeroka gama sylwetek 
purytanów zyskuje wsparcie w postaci dwóch obszernych artykułów 
poświęconych purytanizmowi po obu stronach oceanu, łańcuch biogramów 
propagatorów ortodoksji kalwińskiej znalazł się obok artykułu na temat 
scholastycyzmu reformowanego i jego wybitnych przedstawicieli etc. W ten 
sposób natrafiamy na warstwę tekstów encyklopedycznych tyczących prądów 
tkwiących w łonie ewangelicyzmu reformowanego lub na niego się składających. 
Mamy tu zatem np. Hugenotów, Nikodemitów, Cameronianów, Kryptokal- 
winistów, Remonstrantów, Szkockich umiarkowanych (Moderates), Waldensów, 
oczywiście Prezbiterianów i Kongregacjonalistów a także Baptystów partykular
nych. Temu ostatniemu środowisku poświęcono zresztą sporo miejsca, jeśli 
zważymy, że Encyklopedia serwuje nam rzeczowe hasła poświęcone niektórym 
nieprzeciętnym baptystom trwającym przy założeniach teologii starorefor- 
mowanej (John Bunyan, William Carey, Andrew Fuller, John Gili, Adoniram 
Judson, John Milton, Robert Haldane, C.H. Spurgeon, Augustus Strong).

Szczególnie cenne dla badacza zainteresowanego historią i współczesnością 
myśli ewangelicko-reformowanej okażą się elementy Encyklopedii McKima 
omawiające poszczególne kierunki i szkoły teologii kalwinistycznej. W parze 
z hasłami o charakterze generalnym, jak Kalwinizm czy Teologia reformowana, 
ustalającymi ogólne cechy tych kategorii, idą artykuły zajmujące się determinan
tami reformowanego sposobu uprawiania teologii (np. Augustyn i augustianizm),
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konkurencyjnymi systemami teologicznymi względnie ideowym sąsiedztwem 
kalwinizmu (np. Arminianizm, Socynianizm, Unitarianizm, Rzymsko-Katolicki 
Kościół, Religie światowe, Ruch charyzmatyczny, Ekumenizm) czy wreszcie 
poszczególnymi odmianami/wariaqami teologii reformowanej względnie 
wątkami jej odmian (np. Dialektyczna teologia, Dyspensacjonalizm, Feministycz
ne teologie, Fundamentalistyczno-modernistyczna kontrowersja, Hiperkalwinizm, 
Infralapsarianizm, Wyzwolenia teologia, Milleniaryzm, Narracyjna teologia. 
Naturalna teologia, Neoortodoksja, Nowoangielska teologia. Teologia z New 
Haven, Ortodoksja reformowana, Princetońska teologia, Purytanizm, Rewiwa- 
lizm, Sabatarianizm, Scholastycyzm, Social Gospel, Supralapsarianizm). Ten 
obfity zestaw informacji znajduje dokładkę w postaci szkicu stosunku świata 
reformowanego do takich dziedzin teologii jak Apologetyka, Etyka teologiczna, 
Teologia pastoralna, a w tym Teologia kaznodziejstwa, wszakże prymat 
kaznodziejstwa w życiu zborowym uznaje się za jedno z nieomylnych znamion 
Kościoła reformowanego.

Jeśli czytelnik w oparciu o lekturę przywoływanych haseł odczuwać będzie 
niedosyt danych przybliżających istotę ewangelicyzmu reformowanego, od
wołać się może do długiego katalogu haseł omawiających kalwińską (kalwińską 
-  tutaj: realizowaną przez kalwinów, kalwinową -  przez Kalwina, kalwinis- 
tyczną -  przez zwolenników kalwinizmu nie należących do wspólnoty refor
mowanej sensu stricte) praktykę kościelną. Wysuńmy naprzód na czoło encyk
lopedyczne opisy elementów powszedniości kościelnej, typowych dla refor
mowanego nurtu w protestantyzmie. Będą to np.: Diakoni, Dyscyplina kościelna. 
Starsi, Ewangelizacja, Zgromadzenie Ogólne, Toga genewska, Hymnodia i Psal
modia, Prorokowanie (rodzaj pobożnych dysput uprawianych podczas na
bożeństw). W poruszanej warstwie tematycznej ważne się okażą artykuły 
poświęcone Chrztowi, Katechizmowi, Edukacji chrześcijańskiej, Konfirmacjij 
Dopuszczeniu do Wieczerzy Pańskiej, Eucharystii, Liturgii reformowanej, Or
dynacji, Pobożności, Ustrojowi kościelnemu. Praktyce modlitewnej, Kapłaństwu 
wierzących, Sakramentom w ogólności, Superintendentom, Teokracji czy Edukacji 
teologicznej. By dopełnić obraz reformowanej codzienności kościelnej warto 
zapoznać się z pouczającym i rzadkim w podobnych słownikach teologicznych 
hasłem Architektura kościelna.

