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A R T Y K U £Y

KAROL KARSKI

Trzydzieœci lat wspó³pracy
miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich
a Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy
Zarys przebytej drogi
Pierwsze kontakty miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich, istniej¹c¹ od
1959 r. i zrzeszaj¹c¹ Koœcio³y tradycji prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañskiej i protestanckiej a Koœcio³em Rzymskokatolickim nawi¹zane zosta³y
w 1962 r.1. Ze strony katolickiej oparciem dla tych kontaktów by³ Sekretariat ds.
Jednoœci Chrzeœcijan w Rzymie. Dwaj przedstawiciele tego Sekretariatu (JeanFrançois Arrighi i o. Andersen) wziêli udzia³ jako obserwatorzy w IV Zgromadzeniu Ogólnym KKE (1964)2. Pierwszy z nich pojawi³ siê ponownie na
V Zgromadzeniu Ogólnym w Pörtschach, Austria (1967)3. Jeden z uchwalonych
tam wniosków opowiada³ siê za rozwojem wspó³pracy z KRK4.
Utworzenie w 1971 r. Rady Konferencji Episkopatów Europy (Consilium
Conferentiarum Episcopalium Europae) przyda³o dotychczasowym kontaktom
nowej dynamiki. W VI Zgromadzeniu Ogólnym KKE, które zebra³o siê na prze³omie kwietnia i maja tego samego roku w Nyborgu (Dania), uczestniczy³a 5-osobowa delegacja katolicka w sk³adzie: ks. abp Roger Etchegaray, przewodnicz¹cy
CCEE, o. Pierre Duprey, przedstawiciel Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan,
Anthony Chullikal z Papieskiej Komisji „Iustita et Pax”, ks. dr Werner Becker
z NRD i o. Andersen z Danii5. Wszyscy oni posiadali status „delegatów zaprzyB. Brenner (Hrsg.), Europa und der Protestantismus, Göttingen 1993, s. 211.
O. Schulz, Eine Aufgabe der Europäischen Kirchen. Dienen und Versöhnen. Bericht über die 5.
Vollversammlung in Pörtschach 1967, Genf 1968, s. 15.
3
Tam¿e.
4
Tam¿e, s. 55 i 65.
5
Por. Nyborg VI...Was geschah. Bericht der Sechsten Vollversammlung der Konferenz Europäischer
Kirchen, 26. April bis 3. Mai 1971, Genf [1971], s. 172nn (lista uczestników).
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jaŸnionych”, który uprawnia³ ich do przemawiania na posiedzeniach plenarnych i
do brania udzia³u w g³osowaniu nad dokumentami opracowanymi w sekcjach.
Poza tym wziê³o udzia³ w obradach dwóch doradców katolickich.
Za œciœlejsz¹ wspó³prac¹ z KRK wypowiedzia³ siê wówczas sekretarz generalny KKE, ks. dr Glen Garfield Williams. Nawo³ywa³ on do podjêcia dialogu, który
powinien przyj¹æ mo¿liwie konkretne formy, dziêki czemu moglibyœmy poznaæ, jak
mo¿emy najlepiej rozwin¹æ nasz¹ dalsz¹ wspó³pracê i nasze stosunki. Uzna³, ¿e
min¹³ ju¿ czas, gdy obaj partnerzy zadowalali siê dzia³alnoœci¹ podejmowan¹ adhoc. Jeœli chcemy byæ rzeczywiœcie Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich, wówczas musimy byæ gotowi do podjêcia w duchu braterstwa kroków, które pozwol¹
nam ukszta³towaæ œciœlej nasze stosunki, wówczas musimy byæ otwarci na odpowiedzi sygnalizowane nam przez braci katolików6.
W dokumencie sekcji pi¹tej VI Zgromadzenia Ogólnego stwierdzono: Wzywa
siê wzglêdnie zleca gremiom kierowniczym Konferencji Koœcio³ów Europejskich,
by przy pomocy odpowiednich kroków (np. przez stworzenie wspólnej grupy roboczej) dzia³a³y na rzecz pe³nego cz³onkostwa krajowych Koœcio³ów rzymskokatolickich, zrzeszonych w Radzie Konferencji Episkopatów Europy7.
Sprawie œciœlejszej wspó³pracy z KRK poœwiêcono te¿ specjaln¹ rezolucjê,
w opracowaniu której wziêli udzia³ delegaci katoliccy. Uczestnicy VI Zgromadzenia Ogólnego wyrazili w niej przekonanie, ¿e sytuacja w Europie wymaga
dzisiaj prawdziwie wspólnego œwiadectwa wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich, tote¿ w stosunkach miêdzy KKE a KRK nale¿y podj¹æ dalsze istotne kroki.
Delegaci wypowiedzieli siê z uznaniem o nowych mo¿liwoœciach, jakie w tym
wzglêdzie otwiera utworzona niedawno Rada Konferencji Episkopatów Europy i
skierowali pozdrowienia do tej Rady. Prezydium KKE zalecono bezzw³oczne
podjêcie stosunków z nowo utworzon¹ Rad¹, by razem z ni¹ zbadaæ wszystkie
mo¿liwoœci wspólnego dzia³ania i sk³adania wspólnego œwiadectwa8.
Powy¿sze uchwa³y spotka³y siê z pozytywn¹ ocen¹ zarówno abp. Etchegaray’a jak i o. Duprey’a. Ten ostatni w odniesieniu do przysz³oœci nie wyklucza³
mo¿liwoœci pe³nego cz³onkostwa KRK w KKE. Dodawa³ jednak, ¿e w obecnym
momencie mo¿liwa do zrealizowania jest tylko intensywniejsza wspó³praca w ramach grupy roboczej.
Konkretne zagadnienia wynikaj¹ce z powy¿szej decyzji VI Zgromadzenia
Ogólnego KKE rozwa¿a³ ks. dr Williams na prywatnej audiencji u papie¿a Paw³a
VI w dniu 15 listopada 1971 r. Papie¿ uzna³ wówczas intensyfikacjê ju¿ istniej¹cych kontaktów na kontynencie europejskim za zjawisko po¿¹dane. Wkrótce potem obaj partnerzy, KKE i CCEE, podjêli decyzjê w sprawie powo³ania do ¿ycia
Tam¿e, s. 117.
Tam¿e, s. 69.
8
Tam¿e, s. 80; opieram siê na przek³adzie polskim zamieszczonym w: Polska Rada Ekumeniczna.
Komisja Prasy i Dokumentacji (wyd.), Materia³y informacyjno-studyjne z dzia³alnoœci Polskiej Rady
Ekumenicznej, Konferencji Koœcio³ów Europejskich i Œwiatowej Rady Koœcio³ów (maszynopis powielany),
Warszawa 1972, s. 97.
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Wspólnej Grupy Studyjnej9. Podczas VII Zgromadzenia Ogólnego w Engelbergu
(Szwajcaria, 1974) sekretarz generalny KKE móg³ z zadowoleniem stwierdziæ, ¿e
nasze stosunki z ró¿nymi instancjami Koœcio³a Rzymskokatolickiego stale ulega³y
intensyfikacji i wszêdzie, gdzie to mo¿liwe, przekszta³ca³y siê w aktywn¹ wspó³pracê i wzajemne poradnictwo. Wspomnia³, ¿e jest ¿yczeniem KKE, aby praktycznie we wszystkich jej inicjatywach brali udzia³ oficjalni reprezentanci KRK
i ¿e pod tym wzglêdem spotyka siê ona przewa¿nie z pozytywn¹ reakcj¹ po stronie CCEE10.
Wspólna Grupa Studyjna istnia³a do 1975 r., po czym przekszta³ci³a siê we
Wspólny Komitet KKE i CCEE. Ustalono, ¿e bêdzie siê on zbieraæ co roku, a
ka¿da ze stron bêdzie w nim reprezentowana przez 5 osób. W pierwszym okresie
dzia³alnoœci zaj¹³ siê on mo¿liwoœciami wspó³pracy ekumenicznej na p³aszczyŸnie regionalnej, krajowej i lokalnej, stosunkiem Koœcio³ów do Konferencji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie, znaczeniem „koncyliaryzmu” dla europejskiej pracy ekumenicznej11, sytuacj¹ w Irlandii Pó³nocnej i mo¿liwoœci¹ pojednania miêdzy katolikami i protestantami w tym kraju.
Poczynaj¹c od 1973 r. toczy³a siê dyskusja nad mo¿liwoœci¹ zwo³ania szerszego
posiedzenia. W pierwotnym zamyœle Prezydium i Komitet Doradczy KKE oraz
Zgromadzenie Ogólne CCEE mia³y zorganizowaæ w tym samym miejscu i w tym
samym czasie osobne posiedzenia. Ka¿da organizacja mia³a radziæ nad w³asnymi
sprawami. Obok tego podczas wspólnych posiedzeñ miano rozwa¿aæ wspólne problemy. Plan ten uleg³ jednak modyfikacji i ostatecznie dosz³o do Pierwszego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego w Chantilly k. Pary¿a w 1978 r.
Rok póŸniej obradowa³o na Krecie VIII Zgromadzenie Ogólne KKE. W sk³ad
15-osobowego komitetu przygotowawczego wesz³o po raz pierwszy dwóch
przedstawicieli CCEE. Na Kretê przyby³o ogó³em 18 katolików, z który piêciu
mia³o status „delegata zaprzyjaŸnionego”12.
Pewnym zaskoczeniem nie tylko dla przedstawicieli KRK, ale i dla wiêkszoœci
delegatów Koœcio³ów cz³onkowskich KKE by³ nastêpuj¹cy fragment „Pos³ania”
prawos³awnego patriarchy Konstantynopola Dimitriosa I do uczestników Zgromadzenia Ogólnego: Witamy serdecznie istniej¹ce i dobrze rozwijaj¹ce siê stosunki czcigodnego Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Europie z Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich oraz obecnoœæ jego delegatów na tym Zgromadzeniu. Wypowiadamy oficjalne ¿yczenie, aby ten Koœció³ sta³ siê pe³noprawnym cz³onkiem
Konferencji Koœcio³ów Europejskich13.
„Ökumenischer Pressedienst“ nr 31 z 2 grudnia 1971 r.
Kreuzwege der europäischen Kirchen. Bericht der VII. Vollversammlung der Konferenz Europäischer
Kirchen in Engelberg-Schweiz, 16.-23. September 1974, Frankfurt a.M. 1975, s. 129.
11
Por. D.E. Lanne, Die Wiederentdeckung der Gemeinschaft der Kirchen. Ein römisch-katholischer
Beitrag, w: Die konziliare Gemeinschaft. Eine europäische theologische Diskussion über den Weg und das
Endziel der ökumenischen Bewegung, Frankfurt am Main 1978, s. 39nn.
12
K. Karski, Z obrad VIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Koœcio³ów Europejskich, „Novum”
5 (1980) 130.
13
Tam¿e.
9
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Przedstawiciele KRK, zaskoczeni propozycj¹ patriarchy, wypowiadali siê na
jej temat z pewn¹ rezerw¹. Ks. dr Ivo Fürer oœwiadczy³, ¿e CCEE nie zajê³a siê
jeszcze formalnie spraw¹ przyst¹pienia do KKE. Wprawdzie jego obowi¹zkiem
jako sekretarza generalnego bêdzie przekazanie Radzie ¿yczenia Dimitriosa I, ale
osobiœcie liczy siê z tym, ¿e raczej kontynuowane bêd¹ wspólne konsultacje, natomiast nie nale¿y siê spodziewaæ w najbli¿szym czasie zmian strukturalnych we
wzajemnych stosunkach. W¹tpliwe jest zreszt¹, czy formalne przyst¹pienie by³oby najbardziej korzystne dla wspó³pracy obu organizacji14.
Rozwój dotychczasowych stosunków miêdzy KKE a CCEE zosta³ pozytywnie
oceniony w sprawozdaniu sekretarza generalnego i innych mówców. Sprawie tej
stosunkowo wiele uwagi poœwiêcono te¿ w dokumencie sekcji I. Natomiast sprawozdanie Komitetu Programowego na temat przysz³ych kierunków dzia³alnoœci
KKE, przyjête przez VIII Zgromadzenie Ogólne, zawiera³o nastêpuj¹ce stwierdzenia:
Jesteœmy wdziêczni za pozytywny charakter, jaki przybra³y stosunki z Rad¹
Konferencji Episkopatów Europy. Spotkanie w Chantilly (1978), które zgromadzi³o po raz pierwszy wielk¹ reprezentacjê Koœcio³ów cz³onkowskich KKE i CCEE,
stanowi bardzo wa¿ny krok naprzód na tym polu. W pe³ni popieramy plan zwo³ania drugiego takiego spotkania. Szukaj¹c szerszej prezentacji europejskiego
chrzeœcijañstwa trzeba, oczywiœcie, uczyniæ dalsze kroki. Chc¹c, aby ta nadzieja
sta³a siê rzeczywistoœci¹, wskazane jest utrzymanie sta³ych kontaktów miêdzy
KKE a CCEE. Organizacje te winny rozwa¿aæ wspólnie nie tylko pozytywne, ale i
problematyczne przejawy stosunków ekumenicznych, które powstaj¹ w ¿yciu naszych Koœcio³ów i w stosunkach miêdzy nimi15.
W pierwszej po³owie lat osiemdziesi¹tych nast¹pi³o dalsze zacieœnienie wspó³pracy miêdzy KKE a CCEE. W tym czasie odby³o siê Drugie (1981) i Trzecie
(1984) Europejskie Spotkanie Ekumeniczne. Wspólny Komitet zbiera³ siê regularnie co roku. KKE utrzymywa³a te¿ bezpoœrednie kontakty z watykañskim Sekretariatem ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Sekretarz generalny ks. dr Glen Garfield
Williams zosta³ przyjêty na audiencji prywatnej przez papie¿a Jana Paw³a II.
W omawianym okresie przedstawiciele CCEE uczestniczyli w niemal wszystkich posiedzeniach komisji KKE oraz brali udzia³ we wszystkich konsultacjach
zwo³ywanych przez tê organizacjê. Z kolei oficjalni reprezentanci KKE byli
obecni na Pi¹tym (1982) i Szóstym (1985) Sympozjum Biskupów Europejskich
w Rzymie.
Podczas obrad Wspólnego Komitetu poœwiêcano wiele uwagi zadaniom
Koœcio³ów w dzisiejszej Europie. Przygotowano dossier z oœwiadczeniami
Koœcio³ów na temat ochrony ¿ycia. Dyskutowano nad dokumentem „Wspólne
œwiadectwo”, opracowanym przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów i Sekretariat ds.
Jednoœci Chrzeœcijan. Z zainteresowaniem spotka³ siê dokument konwergencji
14
15

Tam¿e, s. 131.
Tam¿e, s. 132.
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w sprawie „Chrztu, Eucharystii i Pos³ugiwania duchownego”, opracowany
przez Komisjê „Wiara i Ustrój” ŒRK przy wspó³udziale teologów katolickich.
Miêdzy KKE a CCEE wywi¹za³a siê sta³a wymiana informacji dotycz¹cych
wysi³ków Koœcio³ów europejskich na rzecz pokoju. Z okazji og³oszenia przez
ONZ Miêdzynarodowego Roku Pokoju, Wspólny Komitet wystosowa³ do sekretarza generalnego tej organizacji telegram, w którym wyrazi³ solidarnoœæ z t¹
inicjatyw¹.
Sta³¹ trosk¹ przedstawicieli obu stron by³a napiêta sytuacja miêdzy katolikami
a protestantami w Irlandii Pó³nocnej. Zorganizowano wspólny fundusz doraŸnej
pomocy finansowej dla ofiar konfliktu w tej czêœci Irlandii. Rozwa¿ano mo¿liwoœæ wspólnej wizyty w tym kraju, która wskutek ró¿nych praktycznych trudnoœci nie dosz³a jednak do skutku. Dokonano te¿ wymiany myœli na temat roli i
miejsca islamu w Europie16.
Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne KKE w Stirling (Szkocja, 1986) stwierdzi³o
jednoznacznie, ¿e we wspó³pracy miêdzy KKE a CCEE nast¹pi³ w ostatnich latach prawdziwy postêp. Jego punktem kulminacyjnym by³o III Europejskie Spotkanie Ekumeniczne (1984). Zgromadzenie zaleci³o kontynuowanie œcis³ej
wspó³pracy i sta³ej wymiany pogl¹dów miêdzy sekretariatami obu organizacji.
Z zadowoleniem powita³o te¿ przygotowania do Czwartego Europejskiego Spotkania Europejskiego. Poza tym zaleci³o wspó³pracê z KRK w opracowaniu tematu: „Misja Koœcio³ów w zsekularyzowanej Europie”17.
Sekretarz generalny KKE ks. dr G.G. Williams, podsumowuj¹c na IX Zgromadzeniu Ogólnym dotychczasowe kontakty z partnerem katolickim, stwierdzi³:
W ci¹gu tych lat toczy³y siê fascynuj¹ce dyskusje, kiedy platforma spotkañ miêdzy
Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy a Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich
przekszta³ci³a siê ze spotkañ przedstawicieli CCEE i KKE we Wspólny Komitet
CCEE i KKE, i kiedy z tych kontaktów wy³oni³a siê nader wa¿na seria Europejskich Spotkañ Ekumenicznych (...) Mo¿na s³usznie twierdziæ, ¿e na p³aszczyŸnie
europejskiej wspó³dzia³anie ekumeniczne z Koœcio³em Rzymskokatolickim stale
posuwa³o siê naprzód i pog³êbia³o. Ten fakt ma du¿e znaczenie dla wszystkich
sfer naszej dzia³alnoœci18.
Rozwój kontaktów miêdzy KKE a CCEE spotka³ siê tak¿e z wysok¹ ocen¹
uczestników Zgromadzenia Ogólnego CCEE, które na pocz¹tku paŸdziernika
1986 r. obradowa³o w Warszawie19. W 1987 r. opublikowane zosta³o orêdzie kierownictwa CCEE zawieraj¹ce m.in. nastêpuj¹ce s³owa: Wraz z papie¿em musimy
wyci¹gn¹æ nastêpuj¹cy wniosek: Europa jest ojczyzn¹, w której dokona³y siê religijne podzia³y. A wiêc Europa ma szczególny obowi¹zek szukaæ tych dróg, które
mog³yby jak najszybciej te podzia³y przezwyciê¿yæ. CCEE cieszy siê ze spotkañ
SiDE 3-4 (1985) 198; 3 (1986) 123.
Encounter at Stirling. The Report of the Conference of European Churches’ Assembly IX, 4th-11th
September 1986, University of Stirling, Scotland, Geneva 1986, s. 100.
18
Tam¿e, s. 187.
19
SiDE 2 (1987) 90.
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ekumenicznych, które zorganizowano razem z KKE. Zobowi¹zujemy siê iœæ nadal
t¹ drog¹. Jednoczeœnie wzywamy ka¿dego do zaanga¿owania siê w ruchu ekumenicznym. Wierzymy bowiem, ¿e chrzeœcijanie przez w³asne szukanie jednoœci
mog¹ staæ siê ¿ywymi znakami wzajemnego zaufania i zacz¹tkiem pokoju œwiatowego20.
Wspó³praca miêdzy obu partnerami nabra³a pod koniec lat osiemdziesi¹tych
wyraŸnego przyspieszenia. Œwiadczy³y o tym dwie kolejne imprezy zorganizowane w przeci¹gu zaledwie oœmiu miesiêcy: IV Europejskie Spotkanie Ekumeniczne w Erfurcie (28 wrzeœnia – 2 paŸdziernika 1988) i I Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Bazylei (15-21 maja 1989).
Pierwsza po³owa lat dziewiêædziesi¹tych postawi³a obu partnerom nowe
zadania. W listopadzie 1991 r. odby³o siê w Santiago de Compostela (Hiszpania)
Pi¹te Europejskie Spotkanie Ekumeniczne poœwiêcone sprawom ewangelizacji.
Wspólny Komitet KKE i CCEE podczas obrad w Würzburgu (Niemcy)
w marcu 1992 r. wypowiedzia³ siê na rzecz utworzenia we wszystkich pañstwach
europejskich krajowych rad ekumenicznych. Postanowiono te¿ przygotowaæ
siê wspólnie do dialogu z wyznawcami islamu. Jako inne wspólne zadanie
wymieniono ewangelizacjê w Europie. Wspó³przewodnicz¹cy spotkania, teolog anglikañski John Arnold stwierdzi³, ¿e misja musi byæ uprawiana w duchu
ekumenicznym i wyraŸnie oddzielona od przedsiêwziêæ ewangelizacyjnych
sekt fundamentalistycznych z USA, sprzecznych z w³aœciwym duchem chrzeœcijañstwa21.
Papie¿ Jan Pawe³ II, przemawiaj¹c 15 kwietnia 1993 r. z okazji zakoñczenia
obrad CCEE stwierdzi³, ¿e dialog ekumeniczny i wspó³praca z przedstawicielami
innych wyznañ jest obecnie wa¿niejsza ni¿ kiedykolwiek przedtem dla przysz³oœci Europy. Papie¿ zachêci³ Radê do zintensyfikowania ju¿ istniej¹cych kontaktów z Koœcio³ami cz³onkowskimi KKE. Podkreœli³ wielkie znaczenie tego dialogu dla przywrócenia pe³nej jednoœci chrzeœcijan na starym kontynencie i dla
przezwyciê¿enia bolesnych podzia³ów22.
W maju tego samego roku Wspólny Komitet KKE i CCEE wypowiedzia³ siê
za zwo³aniem jeszcze przed up³ywem tego tysi¹clecia Drugiego Europejskiego
Zgromadzenia Ekumenicznego23. Po kilku latach przygotowañ odby³o siê ono
w 1997 r. w Grazu (Austria) i by³o poœwiêcone problemowi pojednania.
Niezale¿nie od przygotowañ do II EZE, Wspólny Komitet KKE i CCEE, spotykaj¹cy siê regularnie raz w roku, podejmowa³ ró¿ne konkretne dzia³ania zmierzaj¹ce do pojednania zwaœnionych stron w by³ej Jugos³awii24. Na bie¿¹co interesowa³ siê równie¿ sytuacj¹ w Irlandii Pó³nocnej. Na prze³omie paŸdziernika
i listopada 1995 r. z³o¿y³a wizytê Koœcio³om w Irlandii wspólna delegacja KKE i
20
21
22
23
24