Ewangelicyzm reformowany słusznie jest rozpoznawany przez gotowość 
angażowania się w rozwiązywanie problemów nękających jego otoczenie. 
Akcentowanie suwerenności Boga (nb. w Encyklopedii nie znalazło się odrębne 
hasło poświęcone temu poczesnemu tematowi kalwinizmu), przekonanie o czyn
nej obecności Boga w świecie i wyborze Kościoła do pełnenia roli Jego 
mandatariusza prowadziło kalwinistów do aktywnego reagowania na wyzwania 
współczesności. Nasz leksykon charakteryzuje zatem postawę kalwinizmu 
wobec naczelnych zjawisk społecznych i jego szczytną (Prawo oporu, Niewolnict
wo, Praca), a także niechlubną rolę (Apartheid, Rasizm). Zawiera hasła opisujące 
ewangelicko-reformowane próby znalezienia się wobec zagadnień np. Kapitaliz
mu, Ekonomii, Władzy świeckiej, Polityki, Wolności religijnej (której niestrudzo
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ny propagator -  Roger Williams, zyskał tu określenie „radykalnego kalwinis- 
ty”), Zdrowia i medycyny, Idolatrii, Sprawiedliwości, Pokoju i Wojny. W grupie 
haseł zajmujących się opisywaną tematyką pojawiają się artykuły o wyższym 
stopniu ogólności jak Etyka społeczna, Historia, Humanizm, Ludzkość, Rozum, 
Powołanie, Kobiety w tradycji reformowanej jak i odnoszące się do konkretnych 
wydarzeń czy instytuq'i: zob. Antirevolutionary Party (holenderskie refor
mowane stronnictwo polityczne założone przez premiera-teologa A. Kuypera), 
Umowa z  Mayflower (jeden z fundamentów konstytucjonalizmu północnoame
rykańskiego) czy Afrykanerzy.

4. Orkiestra autorów dyrygowanych przez Donalda McKima wykonała 
utwór wyrażający polifonię składającą się na viva vox tradycji reformowanej. 
Mimo owej wewnętrznej różnorodności ze stronic Encyklopedii kalwinizmu 
wyziera jeden fenomen, którym jest odrębny względem innych prądów, nurt 
Reformacji, nacechowany nade wszystko przez dzieło i myśl Jana Kalwina. 
W ten sposób omawiane dzieło leksykalne stanowi potężny wkład w określenie 
treści zawartej w pojęciu „tożsamość reformowana” lub „tradycja refor
mowana” . Otrzymujemy w ten sposób swoistą „definicję przez opis” , ewentual
nie „określenie przez wskazanie” . Przez podanie takiego bogactwa wiadomości 
o przejawach ewangelicyzmu reformowanego, czytelnik jest świetnie pouczony 
o tym, czym jest kalwinizm przeszły i współczesny. Ma tym samym okazję ujrzeć 
potencjał tkwiący w tym ujęciu ewangelicyzmu. Owo -  jak powściągliwie (w iście 
kalwiński sposób) oświadczają autorzy tomu -  „pierwsze podejście” do encyk
lopedycznego ogarnięcia protestantyzmu reformowanego, owe prowizorium 
encyklopedyczne, wypada przecież bardzo okazale. Zawarta w nim obfitość 
treści i szeroki zakres tematyczny pracy czyni zeń niezwykle cenne źródło 
poznania spuścizny ewangelicko-reformowanej. Nie ulega więc wątpliwości, że 
każdy badacz reformowanego nurtu w ewangelicyzmie, który nie zapozna się 
z omawianym dziełem, poniesie dotkliwą stratę.

Tadeusz J. Zieliński



Küry Urs bp: Kościół Starokatolicki. 
Historia. Nauka. Dążenia.

Tłumaczenie i opracowanie naukowe 
pod kierunkiem bp. prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego, 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1996, 748 s.

Jest rzeczą dziwną, że do tej pory nie mieliśmy w Polsce solidnego, 
gruntownego opracowania o tak ważnym nurcie chrześcijaństwa, jakim jest 
starokatolicyzm. Mamy u nas trzy wspólnoty wyrastające ze starokatolickiego 
pnia: Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów (grupa 
płocka) i Kościół Katolicki Mariawitów (grupa felicjanowska), a w Ameryce 
działa tak mocno związany z dziejami polskiej emigracji i w ogóle z polskością 
Polski Narodowy Kościół Katolicki.

Jednak ktoś, kto chciał dotąd poznać dogłębniej teologię starokatolicką, 
zdany był jedynie na literaturę zagraniczną, ewentualnie opracowania przyczyn- 
karskie publikowane głównie w kwartalniku „Posłannictwo” .

Napisałem „dotąd” , bo -  na szczęście -  okres próżni mamy już za sobą. 
Doczekaliśmy się w przekładzie polskim klasycznego, imponujących rozmiarów 
(ponad 700 stron) i niezwykle treściwego dzieła, autorstwa człowieka, który był 
„alfą i omegą starokatolicymu” . Chodzi o nieżyjącego już od 1976 r. bp. dr. Ursa 
Küry‘ego, profesora Uniwersytetu w Bernie i biskupa Kościoła Starokatolic
kiego Szwajcarii, którego opus vitae doczekało się na Zachodzie trzech wydań.

Na polski dzieło przetłumaczył i opracował naukowo obecny zwierzchnik 
Kościoła polskokatolickiego, bp prof, dr hab. Wiktor Wysoczański. Jednak 
sformułowanie na stronie tytułowej jest nieco mylące i nie oddające wkładu pracy 
Ks. Biskupa. Zdarza się, że autorstwo opracowania naukowe przypisuje się 
komuś, kto rzecz tłumaczoną przez kogoś innego przejrzał i dopisał kilka 
przypisów albo pozycji bibliograficznych. Bp Wysoczański -  będzie o tym mowa 
jeszcze dalej -  dokonał niezwykle cennych uzupełnień odnośnie polskiego nurtu 
starokatolicyzmu, co w -  jakimś sensie -  czyni go współautorem dzieła. Część 
napisana bądź opracowana przez bp. Wysoczańskiego ma objętość -  bagatela 
-  ponad 300 stron.

Bp Küry -  jak na autora syntezy przystało -  zaczyna rzecz od prehistorii. 
Odwołuje się do tradycji Kościoła pierwotnego po to, aby uzasadnić obecną 
praktykę i ustrój Kościoła starokatolickiego. Widać, że książka była pisana 
kilkadziesiąt lat temu, bo już na pierwszych kartach zaznacza się jej apologetycz-
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no-polemiczny charakter. Bp Küry na 33 stronie pisze bez ogródek: Dla każdego 
katolika znającego historię i kochającego prawdę, dla każdego chrześcijanina, 
musi być bez wątpienia rzeczą nadzwyczaj przykrą przyznać, że papieskie 
roszczenia do prymatu w kształcie watykańsko-kurialnym -  z pominięciem jego 
uzasadnienia w Piśmie Świętym i pierwotnym Kościele -  utrwaliły się faktycznie 
przy pomocy historycznych fikcji.

Autor, czerpiąc argumenty począwszy od pierwszych wieków dezawuuje 
prymat papieski, co -  jak wiadomo -  w 1870 r. po ogłoszeniu dogmatu
0 nieomylności papieża, spowodowało kolejny rozłam w Kościele i doprowadziło 
do powstania nowej struktury eklezjalnej, choć w nazwie zawiera ona przymiotnik 
„stary”. Przedstawiając w ujęciu historyczno-teologicznym, jak to określa 
wewnątrzkatolickie ruchy oporu (m.in. koncyliaryzm, jansenizm, gallikanim, 
józefinizm) wykazuje, że musiało do tego dojść. W pierwszej części bp Küry 
przedstawia historię i rozwój Kościołów starokatolickich w Niemczech, Szwajcarii
1 Austrii, prawie nie wspominając o Polskim Narodowym Kościele Katolickim.