Tam¿e, 3 (1987) 127.
Tam¿e, 2 (1992) 137.
Tam¿e, 2 (1993) 135.
Tam¿e, s. 136.
Tam¿e, 2 (1995) 143.
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CCEE. Przeprowadzi³a ona rozmowy z przywódcami czterech najwiêkszych Koœcio³ów: katolickiego, prezbiteriañskiego, anglikañskiego i metodystycznego. Silne wra¿enie wywar³y na niej widzialne postêpy w dialogu ekumenicznym miêdzy
Koœcio³ami Irlandii oraz deklarowana przez nie wola œcis³ej wspó³pracy w trwaj¹cym procesie pokojowym25.
Wspólny Komitet KKE i CCEE podczas posiedzenia w Rzymie w lutym
1998 r., w nawi¹zaniu do jednego z zaleceñ II EZE, podj¹³ uchwa³ê w sprawie przygotowania na Wielkanoc 2001 r. Karty Ekumenicznej. Jak poinformowano, Koœcio³y europejskie bêd¹ chcia³y zawrzeæ w tym dokumencie prawa i obowi¹zki we wzajemnych kontaktach, a tak¿e ich g³ówne zadania i
cele dla nastêpnego tysi¹clecia. Poza tym Wspólny Komitet zaj¹³ siê wspieraniem procesów w dziedzinie pokoju i pojednania, koordynacj¹ wspó³pracy
w dziedzinie ochrony œrodowiska, inicjatywami zwi¹zanymi z Europejskim
Rokiem Zwalczania Przemocy wobec Kobiet (1999), jak równie¿ dialogiem
z islamem. Cz³onków tego gremium przyj¹³ papie¿ Jan Pawe³ II, który powiedzia³: Europa jest skonfrontowana z kwesti¹, jak przyj¹æ i zintegrowaæ ludzi
i wspólnoty wywodz¹ce siê z innych tradycji religijnych, zw³aszcza z islamu i
z religii azjatyckich (...) Uporanie siê z tym wyzwaniem wymaga waszej
wspó³pracy26 .
Dalszym krokiem w zacieœnieniu wspó³pracy by³o podpisanie w Pradze w lutym 2000 r., podczas dorocznego posiedzenia Wspólnego Komitetu KKE i
CCEE, Wytycznych w sprawie wspó³pracy KKE i CCEE. S¹ one rezultatem
wieloletniego konkretnego i wspólnego doœwiadczenia i dyskusji w ramach
Wspólnego Komitetu27.

Europejskie Spotkania Ekumeniczne
I. Chantilly k. Pary¿a, 10-13 kwietnia 1978
Spotkanie zgromadzi³o ok. 40 przedstawicieli Koœcio³ów cz³onkowskich KKE
i mniej wiêcej tak¹ sam¹ liczbê reprezentantów krajowych konferencji episkopatów zrzeszonych w CCEE28. Z Polski obecni byli: ks. superintendent Adam
Kuczma z Koœcio³a Metodystycznego, cz³onek Komitetu Doradczego KKE, oraz
ks. bp W³adys³aw Mizio³ek, przewodnicz¹cy Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu.
Tam¿e, 1 (1996) 143.
Tam¿e , 2 (1998) 148.
27
Polski przek³ad tego dokumentu w: SiDE 1 (2001).
28
Dokumenty Europejskich Spotkañ Ekumenicznych (1978-1991) wydano w ksi¹¿ce Die Kirchen
Europas: Ihr ökumenisches Engegement, Genf 1994.
25
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G³ówny temat spotkania brzmia³: „Stanowiæ jedno, aby œwiat uwierzy³”
(J 17,21). Referaty nawi¹zuj¹ce do podtematu: „Bez gotowoœci do jednoœci nie
mo¿e byæ naœladowania Chrystusa” wyg³osili: kardyna³ George Basil Hume, katolicki arcybiskup Westminsteru i prof. Miko³aj Zabo³ocki z Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Natomiast podtemat: „Bez zaanga¿owania na rzecz pokoju
w œwiecie nie mo¿e byæ pokoju w Chrystusie” zreferowali: bp Werner Krusche,
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelickiego Koœcielnej Prowincji w Saksonii (NRD)
i biskup katolicki z Belgii Emile Josef De Smed.
Nad powy¿szymi referatami dyskutowano w grupach roboczych. Wyniki
dyskusji ujêto w sprawozdaniach sekcji, które nie uzyska³y jednak rangi oficjalnego dokumentu. Jedynym dokumentem, który spotka³ siê z aprobat¹
wszystkich uczestników, by³o orêdzie do chrzeœcijan i Koœcio³ów Europy, które
powiada³o:
Jesteœmy wdziêczni za jednoœæ darowan¹ nam w Chrystusie. Dostrzegamy przy
tym roz³amy, z powodu których cierpimy do chwili obecnej. Boli nas, ¿e nie jesteœmy w stanie pójœæ wspólnie do Sto³u Pana i z³o¿yæ o Nim wspólnego œwiadectwa. Wyznajemy nasze grzechy przeciw jednoœci i wyznajemy zarazem, ¿e ³aska
Pana jest silniejsza ni¿ zawód przez nas sprawiony. To zachêca nas do wytê¿enia
wysi³ków na rzecz pe³nej jednoœci w Chrystusie. Orêdzie zwraca³o uwagê na œcis³y zwi¹zek miêdzy jednoœci¹ Koœcio³a a jednoœci¹ ludzkoœci, pokojem w Chrystusie a pokojem œwiata29.
Spotkanie w Chantilly nie by³o konsultacj¹ teologiczn¹. Jego uczestnikom nie
chodzi³o o sformu³owanie prawd wiary. By³o to spotkanie wybitnych przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów, s³u¿¹ce wspólnej modlitwie i wspólnej pracy. Mia³o ono
ukazaæ, ¿e chrzeœcijanie ¿yj¹ wprawdzie w podzielonych wspólnotach, lecz mimo
to s¹ z sob¹ zwi¹zani przez dzia³anie Ducha Œwiêtego. Dziêki wspólnym modlitwom i nabo¿eñstwom uczestnicy spotkania mogli prze¿yæ wspólnotê chrzeœcijañsk¹. Ka¿dy dzieñ obrad rozpoczyna³ siê uroczystoœci¹ eucharystyczn¹, któr¹
odprawiali kolejno katolicy, ewangelicy i prawos³awni. Udzia³ w nabo¿eñstwach
przyczynia³ siê do pog³êbienia wzajemnego zrozumienia, lecz jednoczeœnie
uœwiadomi³ bolesny podzia³ przy Stole Pañskim. Fakt ten znalaz³ odbicie w tekœcie orêdzia.
Na przytoczenie zas³uguj¹ nastêpuj¹ce s³owa katolickiego arcybiskupa Marsylii Rogera Etchegaray’a, przewodnicz¹cego CCEE: Nikt nie wie, jakie Bóg ma
zamiary wobec naszego spotkania w Chantilly; mo¿emy sobie wyobraziæ, ¿e nasze spotkanie pomo¿e rozbudowaæ drogê wiod¹c¹ do jednoœci Europy i jednoœci
chrzeœcijan w Europie.
Spotkanie w Chantilly przyci¹gnê³o uwagê prasy, radia i telewizji. Dziennik
zachodnioniemiecki „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pisa³30: Takiego spotkania
jak w Chantilly nie by³o od czasu Reformacji. A francuski „Le Monde” doda29
30

Cyt. za: „¯ycie i myœl” 10 (1978) 96n.
12 kwietnia 1978.
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wa³31: Spotkanie na szczycie w Chantilly trzeba okreœliæ mianem spotkania historycznego, gdy¿ po raz pierwszy na zasadach partnerskich spotkali siê przywódcy
Koœcio³ów Wschodu i Zachodu.

II. Logumkloster, Dania, 16-20 listopada 1981
Pozytywne doœwiadczenia poczynione podczas Pierwszego Europejskiego
Spotkania Ekumenicznego w Chantilly sk³oni³y gremia kierownicze KKE i
CCEE do kontynuowania tego przedsiêwziêcia. Pewne problemy wy³oni³y siê
przy ustalaniu tematyki obrad drugiego spotkania. Uwa¿ano, ¿e kwestie teologiczne i wyznaniowe winny byæ omawiane przede wszystkim w dialogu dwustronnym prowadzonym na p³aszczyŸnie œwiatowej. Po d³u¿szej debacie obaj
partnerzy doszli do wniosku, ¿e potrzebne jest spotkanie poœwiêcone ¿yciu duchowemu, spotkanie o charakterze modlitewnym, nabo¿eñstwowym i medytacyjnym.
G³ówny temat Drugiego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego brzmia³:
„Powo³ani do jednej nadziei – wspólnota ekumeniczna w modlitwie, œwiadectwie
i s³u¿bie”32. Modlitwy, rozwa¿ania, medytacje i praca tematyczna przeplata³y siê
przez wszystkie dni spotkania. Medytacjom i modlitwom przewodzili kolejno:
katolicy, prawos³awni i protestanci. W takiej te¿ kolejnoœci odprawiano nabo¿eñstwa eucharystyczne.
Nowy przewodnicz¹cy CCEE kardyna³ George Basil Hume oraz prezydent
KKE ks. dr André Appel mówili w swoich przemówieniach inauguracyjnych o
znaczeniu spotkania i omawianego tematu.
Poszczególne aspekty tematu g³ównego omówiono w trzech referatach, które
wyg³osili: Paul-Werner Scheele (katolicki biskup Würzburga, RFN): „Nadzieja
dla wszystkich”; prof. Dumitru Popescu (teolog prawos³awny z Rumunii, sekretarz ds. studiów KKE): „Credo nadziei – aktualizacja Nicejsko-Konstantynopolitañskiego Wyznania Wiary dla naszych Koœcio³ów”; dr William H. Lazareth (teolog luterañski z USA, dyrektor Sekretariatu Komisji Wiara i Ustrój ŒRK): „Nadzieja we wspólnocie obejmuj¹cej ca³y œwiat”.
Zorganizowano te¿ dyskusjê panelow¹, której uczestnicy dzielili siê swymi
praktycznymi doœwiadczeniami w dziedzinie tworzenia wspólnoty ekumenicznej
na ró¿nych p³aszczyznach. Wiele czasu poœwiêcono równie¿ na rozmowy w ma³ych grupach. Wszystko to umo¿liwi³o lepsze wzajemne poznanie siê. Sformu³owano te¿ szereg propozycji dotycz¹cych tematyki przysz³ych spotkañ.
Wyniki obrad streszczono w orêdziu, które g³osi m.in.: Zwracamy siê do naszych Koœcio³ów w ró¿nych krajach Europy, aby sta³y siê niestrudzonymi i wiernymi œwiadkami nadziei. W naszej wspólnej pracy z innymi wniesiemy wk³ad do
15 kwietnia 1978.
Called to One Hope. Report of the Second European Ecumenical Encounter, 16th-20th November 1981,
Lögumkloseter, Denmark, Geneva-St. Gallen 1982.
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jednoœci i pokoju w Europie i na œwiecie. Jesteœmy wszak¿e œwiadomi, ¿e nasze
ludzkie si³y s¹ ograniczone, dlatego musimy stale byæ otwarci na odnowê naszego
¿ycia przez modlitwê i s³uchanie S³owa Bo¿ego33.
Wœród 80 uczestników obrad by³o dwóch przedstawicieli z Polski: arcybiskup
Jerzy Stroba, metropolita poznañski, i ks. superintendent Adam Kuczma z Koœcio³a Metodystycznego, cz³onek Komitetu Doradczego KKE.