Najlepsza i najwartościowsza jest -  moim zdaniem -  część druga, gdzie autor 
w sposób rzetelny i szczegółowy przedstawia naukę Kościoła starokatolickiego. 
Ujawnia się tu jego erudycja, gdyż bp Küry poszczególne problemy teologiczne 
omawia w kontekście poglądów teologów innych wyznań, w tym także wielkich 
reformatorów. Na str. 180 autor przestrzega: W żadnym przypadku nie powinno 
się zdarzyć, aby nauka M. Lutra o usprawiedliwieniu, która jako posłanie jest 
najcenniejszym dziedzictwem Kościołów Reformacji, zaginęła dla Jednego i całego 
Kościoła tylko dlatego, że ze względów ekumenicznych uległaby spłyceniu. Że tak 
się nie stało, świadczy chociażby konsens katolicko-luterański w sprawie usprawie
dliwienia, który doprowadził do powstania w 1997 r. dokumentu, będącego 
jednym z najwartościowszych osiągnięć w dialogu ekumenicznym.

Właśnie dążeniom ekumenicznym poświęca ostatnią część swego dzida bp 
Küry. Mamy tu jednak najpierw wykład o pochodzeniu i istocie Kościoła, urzędzie 
kościelnym i -  wreszcie o trzech postaciach ekumenii (w ujęciu starokatolickim, 
genewskim i watykańskim). Autor pod adresem rzymskich katolików zawiera 
przestrogę: Zależy nam przede wszystkim na tym, aby z naciskiem zwrócić uwagę 
naszych rzymskokatolickich partnerów w dialogu na fakt, że watykańskie 
papiestwo jest dla wszystkich Kościołów nierzymskokatolickich tą przeszkodą na 
drodze porozumienia z Rzymem, i to w stopniu znacznie większym, aniżeli on to 
sobie w ogóle wyobraża i przyznaje się do tego. Szwajcarski biskup zauważa 
jednak przy tym, że w ostatnich latach dokonano ogromnego wysiłku, w celu 
nadania dogmatom o papiestwie możliwie liberalnej interpretacji teologicznej.

W części historycznej bp Küry zaledwie kilka zdań poświęcił Polskiemu 
Narodowemu Kościołowi Katolickiemu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 
Kanadzie i w Polsce, gdzie od 1951 r. wspólnota ta nosi nazwę Kościół 
Polskokatolicki. Dlatego też autor polskiego przekładu, bp Wysoczański, 
dołączył niezwykle cenne swoje opracowanie pt. „Polskokatolicyzm” . Ponadto 
na 130 stronach opublikował dokumenty: najpierw „podstawowe oświadczenia” 
Międzynardoowej Konferencji Biskupów Starokatolikickich, m.in. w sprawie 
ordynacji kobiet (stanowisko negatywne) oraz dokumenty pertraktacji unijnych
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(głównie z anglikanami i prawosławnymi). Biskupowi Wysoczańskiemu udało 
się pomieścić dokumenty niemal najświeższej daty.

Profesor Wysoczański sprawił wielką radość polskiemu czytelnikowi pub
likując także „Bibliografię do historii i nauki Kościoła Utrechtu”, zamieszczając 
noty biograficzne autorów, w tym także publicystów polskich, często już 
zapomnianych. Nawiasem mówiąc dramatyczne życiorysy niektórych z nich 
nadawałyby się na scenariusz fillmowy albo przynajmniej na nowelę.

Największa niespodzianka czeka chyba czytelnika na końcu książki, gdzie bp 
Wysoczański pomieścił strukturę, obsadę personalną i „stan posiadania” 
wszystkich Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Dzięki temu otrzyma
liśmy jedyne w świecie kompendium starokatolicyzmu.

Ks. Biskup w przedmowie do polskiego wydania wyznał, że myśl o wydaniu 
czołowego starokatolickiego teologa, bp. Küry‘ego nurtowała go od czasu 
studiów na Chrześcijańskokatolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
w Bernie w roku akademickim 1971/1972. Rozliczne zajęcia bp. Wysoczańskiego 
opóźniały realizację dzieła, ale trud się opłacił.

Warto zwrócić uwagę na kontekst, w jakim ukazała się książka o Kościele 
starokatolickim. Pod koniec 1997 r. powstała w Polsce Komisja ds. dialogu 
między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Polskokatolickim, a 10 
lutego 1998 r., po stu latach od rozłamu, teologowie obu wspólnot zasiedli do 
rozmów. Bp Jacek Jezierski, współprzewodniczący tego gremium ze strony 
rzymskokatolickiej, określił to jako kairos Boży, czas łaski, gojenia i opat
rywania ran. Za rozmowami teologów idą czyny. Bp Wysoczański w rzymsko
katolickim seminarium duchownym „Hosianum” w Olsztynie -  jako pierwszy 
w historii duchowny polskokatolicki -  miał w styczniu 1998 r. wykład dla 
kleryków, a trzy miesiące później znany ekumenista katolicki, ks. Józef Budniak, 
głosił -  także przypadek bez precedensu -  rekolekcje wielkopostne w pol- 
skokatolickiej parafii św. Anny w Bielsku-Białej.

Prowadzony dialog, a w ślad za nim postępującą zmiana nastawienia między 
do niedawna dość wrogo nastawionymi między sobą wspólnotami, zapewne 
sprawi, że rzymscy katolicy, zwłaszcza teologowie, zainteresują się bardziej 
Kościołem polskokatolickim. Dzięki książce wydanej przez ChAT będą mieli 
teraz do czego sięgnąć. Oczywiście czytelnik katolicki nie dozna miłego wrażenia 
przy lekturze fragmentów ostro negujących prymat papieski, ale syntez teologi
cznych nie czyta się tylko dla przyjemności, lecz dla zdobycia wiedzy. Jeśli zaś jest 
to dzieło o innym Kościele, pozwala ono poznać innych tak jak oni siebie widzą.

Oczywiście w pierwszym rzędzie książka „Kościół starokatolicki” będzie 
służyła ( i zapewne już służy) starokatolikom. Sięgną po nią studenci i teologowie 
różnych wyznań, a także ludzie interesujący się ekumenizmem, to znaczy 
traktujący chrześcijaństwo jako jedną wielką rodzinę.

Krótko mówiąc: bez dzieła biskupów Kiiry‘ego i Wysoczańskiego nie da się 
dziś napisać nic rozsądnego i poważnego o Kościele starokatolickim.

Grzegorz Polak



Encyklopedia Katolicka. Tom 7.
Ignoratio elenchii -  Jędrzejów,

Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Lublin 1997, s. 1456

Tempo wydawania kolejnych tomów „Encyklopedii Katolickiej” uległo 
nieco przyspieszeniu, ale i tak od dawna było już wiadomo, że rozpoczęte w 1973 
r. dzieło -  jedno z największych przedsięwzięć edytorskich w historii Kościoła 
rzymskokatolickiego w Polsce -  będzie ukończone dopiero w trzecim tysiącleciu.

Siódmy z kolei tom, jaki otrzymali niedawno do rąk prenumeratorzy 
encyklopedii, jest wyjątkowy, bo przynosi hasło „Jezus Chrystus” , który -  jak 
pisze w liście „Tertio millennio adeveniente” papież Jan Paweł II -  jest jedynym 
Zbawicielem, ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Wszystkie inne hasła bledną przy 
tym jednym -  największym z największych -  i są zaledwie jego nikłym odbiciem. 
Redaktorzy dzieła podeszli do tego wyjątkowego tematu niezwykle rzetelnie 
i z miłością. Na 155 szpaltach ukazują osobę Jezusa Chrystusa w aspekcie wiary 
i nauki oraz w szerokim kontekście historycznym i kulturowym (sztuka, muzyka, 
literatura, film). Obok wytrawnych biblistów i teologów katolickich, o osobie 
Jezusa piszą : w ujęciu prawosławnym -  ks. Henryk Paprocki, ewangelic
ko-augsburskim -  ks. prof. Manfred Uglorz i ewangelicko-reformowanym -  śp. 
ks. Bogdan Tranda (szkoda, że nie ma tu autora z rodziny starokatolickiej). 
W encyklopedii można także wyczytać, jak widziany jest Jezus Chrystus 
w religiach niechrześcijańskich -  judaizmie, islamie, tradycyjnych religiach 
afrykańskich i synkretycznych, buddyzmie i sikhizmie. Mamy też opracowanie 
znanego ekumenisty katolickiego, o. prof. Stanisława Celestyna Napiórkows
kiego na temat miejsca osoby Zbawiciela w dialogu teologicznym.

Siódmy tom „Encyklopedii Katolickiej” ze względu na hasło „Jezus Chrys
tus” , jak chyba żaden poprzedni, jest darem dla wszystkich chrześcijan. 
Przyczyniają się jeszcze do tego obecne na kartach dzieła bliskie nam wszystkim 
miejsca święte z ksiąg Biblii, jak Jerozolima, Jerycho, bohaterowie naszej wiary, 
jak prorok Jeremiasz, św. Jan Chrzeciciel, apostołowie -  św. Jan i św. Jakub. Jest 
też hasło „Izrael” , w którym -  poza odniesieniami biblijnymi -  mamy obszerną 
informację o dziejach i aktualnym stanie Kościołów na terenie tego państwa.