III. Riva del Garda, W³ochy, 3-8 paŸdziernika 1984
Ka¿da ze stron by³a reprezentowana przez ok. 40 przedstawicieli. Wszyscy
uczestnicy, choæ w ró¿ny sposób, byli oficjalnymi reprezentantami swoich Koœcio³ów. Z Polski w posiedzeniu uczestniczyli: bp Alfons Nossol jako reprezentant Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupi Tadeusz Majewski i Wiktor Wysoczañski z Koœcio³a Polskokatolickiego. Obradom przewodniczyli: ks. dr André
Appel, prezydent KKE i kard. George Basil Hume, przewodnicz¹cy CCEE34.
Temat spotkania brzmia³: „Wspólne wyznawanie wiary – Ÿród³em nadziei”.
Kilka czynników wp³ynê³o na takie sformu³owanie tematu obrad i na opracowanie programu spotkania. W nawi¹zaniu do obrad w Logumkloster uznano za
rzecz konieczn¹ bli¿sze uœwiadomienie Koœcio³om tematyki zwi¹zanej z Nicejsko-Konstantynopolitañskim Wyznaniem Wiary. ŒRK i watykañski Sekretariat
ds. Jednoœci Chrzeœcijan zwrócili siê w 1981 r. do KKE i CCEE z proœb¹ o
wspólne zastanowienie siê nad znaczeniem dokumentu Watykanu i Genewy pt.
„Wspólne œwiadectwo”35 dla sytuacji europejskiej. Poza tym spotkanie w Riva
del Garda mia³o te¿ byæ wk³adem do programu Komisji „Wiara i Ustrój” ŒRK:
„Ku wspólnemu wyznawaniu wiary apostolskiej dziœ”.
G³ównym przedmiotem dyskusji by³ projekt dokumentu, rozwa¿aj¹cego ka¿dy
element pochodz¹cego z IV wieku Nicejsko-Konstantynopolitañskiego Wyznania
Wiary w kontekœcie Europy wspó³czesnej. W ostatniej chwili uczestnicy obrad
postanowili przeformu³owaæ tytu³ dokumentu. Nowy tytu³, przyjêty przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoœci¹ g³osów, brzmia³: „Nasze Credo – Ÿród³em nadziei”36.
Dokument studyjny Wspólnej Grupy Roboczej ŒRK i Rzymu pt. „Wspólne
œwiadectwo” by³ omawiany podczas dwóch sesji. Temat zaprezentowali: ks. dr
Emilio Castro – sekretarz generalny ŒRK, o. Cyril Argenti – teolog prawos³awny
z Marsylii i bp Alan C. Clark z KRK Anglii.
Ks. dr E. Castro nazwa³ wspomniany dokument powa¿nym wyzwaniem rzuconym sumieniu ka¿dego duszpasterza oraz powo³aniu ca³ego ludu Bo¿ego. Zaapelowa³ do Koœcio³ów o ustalenie nowych obszarów dzia³alnoœci misyjnej w EuroTam¿e, s. 9.
K. Karski, Trzecie Europejskie Spotkanie Ekumeniczne, Riva del Garda, W³ochy, 3-8 paŸdziernika
1984, SiDE 1 (1985) 63nn.
35
Polski przek³ad w: K. Karski (red.), Watykan Genewa – zbiór dokumentów. 20 lat oficjalnej
wspó³pracy Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Warszawa 1986, s. 179-199.
36
Polski przek³ad w: SiDE 1 (1985) 70-81.
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pie, wymagaj¹cych kolektywnego wysi³ku. Jego zdaniem, Koœcio³y winny zaj¹æ
siê bli¿ej nastêpuj¹cymi sprawami: nowa kultura rockowa m³odzie¿y, problemy
wynikaj¹ce z rozwoju nauki i technologii, zagadnienie pokoju, nadu¿ywanie narkotyków. Zadaniem chrzeœcijan w Europie – stwierdzi³ w konkluzji – jest sk³adanie wspólnego œwiadectwa i sprawowanie wspólnej s³u¿by wobec wiêŸniów, dysydentów, ludzi z marginesu itp.
O. Cyril Argenti przedstawi³ swoje doœwiadczenie jako proboszcza parafii
w Marsylii, trzecim po Pary¿u najwiêkszym mieœcie Francji. Wyst¹pienie swoje
ilustrowa³ przyk³adami wspó³dzia³ania ze sob¹ katolików rzymskich, anglikanów,
prawos³awnych i protestantów w dziedzinie sk³adania wspólnego œwiadectwa.
Bp Alan Clark skoncentrowa³ uwagê na sk³adaniu wspólnego œwiadectwa na
p³aszczyŸnie Koœcio³a lokalnego, gdzie – jak stwierdzi³ – w ostatnich dziesiêciu
latach przyst¹piliœmy powoli, lecz zdecydowanie do zawierania lokalnych przymierzy. Wyjaœni³, ¿e pod pojêciem Koœcio³a lokalnego rozumie okrêg, dzielnicê
miasta lub wieœ. Na takich ograniczonych obszarach istnieje wiele mo¿liwoœci do
dzia³ania Koœcio³ów lokalnych. Motywacja do zawierania uroczystych porozumieñ wynika z faktu, ¿e jako chrzeœcijanie mamy obowi¹zek s³u¿yæ Panu na ka¿dym miejscu.
Sk³adanie wspólnego œwiadectwa by³o te¿ jednym z tematów podjêtych przez
papie¿a Jana Paw³a II w pos³aniu do uczestników spotkania37.
W ramach Trzeciego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego zorganizowano dwie manifestacje publiczne.
Pierwsz¹ manifestacj¹ by³ marsz pokojowy z pochodniami w Rovereto, miejscowoœci odleg³ej o ok. 20 km od Riva del Garda, które ucierpia³o w obu wojnach œwiatowych. Uczestnicy obrad przeszli w milczeniu przez stare ulice tego
miasta. Punkt kulminacyjny manifestacji nast¹pi³ w momencie, gdy ze wzgórza
góruj¹cego nad miastem odezwa³ siê g³os potê¿nego dzwonu pokoju, odlanego
z resztek broni u¿ywanych do zabijania w obu wojnach œwiatowych. Przy dŸwiêkach dzwonu zanoszono w ró¿nych jêzykach modlitwy o pokój.
Drug¹ manifestacj¹ publiczn¹ by³o nabo¿eñstwo ekumeniczne w katedrze
w Trydencie. W historii Koœcio³a miasto to zyska³o znaczenie przez sobór, który
odby³ siê tam w po³owie XVI w. KRK przyniós³ on od dawna upragnion¹ odnowê, lecz jednoczeœnie potêpi³ Reformacjê, staj¹c siê w ten sposób dla wielu
chrzeœcijan symbolem bolesnego roz³amu. Nabo¿eñstwo ekumeniczne, które
zgromadzi³o t³umy wiernych, mia³o wyraŸnie ukazaæ, ¿e po stuleciach podzia³ów
chrzeœcijanie z now¹ ufnoœci¹ podejmuj¹ starania o jednoœæ, która na Zachodzie
zosta³a utracona w XVI w. Okolicznoœciowe przemówienia wyg³osili: arcybiskup
Trydentu Alessandro Gottardi, kardyna³ G. B. Hume i ks. dr A. Appel38.
Odczytano tak¿e „Pos³anie do chrzeœcijan Europy”, w którym znalaz³y siê
m.in. nastêpuj¹ce s³owa:
37
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Por. Pos³anie papie¿a Jana Paw³a II do kardyna³a George’a Basila Hume’a , tam¿e s. 65n.
Tekst przemówieñ tam¿e, s. 66-70.
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Wspólnym dobrem wszystkich Koœcio³ów Europy jest Nicejsko-Konstantynopolitañskie Wyznanie Wiary, które zosta³o u³o¿one w IV stuleciu po Chrystusie. Jest ono czêœci¹ sk³adow¹ liturgii Koœcio³a prawos³awnego, rzymskokatolickiego, anglikañskiego i Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji. Jest ono
wiêc drogocennym wêz³em, który ³¹czy podzielone Koœcio³y, i za to dziêkujemy
Bogu.
Mimo ró¿nic, jakie istniej¹ w interpretacji, staraliœmy siê zrozumieæ to wyznanie i wy³o¿yæ je na u¿ytek naszej epoki.
Pok³adaj¹c ufnoœæ w pomocy Ducha Œwiêtego, odmawialiœmy je g³oœno, chodzi³o nam bowiem o z³o¿enie wspólnego wyznania wiary ze spo³ecznoœci¹, która
(...) zgromadzi³a siê w katedrze w Trydencie.
Chocia¿ miejscowoœæ ta przypomina nam o podzia³ach, które istniej¹ do chwili obecnej, wspólne wyznanie wiary, z³o¿one w dniu dzisiejszym, s³u¿y wyra¿eniu
wspólnej nadziei na pe³ne pojednanie naszych Koœcio³ów, do czego sk³ania nas
Duch Œwiêty.
Nasze wspólne wyznanie wiary jest, w ca³kiem szczególny sposób, oparciem
dla naszej nadziei. Jest ono œwiadectwem o Bogu w Trójcy Jedynym, który obdarza wszystkich przysz³oœci¹ i nadziej¹, a jednoczeœnie zobowi¹zuje ka¿dego, aby
w prowadzonej dzia³alnoœci kierowa³ siê nadziej¹. Nie czyni¹c tego ponosimy
wszyscy winê wobec Boga i ludzi.
Utrata jednoœci przy Stole Pana jest jedn¹ z konsekwencji naszych uchybieñ.
Musimy uczyniæ wszystko dla przywrócenia pe³nej wspólnoty eucharystycznej i
koœcielnej39.

IV. Erfurt, NRD, 28 wrzeœnia – 2 paŸdziernika 1988
Rolê gospodarza pe³ni³ Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich w NRD40. Miejscem obrad by³ historyczny, dopiero co odbudowany po wielkich zniszczeniach
wojennych klasztor augustianów, do którego w 1505 r. wst¹pi³ póŸniejszy reformator Marcin Luter. Wybór tego klasztoru na miejsce spotkania mia³ historyczn¹
wymowê.
W obradach erfurckich wziê³o udzia³ ok. 80 oficjalnych przedstawicieli Koœcio³ów europejskich. Z Polski obecni byli: bp Alfons Nossol, ordynariusz opolski i ks. dr Piotr Jaskó³a z Instytutu Ekumenicznego KUL. Uczestnicy obrad
w modlitwach, medytacjach, dyskusjach grupowych i plenarnych zastanawiali siê
nad aktualnym przes³aniem proœby z Modlitwy Pañskiej „PrzyjdŸ Królestwo
Twoje”.
Papie¿ Jan Pawe³ II w liœcie przes³anym na rêce kardyna³a Carlo Martiniego,
arcybiskupa Mediolanu, przewodnicz¹cego CCEE podkreœli³, ¿e takie spotkania
s¹ znakami na drodze ekumenicznej, znakami, w których z radoœci¹ mo¿emy roz39
40
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poznaæ zdecydowanie chrzeœcijan europejskich do zachowania wiernoœci darom
i wezwaniom Ducha. Ka¿dy Koœció³ i ka¿da wspólnota koœcielna – podkreœli³
papie¿ – czerpie swe si³y z oczekiwania na królestwo Bo¿e, chocia¿ w zale¿noœci
od tradycji koœcielnej i teologicznej oczekiwanie to mo¿e wyra¿aæ siê w ró¿ny
sposób.
W liœcie Jana Paw³a II czytamy dalej: Dzisiaj stwierdzamy z radoœci¹, ¿e pragnienie widzialnej jednoœci jest w œwiadomoœci chrzeœcijan œciœle zwi¹zane z nowym zobowi¹zaniem misyjno-ewangelizacyjnym (...) Jesteœmy dziedzicami z³o¿onej i trudnej historii, która w przesz³oœci nie zawsze pozwala³a rozpoznaæ obiektywnie i w³aœciwie sens i znaczenie wspólnoty przekazywanej przez dar chrztu
(...) Czy jest mo¿liwe, pytamy siê dzisiaj, ¿yæ autentycznie chrztem, bez ¿ywego
odczuwania i wyra¿ania ³¹cznoœci, jak¹ tworzy on miêdzy wszystkimi, którzy go
otrzymali?
¯yciu naszych wspólnot – pisa³ Jan Pawe³ II w zakoñczeniu – musi zawsze towarzyszyæ modlitwa o nadejœcie królestwa Bo¿ego. Wszyscy, którzy wzywaj¹
imienia Chrystusa, s¹ znakiem pokoju w tym œwiecie. W œwiadomoœci ludzi,
w rozpoznawaniu tego znaku, coraz ¿ywsza staje siê têsknota za jednoœci¹, wolnoœci¹ i pokojem41.
Uczestnicy spotkania w Erfurcie podsumowali swoje refleksje w przyjêtym na
zakoñczenie obrad dokumencie studyjnym42.
Ostatniego dnia obrad odby³o siê w by³ym koœciele dominikañskim w Erfurcie
nabo¿eñstwo ekumeniczne. Po jego zakoñczeniu uczestnicy spotkania udali siê
w procesji na plac przed katedr¹, gdzie odczytane zosta³o orêdzie do Koœcio³ów i
chrzeœcijan Europy. Powiada³o ono m.in.:
„PrzyjdŸ Królestwo Twoje” – te s³owa modlitwy by³y dla nas drogowskazem
w rozwa¿aniach, jakie prowadziliœmy podczas spotkania w Erfurcie (...) Zgromadzeni ze wszystkich Koœcio³ów chrzeœcijañskich Europy, zwracamy siê do Was,
mieszkañców naszego kontynentu, bez wzglêdu na to, czy podzielacie nasze
przekonania religijne, czy nie. Skarbów wiary i nadziei, które tutaj odkryliœmy,
nie mo¿emy zachowaæ tylko dla siebie, gdy¿ odczuwamy potrzebê wiêkszego ni¿
dotychczas anga¿owania siê w dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju
w Europie i œwiecie...
Musimy przeciwdzia³aæ wszystkiemu, co przeszkadza realizacji Królestwa Bo¿ego: z³emu traktowaniu innych wyznañ, postawie sekciarskiej, biernoœci, podporz¹dkowaniu siê systemom politycznym i kulturowym parali¿uj¹cym ¿ycie religijne. Nasze dzia³ania na rzecz jednoœci chrzeœcijan musz¹ zarazem sprowadzaæ siê
do pos³uszeñstwa woli Pana oraz do przezwyciê¿ania postaw sprzeciwiaj¹cych
siê nadejœciu Jego Królestwa43.

Tam¿e, s. 56n.
„PrzyjdŸ Królestwo Twoje!” Dokument Czwartego Europejskiego Spotkania Ekumenicznego – Erfurt
1988, tam¿e, s. 58-67.
43
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V. Santiago de Compostela, Hiszpania, 12-18 listopada 1991
W obradach wziê³o udzia³ 40 przedstawicieli Koœcio³ów cz³onkowskich KKE
oraz taka sama liczba reprezentantów CCEE44. Temat obrad brzmia³: „Na Twoje
S³owo – misja i ewangelizacja w Europie dziœ”. Zgromadzeni wys³uchali osobistych œwiadectw z ró¿nych czêœci Europy na temat pracy misyjnej Koœcio³ów
oraz wyk³adów omawiaj¹cych ró¿ne aspekty tego tematu.
Podczas spotkania „okr¹g³ego sto³u” wys³uchano raportów o sytuacji w Wielkiej Brytanii, Francji, Szwecji, W³oszech, Hiszpanii i ZSRR. Ale szczególnie interesuj¹cy dla wszystkich delegatów by³ raport Aleko Dhimy, sekretarza generalnego niezale¿nego Koœcio³a Prawos³awnego Albanii. Po raz pierwszy po ponownej legalizacji tamtejszego Koœcio³a delegat Albanii, która dopiero niedawno
uwolni³a siê od re¿imu komunistycznego, móg³ uczestniczyæ w ekumenicznym
zgromadzeniu.
Spotkanie by³o pod wzglêdem metodycznym przygotowane w ten sposób, ¿e
du¿a czêœæ pracy szczegó³owej nad tematem odbywa³a siê w ma³ych grupach. Jej
wyniki przed³o¿ono podczas posiedzenia roboczego w formie krótkiego zarysu.
Synteza wyników dyskusji mia³a byæ przedstawiona póŸniej podczas ekumenicznego nabo¿eñstwa koñcowego.
Problemy przed³o¿one posiedzeniu plenarnemu dotyczy³y trzech wielkich
dziedzin. Pierwsza dawa³a wyraz przekonaniu, ¿e Koœcio³y Europy maj¹ prawo i
obowi¹zek uprawiania ewangelizacji niezale¿nie od tego, czy w swoim œrodowisku s¹ wiêkszoœci¹ lub mniejszoœci¹. WyraŸnie jednak zwrócono uwagê na to,
aby tego rodzaju dzia³ania by³y podejmowane wspólnie. Winna obowi¹zywaæ
z³ota regu³a, ¿e ewangelizuje siê w ³¹cznoœci z lokalnymi Koœcio³ami, a nie przeciw nim. Panowa³a zdecydowana opinia, ¿e œrodki, struktury i dary Koœcio³ów
winny byæ wykorzystane dla wspólnego zwiastowania wspólnego pos³annictwa o
zbawieniu. Pos³annictwo to trzeba w sposób ca³kiem szczególny zwiastowaæ tym,
którzy wobec wiary zajmuj¹ postawê obojêtn¹ lub odwrócili siê od niej. W spotkaniach grupowych powiedziano, ¿e ewangelizacja nie mo¿e byæ rywalizacj¹. Ta
myœl ka¿e ponownie zastanowiæ siê nad tym, jak ewangelizowaæ, jak przybli¿yæ
ludzi do Ewangelii i jak przyj¹æ nowych chrzeœcijan do wspólnoty Koœcio³a lokalnego, nie nara¿aj¹c siê na zarzut uprawiania prozelityzmu.
Grupy robocze zaapelowa³y te¿ do KKE i CCEE o podejmowanie nowych
wspólnych badañ studyjnych. Np. wyjaœnienia wymaga wspó³czesny kontekst
ewangelizacji w Europie. Zwrócono uwagê na koniecznoœæ w³aœciwego zrozumienia duchowych potrzeb narodów, które do niedawna ¿y³y pod w³adz¹ komunizmu. Zgodzono siê te¿ co do tego, ¿e Koœcio³y z by³ego bloku wschodniego
maj¹ wiele do zaoferowania Zachodowi i wyra¿ono nadziejê, ¿e Koœcio³om
z tego regionu zostanie stworzona mo¿liwoœæ dzielenia siê z innymi swymi doœwiadczeniami.
44
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Trzecia dziedzina pracy w grupach dotyczy³a miêdzynarodowych ram, w jakich winna byæ przeprowadzana ewangelizacja. Istnieje niebezpieczeñstwo, ¿e
podczas budowania wspólnej Europy mog¹ ulec zapomnieniu miêdzynarodowe
ramy pos³annictwa. Grupy te¿ zwraca³y uwagê na to, ¿e zeœwiecczona Europa,
która zmierza do jednoœci, nie potraktuje Koœcio³ów powa¿nie tak d³ugo, jak d³ugo one bêd¹ ¿yæ w rozbiciu.
Z innych kwestii, które poruszono, wymieniæ trzeba prawa mniejszoœci.
Stwierdzono, i¿ KKE i CCEE winny wp³yn¹æ na Koœcio³y, aby te wyzby³y siê
obojêtnoœci lub lekcewa¿¹cej postawy wobec wszelkich mniejszoœci religijnych.
Istotnym zadaniem Koœcio³ów jest tak¿e ukazywanie etycznych konsekwencji
ewangelizacji i samej Ewangelii. Skutki bioetyki, wartoœæ ¿ycia, narodzenia i
œmierci – to dalsze kwestie, które wymagaj¹ wspólnej pracy.
Wœród uczestników obrad by³o dwóch przedstawicieli z Polski: bp Jan Szarek
– zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i bp Jan Szlaga z Koœcio³a
Rzymskokatolickiego.
Podsumowaniem obrad jest raport przewodnicz¹cych obu organizacji, ks.
dziekana Johna Arnolda i kardyna³a Carlo Maria Martiniego45.