Katolicy i prawosławni odnajdą w encyklopedii swoich wspólnych świętych 
z okresu niepodzielonego chrześcijaństwa, jak św. Jan Chryzostom, św. Jan 
Klimak, wielu świętych o imieniu Jerzy, jak np. św. Jerzy z Kapadocji. Ale też
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w plejadzie wyniesionych na ołtarze natrafimy na biogram św. Jana Sarkandra, 
którego kanonizacja w 1995 r. przez Jana Pawła II w Czechach była przed
miotem kontrowersji między ewangelikami a katolikami.

Wracając jeszcze do prawosławia, warto zauważyć, że w siódmym tomie 
mamy sylwetki wielu patriarchów Konstantynopola o imieniu Jan, jest 
informacja autorstwa znanego prawosławnego historyka, ks. Grzegorza 
Sosny, o męskim klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej nad Bugiem, zamiesz
czono też opracowanie o jednowiercach (staroobrzędowcach). Jednak naj
ważniejsze hasło proweniencji prawosławnej, to „ikona” , ukazana w aspekcie 
historycznym, teologicznym, kultowym i kulturalnym.

Ekumenista wypatrzy też hasła o znakomitych periodykach, poświęconych 
sprawie jedności, takich jak: „Irenikon” -  wydawany przez benedyktynów 
w belgijskim Chevetogne, „Istina” -  ukazujący się nakładem dominikanów 
w Paryżu i nasz rodzima „Jednota” -  miesięcznik Konsystorza Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w RP.

Mamy też biogramy dwóch papieży -  Jana XXIII, który przyczynił się do 
ekumenicznego otwarcia Kościoła rzymskokatolickiego i godnego kontynua
tora jego linii -  Jana Pawła II. W tym drugim przypadku redaktorzy 
encyklopedii odstąpili po raz pierwszy od żelaznej zasady, wedle której 
zamieszczane są jedynie biogramy osób nieżyjących. Siódmy tom encyklopedii 
jest drogi sercu katolików także dlatego, że zawiera hasło „Jasna G óra” , 
o najsłynniejszym polskim sanktuarium, starannie zresztą opracowane.

Może się niepotrzebnie czepiam, bo to w końcu drobiazg, ale w haśle 
„inwektywa” pominięto zupełnie okres reformacji i kontrreformacji, kiedy to 
katolicy i protestanci odpłacali sobie pięknym za nadobne, nie przebierając 
w słowach. Wystarczy tylko wspomnieć, co Kochleusz pisał o Lutrze, a ten 
drugi mówił o papieżu.

W aspekcie ekumenicznym opracowano hasło „islam” . Religia ta ukazana 
jest m.in. w dialogu z chrześcijaństwem i w nauczaniu papieża Jana Pawła II. 
Można dowiedzieć się też o próbach dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego 
w Polsce. Życie tymczasem poszło jeszcze dalej, bo w 1997 r. powstała w Polsce
-  bodaj jako pierwsza na świecie -  Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów.

Nadal w encyklopedii stosowana jest ekumeniczna zasada, że w opracowa
niach poświęconych miejscowościom pisze się nie tylko o katolickich, ale także 
parafiach innych wyznań.

I wreszcie -  last but not least -  hasło fundamentalne : .jedność Kościoła” , 
opracowane przez znanych ekumenistów. Doktrynę Kościoła katolickiego na 
temat jedności Kościoła prezentuje ks. prof. Stanisław Nagy, prawosławną
-  ks. Henryk Paprocki, a protestancką -  prof. Karol Karski.

Już z tego krótkiego przeglądu wynika, że kolejny tom „Encyklopedii 
Katolickiej” jest dziełem na wskroś ekumenicznym. Świadczy o tym dobór 
haseł i ich autorów. W arto zwrócić uwagę, że w eskluzywnym gronie 
konsultorów dzieła znalazł się teolog prawosławny ks. Henryk Paprocki, oraz 
znani ekumeniści katoliccy: o. Jan Sergiusz Gajek MIC, o. Leonard Górka
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SVD, Wacław Hryniewicz OMI, o. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFM- 
Conv. i bp Alfons Nossol. Są oni także autorami licznych haseł.

Wydaje się, że ten tom -  jak poprzednie i te które się ukażą -  będą dobrze 
służyć kształtowaniu świadomości ekumenicznej wśród chrześcijan w Polsce.

Grzegorz Polak
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