Europejskie Zgromadzenia Ekumeniczne
I. Bazylea, Szwajcaria, 15-21 maja 1989
Miasto Bazylea, po³o¿one na styku trzech pañstw – Szwajcarii, Francji i RFN
– by³o w tygodniu po Zes³aniu Ducha Œwiêtego widowni¹ najwiêkszego w historii spotkania chrzeœcijan europejskich. Wziê³o w nim udzia³ 638 delegatów, reprezentuj¹cych 120 Koœcio³ów prawos³awnych, starokatolickich, anglikañskich i
protestanckich zrzeszonych w KKE oraz 25 krajowych konferencji episkopatów,
skupionych w CCEE. Z Polski obecna by³a kilkunastoosobowa delegacja KRK i
siedmiu reprezentantów Koœcio³ów zrzeszonych w PRE46. Poza tym do Bazylei
przyby³o kilka tysiêcy doradców, goœci i dziennikarzy. Liczba tych ostatnich dorównywa³a liczbie delegatów, co najlepiej œwiadczy³o o tym, jak wielkie by³o zainteresowanie œrodków masowego przekazu - prasy, radia i telewizji – tym wydarzeniem ekumenicznym.
Jaka by³a przyczyna zwo³ania EZE? OdpowiedŸ na to pytanie daje orêdzie IX
Zgromadzenia Ogólnego KKE (1986), w którym znalaz³y siê takie s³owa: Zachê45
„Na Twoje S³owo!”. Wymiana pogl¹dów, wyjaœnienia i wspólne przemyœlenia na temat ewangelizacji
w Europie dziœ. Raport Prezydentów dziekana Johna Arnolda i kardyna³a Carlo Maria Martiniego, tam¿e, s.
73-79.
46
Por. Frieden in Gerechtigkeit. Die offiziellen Dokumente der Europäischen Ökumenischen
Versammlung 1989 in Basel, Basel-Zürich 1989, s. 370nn (lista obecnoœci).
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camy nasze Koœcio³y do poparcia idei zwo³ania ekumenicznego zgromadzenia
pokojowego (...) Wierzymy bowiem, ¿e takie zgromadzenie przybli¿y dzieñ, w którym chrzeœcijanie jednym g³osem przemówi¹ do œwiata têskni¹cego za pokojem
(...) oraz przybli¿y chwilê, kiedy nasi synowie nie bêd¹ ju¿ musieli uczyæ siê rzemios³a wojennego47.
Z kolei wspólna deklaracja KKE i CCEE: „Czym jest, czego chce i czym ma
siê staæ Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne” z 1987 r. powiada³a, ¿e do
jego zwo³ania zmusza sytuacja powszechnego kryzysu. Ten zaœ wymaga od Koœcio³ów i chrzeœcijan, aby z punktu widzenia wiary chrzeœcijañskiej zabrali g³os
w sprawach zagro¿onego pokoju, sprawiedliwoœci i œrodowiska naturalnego48.
EZE toczy³o siê pod has³em: „Pokój przez sprawiedliwoœæ”. Mottem biblijnym, towarzysz¹cym delegatom podczas codziennych obrad i studiów biblijnych,
by³y s³owa Psalmu 85,11: „Sprawiedliwoœæ i pokój obejm¹ siê”.
Wœród referentów by³o wielu wybitnych osobistoœci ¿ycia koœcielnego, naukowego i politycznego. Dwaj referenci – prawos³awny arcybiskup Smoleñska Kiry³
i cz³onek parlamentu brytyjskiego David Steel – przedstawili temat: „Pojednanie
w Europie – dziedzictwo i wizja”. Pierwszy z nich do wspólnych grzechów
w Europie zaliczy³ wyœcig zbrojeñ i grozê masowej zag³ady, niewolê konsumpcyjn¹ i niszczenie przyrody. Zwróci³ uwagê, ¿e Wschód propaguj¹c przez wiele
lat radosny optymizm nie dostrzeg³ kwestii ekologicznej. Jednoczeœnie podkreœli³,
i¿ w walce o sprawiedliwoœæ tak¿e stosowane œrodki musz¹ byæ sprawiedliwe49.
Parlamentarzysta brytyjski wypowiedzia³ siê za sformu³owaniem polityki
opartej na zasadzie, ¿e wszystkie narody maj¹ uzasadnione prawo do bezpieczeñstwa. Wyrazi³ przekonanie, ¿e istnieje mo¿liwoœæ osi¹gniêcia porozumienia miêdzy Wschodem a Zachodem co do pewnych zasad etycznych, które mog³yby
przyczyniæ siê do powstrzymania procesu niszczenia naturalnego œrodowiska
cz³owieka. Skrytykowa³ te¿ eksploatacjê reszty œwiata przez Europê50.
Do powy¿szej kwestii nawi¹za³a Aruna Gnanadason, przedstawicielka Rady
Koœcio³ów Indii w referacie pt. „Wyzwanie rzucone Europie przez Po³udnie”.
Skrytykowa³a ona ostro model rozwoju, który sprawia, ¿e na po³udniowej pó³kuli
wzrasta ubóstwo, g³ód i militaryzacja. Nadszed³ odpowiedni moment, aby zakwestionowaæ etykê, która le¿y u podstaw tego rozwoju51.
Kilku dalszych referentów wypowiada³o siê na temat: „Pokój przez sprawiedliwoœæ dla ca³ego stworzenia”. Kardyna³ Roger Etchegaray, przewodnicz¹cy
Komisji Papieskiej „Iustitia et Pax”, oficjalny delegat Watykanu w Bazylei, mówi³ w swoim wyst¹pieniu o odpowiedzialnoœci chrzeœcijan w epoce kryzysu. Wezwa³ on do odwa¿nego i uporczywego d¹¿enia do zbudowania jednego Koœcio³a,
który zrozpaczonej ludzkoœci uka¿e wspólnotê eucharystyczn¹, Koœcio³a, prze¿yCyt. za polskim przek³adem w: SiDE 1 (1987) 39.
Frieden in Gerechtigkeit..., s. 18n.
49
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waj¹cego na ziemi pokój i sprawiedliwoœæ Bo¿¹. Wyrazi³ ¿yczenie, aby EZE sta³o siê œwiadomym i odwa¿nym prze³omem, który, mimo tragicznego podzia³u
chrzeœcijan, sk³oni ich znowu do wspólnego dzia³ania52.
Czêœæ obrad toczy³a siê w 20 grupach roboczych, które zajmowa³y siê studiami biblijnymi, ró¿nymi kwestiami szczegó³owymi zwi¹zanymi z g³ównym tematem obrad i wnoszeniem poprawek do dokumentu studyjnego, uchwalonego na
zakoñczenie obrad. Równolegle realizowano specjalny program dla goœci, który
prowadzili specjaliœci z ró¿nych dziedzin. W ramach tego programu mogli oni
dyskutowaæ o tych samych sprawach, którymi zajmowali siê delegaci.
W tym samym czasie odbywa³o siê Europejskie Spotkanie M³odzie¿y. Kilkuset m³odych ludzi z ró¿nych krajów, równie¿ z Polski, uczestniczy³o czêœciowo
w programie ogólnym EZE, czêœciowo zaœ pracowa³o w grupach roboczych, które zajmowa³y siê problemami specyficznymi dla m³odzie¿y.
Interesuj¹cym przedsiêwziêciem by³a sta³a ekspozycja poœwiêcona wizji Europy przysz³oœci. Dotyczy³a ona problemów ekologicznych, ¿ywnoœciowych,
ochrony praw ludzkich i œrodowiska naturalnego, walki z g³odem i zad³u¿enia.
Ogromnym prze¿yciem dla wszystkich uczestników by³ marsz pokoju, którego trasa wiod³a przez RFN i Francjê. Wziê³o w nim udzia³ ok. 6000 osób. Ani na
granicy RFN, ani na granicy Francji nikt nie musia³ okazaæ paszportu. Tote¿ biskup katolicki Hubertus Brandenburg, przemawiaj¹c podczas krótkiego wypoczynku we Francji, nazwa³ to prze¿ycie marzeniem sennym, którego zrealizowanie przed 50 laty nikt nie uzna³by za mo¿liwe. Dzieñ ten ukazuje fragment tego,
co mo¿e nam darowaæ pokój53.
G³ównym plonem EZE by³o uchwalenie obszernego dokumentu koñcowego.
Jego pierwsza wersja zosta³a udostêpniona delegatom ju¿ jesieni¹ 1988 r.
W oparciu o kilkaset nades³anych propozycji zmian i uzupe³nieñ opracowana zosta³a dwakroæ obszerniejsza wersja druga, która do r¹k delegatów dotar³a na pocz¹tku kwietnia 1989 r. Ostateczny tekst, który – po naniesieniu dalszych poprawek – przyjêto w Bazylei, by³ wiêc wersj¹ trzeci¹, powsta³¹ w wyniku d³ugotrwa³ego procesu dyskusji i przemyœleñ. Zosta³ on przyjêty zdecydowan¹
wiêkszoœci¹ g³osów54.
Piêkn¹, barwn¹ i radosn¹ uroczystoœci¹ by³o nabo¿eñstwo koñcowe, odprawione na placu przykatedralnym. By³a to kolejna manifestacja ró¿norodnoœci narodowej i konfesyjnej, a zarazem wspólnej wiary i wspólnego pragnienia zrealizowania przyjêtych na siebie zobowi¹zañ. Kazanie wyg³osi³a znana publicystka
katolicka i ekumenistka z Polski Halina Bortnowska-D¹browska. Jego podstaw¹
by³y s³owa Jezusa, w których przyrówna³ On Królestwo Bo¿e do ziarna gorczycznego i kwasu (Mt 13, 31-33). Przenika nas ¿yczenie – mówi³a – aby pokój i
sprawiedliwoœæ zawsze obejmowa³y siê wzajemnie, aby pokój nie by³ nigdy
52
53
54

Tam¿e, s. 232nn.
SiDE 1 (1992) 41.
Polski przek³ad tam¿e, s. 42-69.

KAROL KARSKI

26

okupiony niesprawiedliwoœci¹, zniszczeniem cz³owieka i jego praw, aby pragnienie sprawiedliwoœci nie by³o realizowane kosztem pokoju. Uczestnicy
Zgromadzenia bazylejskiego prze¿yli wizjê prorock¹, w której kontynent europejski jawi³ siê jako miejsce wolne od rozdarcia, zw³aszcza miêdzy Wschodem
a Zachodem. Marzyliœmy o kontynencie, który jest zdolny do solidarnoœci miêdzy wszystkimi jego mieszkañcami i z ca³¹ reszt¹ œwiata. Pe³n¹ i ostateczn¹ odpowiedzi¹ na to ¿yczenie jest Królestwo Bo¿e i Chrystus jako jego œwiat³o.
Nawet ma³e kroki w dziedzinie sprawiedliwoœci i pojednania przybli¿aj¹ nas do
tego Królestwa. Koñcz¹c Bortnowska zaapelowa³a o modlitwê w intencji
wszystkich, którzy cierpi¹ – niepe³nosprawnych, chorych, samotnych i bezbronnych55.
Po wys³uchaniu kazania odczytane zosta³o orêdzie do chrzeœcijan Europy.
Znalaz³y siê w nim nastêpuj¹ce s³owa:
Wprawdzie przesz³oœæ pozostawi³a w Europie g³êbokie rany, ale wiêzy, które
nas ³¹cz¹ w Chrystusie, s¹ silniejsze. Wspólnota pog³êbia siê, a nasza nadzieja
umacnia. I za to sk³adamy Bogu dziêki (...) Jesteœmy sobie wzajemnie potrzebni,
¿eby wype³niæ powierzone nam zadanie. Bo¿e Przymierze w Jezusie Chrystusie
jest niewzruszone. Maj¹c za sob¹ Jego obietnicê, bêdziemy wobec siebie solidarni jako bracia i siostry. Zmiany polityczne i spo³eczne, jakie dokonuj¹ siê dzisiaj
w Europie, napawaj¹ nadziej¹. Naszym pragnieniem jest uczyniæ wspólnie
wszystko, co tylko mo¿liwe, dla osi¹gniêcia wiêkszej sprawiedliwoœci, wiêkszej
gotowoœci do dialogu i wiêkszego poszanowania darów stworzenia. Poniewa¿
kryzysu nie powstrzymuj¹ granice pañstw, przeto i nasza wspólnota musi te granice przekraczaæ, musi szukaæ przyjaŸni i wspó³pracy z wszystkimi, którzy bez
wzglêdu na sw¹ religiê lub przekonania d¹¿¹ do pokoju poœród sprawiedliwoœci.
Tylko w ten sposób nasza wspólnota mo¿e staæ siê znakiem nadziei w tym zagro¿onym i podzielonym œwiecie56 .

II. Graz, Austria, 23-29 czerwca 1997
W Drugim Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym, odbywaj¹cym siê pod
has³em: „Pojednanie – dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia”, wziê³o udzia³ 700 delegatów, reprezentuj¹cych 123 Koœcio³y cz³onkowskie KKE oraz 34 krajowe konferencje episkopatów. Innych uczestników by³o ogó³em ok. 10 000, z czego po³owa pochodzi³a z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej. Polskê reprezentowa³o 30 delegatów z ró¿nych Koœcio³ów57. Dodaæ trzeba, ¿e polscy uczestnicy
w ramach przygotowañ do Grazu zorganizowali sympozjum, którego materia³y
opublikowano w osobnej pozycji ksi¹¿kowej58. Staraniem PRE ukaza³a siê rówTekst kazania w: Frieden in Gerechtigkeit..., s. 313n.
Cyt. za: „SiDE 1 (1992) 69n.
57
I. Czaczkowska, K. Leœniewski, Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, Graz, Austria, 23-29
czerwca 1997, tam¿e: 2 (1997) 104.
58
Pojednanie narodów i Koœcio³ów, Opole 1997.
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nie¿ broszura poœwiêcona pojednaniu Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech59.
G³ównymi referentami w Grazu byli: kardyna³ Miloslav Vlk60, przewodnicz¹cy CCEE, dziekan John Arnold, prezydent KKE61, kardyna³ Carlo Maria Martini
– arcybiskup Mediolanu, patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji Aleksy II62, katolikos
Karekin I – zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego, Brigalia Hlope
Bam – sekretarz generalny Po³udniowoafrykañskiej Rady Koœcio³ów, Chiara Lubich – za³o¿ycielka i przewodnicz¹ca ruchu fokolarinich, brat Roger Schutz ze
Wspólnoty w Taizé, pastorka Elisabeth Pamantier ze Strasburga i biskup katolicki
Bazylei Kurt Koch.
Kard. Martini wskaza³ na to, ¿e w ci¹gu ostatnich 9 lat œwiat w istotny sposób
siê zmieni³. Rozpad³y siê mury i bloki, ale pojawi³y siê nowe przyczyny podzia³u, którymi s¹ niestabilnoœæ ekonomiczna, s³aboœæ si³ demokracji, uk³ady rokuj¹ce zagro¿enia militarne, nostalgia za now¹ form¹ rz¹dów autorytarnych. I na
wszystkie te si³y i zjawiska mo¿e przyjœæ pojednanie jako dar Boga, dar przygotowany ofiar¹ Syna, ale przekraczaj¹cy wszystkie podzia³y63.
Patriarcha Aleksy II przypomnia³ dzieje odciêcia swego Koœcio³a od ca³oœci
chrzeœcijañstwa. W jego ocenie nastêpuje integracja w Zachodniej Europie i towarzyszy jej dezintegracja Wschodniej Europy. Dawna ¿elazna kurtyna zostaje
zast¹piona kurtyn¹ pieni¹dza, jaka bêdzie dzieli³a ludzi nawet wewn¹trz jednego
kraju. Patriarcha wskazywa³ na tocz¹ce siê wojny wewnêtrzne, wydziedziczenie z
ziemi, krwawe rozrachunki, bezrobocie, odsuwanie praw cz³owieka na drugi
plan.
Katolikos Karekin I zastanawia³ siê nad mo¿liwoœci¹ zharmonizowania
ogromnej skali przemian politycznych, ekonomicznych, moralnych. Przypomnia³, ¿e dla Greków oikumene oznacza³o ca³oœæ ziemi zamieszkanej, ludzkoœæ.
Dlatego ekumenizm winien nieœæ nie tylko pojednanie wiar i ideologii, ale tak¿e
ras, p³ci, klas socjalnych, kultur – w mi³oœci, po to, by przekroczyæ mur separacji
i wzajemnego ucisku. W istocie jednak chodzi o pojednanie wiary z ¿yciem i to
powinny przyj¹æ Koœcio³y64.
Honorowy zwierzchnik œwiatowej wspólnoty anglikañskiej arcybiskup Canterbury George Carey bola³ nad dechrystianizacj¹. Jego zdaniem, trzeba d¹¿yæ do
odrodzenia koœcielnego, dla którego kult stanowi centrum. Kult ten winien byæ
poprzedzony przez misjê i kontynuowany przez akcjê socjaln¹. Taka powinna
byæ droga wspó³czesnej ewangelizacji. Abp Carey zdecydowanie odrzuci³ spro59
Pojednanie zadaniem Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech, Warszawa 1997.
Opublikowano tak¿e wersjê niemieck¹ i rosyjsk¹ tej broszury.
60
Przemówienie kardyna³a Miloslava Vlka, prezydenta Rady Konferencji Episkopatów Europy, SiDE 2
(1997) 122-125.
61
Przemówienie prezydenta Konferencji Koœcio³ów Europejskich, czcigodnego Johna Arnolda, tam¿e, s.
110-112.
62
Przes³anie Aleksego II Patriarchy Moskwy i ca³ej Rusi, tam¿e, s. 105-110.
63
Tam¿e, s. 129.
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wadzanie roli Koœcio³a do funkcji ochrony interesów jednego narodu. Nacjonalizm uzna³ za powa¿ne niebezpieczeñstwo, twierdz¹c, ¿e Koœció³ musi przywi¹zywaæ wiêksz¹ wagê do wartoœci duchowych ni¿ narodowych65.
Swoj¹ wizjê Europy pojednanej przedstawi³ sekretarz generalny ŒRK, ks. dr
Konrad Raiser. Jego zdaniem wizja sprawiedliwoœci wymaga tego, by pañstwa
nie rezygnowa³y z odpowiedzialnoœci socjalnej za swych obywateli i nie dopuszcza³y do pomniejszenia iloœci miejsc pracy i stosowanego wsparcia socjalnego.
Wizja tolerancji i wolnoœci oczekuje, by Koœcio³y podjê³y wyzwanie udzielenia
pomocy w ukszta³towaniu duszy Europy, unikaj¹c zarazem popadniêcia w przeœwiadczenie, ¿e one same s¹ t¹ „dusz¹” ... co zagra¿a³oby wolnoœci. Wizja pewniejszej przysz³oœci sugeruje, ¿e trzeba j¹ globalnie oprzeæ na koncepcji wspólnego domu europejskiego, a nie na porozumieniach militarnych66.
Papie¿ Jan Pawe³ II w pos³aniu do Zgromadzenia podkreœli³, ¿e Europa ma
szczególn¹ odpowiedzialnoœæ w odniesieniu do ekumenizmu. To w³aœnie w Europie powsta³y najwiêksze podzia³y miêdzy Wschodem i Zachodem. Równie¿ w Europie podjêto wysi³ki na rzecz pojednania chrzeœcijan i pe³nej widzialnej jednoœci. Zgromadzenie to œwiadczy, jak daleko zaszliœmy w promowaniu dialogu teologicznego poprzez wsparcie tego duchowego ruchu, który znany jest jako dialog
mi³oœci. Stwarza on warunki, w których dialog teologiczny mo¿e rozwijaæ siê
z jasnoœci¹, szczeroœci¹ i wzajemnym zaufaniem. Jednoczeœnie zwróci³ uwagê, ¿e
kontynent europejski pragnie równie¿ pojednania narodów i zlikwidowania dziel¹cych warunków spo³ecznych67.
W przesz³o 50 miejscach odbywa³y siê fora, wyk³ady, wystawy, „przes³uchania” (hearings) itd. Centrum ¿ycia duchowego zaprasza³o do modlitwy, rozmyœlania i spowiedzi. Oœrodki tematyczne zajmowa³y siê refleksj¹ nad szeœcioma
g³ównymi zagadnieniami II EZE; dotyczy³y one: poszukiwania widzialnej jednoœci Koœcio³ów; dialogu z przedstawicielami innych religii i kultur; zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej, zwalczania ubóstwa, izolacji spo³ecznej
i innych form dyskryminacji; zaanga¿owania na rzecz pojednania miêdzy narodami oraz rozwi¹zywania konfliktów bez u¿ycia przemocy; wzbudzenia wiêkszego
poczucia odpowiedzialnoœci za œrodowisko naturalne oraz przysz³e pokolenia;
osi¹gniêcia harmonijnych relacji z innymi religiami.
Najwiêkszym pomieszczeniem by³ namiot, w którym codziennie rano ponad
6000 ludzi modli³o siê, œpiewa³o, milcza³o, s³ucha³o Ewangelii i wielbi³o Boga
w wielu jêzykach.
KKE i CCEE zaprosi³y ponad 150 przedstawicieli swoich organizacji partnerskich do udzia³u w II EZE, po stronie katolickiej by³y to np. Caritas Europa, Pax
Christi Europa, Justitia et Pax Europa, Europejska Rada Œwieckich, Europejskie
Katolickie Organizacje M³odzie¿owe i in. Obecni byli wysocy reprezentanci kon65
66
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gregacji watykañskich: kard. Edward Cassidy – przewodnicz¹cy PRJCh, kard.
Roger Etchegaray – przewodnicz¹cy Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” i in.
Podczas koñcowej konferencji prasowej przewodnicz¹cy CCEE, kard. Miloslav Vlk i prezydent KKE, ks. dziekan John Arnold podkreœlili znaczenie Zgromadzenia w Grazu dla ruchu ekumenicznego. Kard. Vlk okreœli³ spotkanie jako
Zgromadzenie realistów. Istniej¹ ró¿nice, które trzeba znosiæ. Ekumenii potrzebny jest jeszcze czas dojrzewania. Ks. dziekan Arnold za najbardziej pozytywne
aspekty Zgromadzenia uzna³ osobiste kontakty i spotkania. Chwali³ te¿ odwagê
Koœcio³ów w podejmowaniu problemów bêd¹cych przyczyn¹ powa¿nych napiêæ.
Plonem obrad s¹ trzy dokumenty: tekst podstawowy, rozwijaj¹cy chrzeœcijañskie œwiadectwo na rzecz pojednania68, dokument zawieraj¹cy zalecenia w sprawie
przysz³ych dzia³añ w poszukiwaniu widzialnej jednoœci Koœcio³ów69 i orêdzie70.
Orêdzie, w czêœci pierwszej, zatytu³owanej „Doœwiadczenie”, stwierdza: Przybyliœmy na II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, gdy¿ jesteœmy ludŸmi wierz¹cymi i chcemy ¿yæ z Bo¿ego daru pojednania. Przybyliœmy z nadziej¹, ¿e przyczynimy siê do realizacji jednoœci Koœcio³ów i ludzkoœci, je¿eli w naszym codziennym ¿yciu, w ¿yciu naszych Koœcio³ów i naszego kontynentu kierowaæ siê
bêdziemy tym darem. I dalej: Duch Œwiêty, który jest „Dawc¹ ¿ycia”, sprawi³, ¿e
wytworzy³a siê miêdzy nami atmosfera zaufania i wspó³pracy, w której mogliœmy
otwieraæ wzajemnie dla siebie nasze serca i myœli. Odczuwaliœmy tak¿e ból istniej¹cych nadal podzia³ów, które uœwiadamiaj¹, jak trudno wcieliæ w ¿ycie pojednanie, które g³osimy.
W czêœci drugiej, opatrzonej tytu³em: „Refleksja”, znalaz³y siê miêdzy innymi
takie s³owa: Spotkanie da³o nam sposobnoœæ wzrastania razem, a przez to kszta³towania naszej wspólnej przysz³oœci. Mamy wizjê Europy, w której nie ma ju¿
Koœcio³ów, obywateli i obywatelek, pañstw i ras pierwszej czy drugiej kategorii i
gdzie wszyscy cz³onkowie jednej europejskiej rodziny maj¹ takie same prawa; takiej Europy, która jest œwiadoma swojej odpowiedzialnoœci i pozostaje otwarta
wobec innych kontynentów.
Czêœæ ostatnia pt. „Wyzwanie” mówi m.in. o zobowi¹zaniu Koœcio³ów do:
wspó³pracy w staraniach na rzecz usuniêcia wszelkich form przemocy, szczególnie wobec kobiet i dzieci; zwalczania wszelkich form dyskryminacji w Koœcio³ach; popierania równoœci kobiet we wszystkich dziedzinach; wzmocnienia zaanga¿owania na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej i solidarnoœci z ofiarami spo³ecznej niesprawiedliwoœci; wspierania polityki na rzecz ochrony œrodowiska;
zwalczania systemów gospodarczych, które w procesach globalizacji wywieraj¹
negatywne skutki.
68
Chrzeœcijañskie zaanga¿owanie na rzecz pojednania: pojednanie - dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia,
SiDE 1 (1998) 95-108; inna wersja t³umaczenia w: Z. Glaeser, P. Jaskó³a (red.), Pojednanie –ekumeniczne
wyzwania Grazu ’97. Materia³y sympozjum poœwiêcone problematyce II Europejskiego Zgromadzenia
Ekumenicznego – Graz ’97, Opole 08.-09. 10. 1998, Opole 1998, s. 155-168.
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Orêdzie koñczy siê s³owami: Jako Koœcio³y i chrzeœcijanie Europy jesteœmy
zdecydowani wyznaæ dobitnie nasz¹ solidarnoœæ z potrzebuj¹cymi, zepchniêtymi
na margines i odrzuconymi przez œwiat, w którym ¿yjemy. Ka¿dy cz³owiek jest
nam bratem lub siostr¹, za którego czy za któr¹ Chrystus umar³ i zmartwychwsta³. Ka¿dy cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Trójjedynego Boga.
Polskim pok³osiem II EZE by³o sympozjum, które odby³o siê w paŸdzierniku
1998 r. w Opolu. Uczestnicy spotkania w Grazu, na kanwie przyjêtych tam dokumentów, przedstawili referaty, w których omówili aktualne dla Koœcio³ów i kontynentu europejskiego zagadnienia71.

Karta Ekumeniczna
Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne sformu³owa³o miêdzy innymi
nastêpuj¹ce zalecenie: Polecamy Koœcio³om opracowanie wspólnego dokumentu,
zawieraj¹cego podstawowe prawa i obowi¹zki ekumeniczne oraz przygotowanie
ca³ego szeregu wytycznych, regu³ i kryteriów dla ekumenicznych dzia³añ, które
mog¹ byæ pomocne Koœcio³om, tym, którzy im przewodz¹ oraz wszystkim ich
cz³onkom w odró¿nieniu prozelityzmu od chrzeœcijañskiego œwiadectwa, fundamentalizmu od autentycznej wiernoœci wobec wyznawanych zasad i przyczyni¹
siê ostatecznie do ukszta³towania w³aœciwych relacji miêdzy Koœcio³ami wiêkszoœciowymi a mniejszoœciowymi w duchu ekumenicznym 72.
Zalecenie to uzasadniano w sposób nastêpuj¹cy: Trudna sytuacja, w której, na
skutek ró¿nych okolicznoœci, znalaz³a siê ekumeniczna wspólnota, wymaga œwiadomych przeciwdzia³añ. Wydaje siê konieczne rozwijanie ekumenicznego wspó³istnienia i wspó³pracy oraz wypracowanie w tym zakresie wi¹¿¹cych podstaw73.
W nastêpstwie Zgromadzenia w Grazu, zgodnie z jego wytycznymi, dyskutowano w krêgach KKE i CCEE nad ide¹ Karty Ekumenicznej, chc¹c w ten sposób
przyczyniæ siê do postêpu w dziedzinie pojednania miêdzy Koœcio³ami w Europie, a tym samym wnieœæ wk³ad do pojednania w Europie. Podczas posiedzenia
w lutym 1998 r. w Rzymie Wspólny Komitet KKE i CCEE ustali³ procedurê
wdra¿ania tego projektu74.
Zgodnie z ni¹ w paŸdzierniku 1998 r. w Cartigny k. Genewy spotka³a siê ma³a
grupa robocza wyznaczona przez KKE i CCEE, która po intensywnych dyskusjach opracowa³a projekt planu. Nastêpnie KKE i CCEE powo³a³y wiêksz¹ grupê, z³o¿on¹ z oko³o 40 reprezentantów ró¿nych Koœcio³ów europejskich (dobra71
Materia³y Sympozjum ukaza³y siê drukiem. Por. Z. Glaeser, P. Jaskó³a (red.), Pojednanie –
ekumeniczne wyzwania Grazu ’97, dz. cyt.
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nych wed³ug klucza konfesyjnego i geograficznego), która spotka³a siê pod koniec kwietnia 1999 r. w Grazu. Grupa ta zbada³a i przedyskutowa³a szczegó³owo
projekt planu. W wyniku dyskusji grupa robocza przeredagowa³a pierwszy projekt i opracowa³a ostateczny projekt dokumentu, który w lipcu 1999 r. zosta³
przes³any Koœcio³om cz³onkowskim KKE i krajowym konferencjom episkopatów
Europy.
Tekst dokumentu75 zawiera miêdzy innymi zobowi¹zania do poœwiadczania i
zwiastowania czynów zbawczych Chrystusa, usuwania uprzedzeñ, poznawania
duchowego bogactwa ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich, otwierania siê wzajemnie na siebie, wspierania ekumenicznej edukacji, modlenia siê wspólnie i jedni za
drugich, organizowania regularnie nabo¿eñstw ekumenicznych, nie sk³aniania ludzi do zmiany przynale¿noœci wyznaniowej, pielêgnowania i pog³êbiania kultury
dialogu w obrêbie Koœcio³ów i w stosunkach miêdzy nimi, upowszechnienia wyników rozmów teologicznych i wyci¹gania z nich praktycznych wniosków, nie
przerywania dialogu w przypadku kontrowersji, umacniania wspó³pracy miêdzy
KKE i CCEE, organizowania Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych, pomagania w rozwi¹zywaniu konfliktów miêdzy Koœcio³ami, obrony praw mniejszoœci, udzielania poparcia dla jednoczenia siê Europy z ca³¹ jej ró¿norodnoœci¹ kulturow¹, etniczn¹ i religijn¹, odrzucania wszelkiego rodzaju wybuja³ego nacjonalizmu i ekskluzywizmu, popierania otwartoœci wobec rosn¹cej w Europie liczby
cudzoziemców, zachowywania naturalnego œrodowiska dla wszystkich stworzeñ i
dla przysz³ych pokoleñ ludzi, podejmowania dialogu i wymiany doœwiadczeñ
z przedstawicielami innych religii i œwiatopogl¹dów.
Przesy³aj¹c ten projekt, przewodnicz¹cy KKE i CCEE wyrazili nadziejê, ¿e
Koœcio³y cz³onkowskie i krajowe konferencje biskupów wci¹gn¹ do dyskusji na
temat Karty mo¿liwie du¿¹ liczbê parafii, diecezji i grup koœcielnych. Szczególnie zale¿a³o im na uzyskaniu odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. W jakiej mierze ca³y ten dokument móg³by byæ przyjêty przez wasz Koœció³? Czy móg³by s³u¿yæ jako zachêta i apel do pog³êbienia ¿ycia ekumenicznego
oraz do zwiêkszenia wspó³odpowiedzialnoœci Koœcio³ów za Europê?
2. Jakie punkty tego dokumentu nale¿y zmieniæ i jak nale¿y to uczyniæ?
3. Jakie wa¿ne sprawy, w które s¹ zaanga¿owane Koœcio³y, a które nie zosta³y
tutaj wymienione, nale¿a³oby dodaæ jako uzupe³nienie?
4. Jak¹ praktyczn¹ wartoœæ mo¿e mieæ taki dokument oraz jak móg³by stymulowaæ ¿ycie ekumeniczne w waszym œrodowisku i na p³aszczyŸnie ogólnoeuropejskiej?76.
Ostateczny termin nadsy³ania odpowiedzi ustalono na 1 wrzeœnia 2000 r. Okaza³o siê, ¿e w przeci¹gu 14 miesiêcy projekt Karty Ekumenicznej wspó³pracy
miêdzy Koœcio³ami w Europie zosta³ prze³o¿ony na 20 jêzyków europejskich.
Dokumentowi temu poœwiêcono wiele debat, narad i spotkañ na p³aszczyŸnie lo75
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kalnej, krajowej i miêdzynarodowej. W³adze KKE i CCEE otrzyma³y 150 odpowiedzi, zawieraj¹cych komentarze, uwagi i propozycje zmian. Niektóre z nich
powiadaj¹, ¿e tekst ten ju¿ w obecnej wersji móg³by zostaæ przyjêty jako ostateczny. Istniej¹ te¿ jednak krytyczne wypowiedzi domagaj¹ce siê bli¿szego skonkretyzowania niektórych punktów. Jeden z Koœcio³ów, po przed³o¿eniu d³ugiej
listy propozycji zmian, napisa³: Niezale¿nie od naszych krytycznych uwag Karta
jest tak wa¿na, ¿e jeœli nawet nie zgadzamy siê we wszystkich punktach, to jednak
rzecz¹ korzystniejsz¹ bêdzie przyjêcie wspólnego tekstu ni¿ doprowadzenie do
sytuacji, w której nie uchwalono by ¿adnego77.
Komitet redakcyjny Karty, który obradowa³ w Genewie w dniach 30 wrzeœnia
– 3 paŸdziernika 2000 r., zaj¹³ siê opracowaniem nowej wersji tekstu na podstawie odpowiedzi nades³anych z wszystkich czêœci Europy. Nowy tekst zostanie
przed³o¿ony pod koniec stycznia 2001 r. Wspólnemu Komitetowi KKE i CCEE.
Jeœli to gremium stwierdzi, ¿e przygotowany tekst mo¿e liczyæ na pe³n¹ akceptacjê wszystkich Koœcio³ów Europy, wówczas zostanie podpisany przez przewodnicz¹cych KKE i CCEE oraz przed³o¿ony Koœcio³om europejskim bezpoœrednio
po Wielkanocy 2001 r., która tym razem obchodzona bêdzie w tym samym terminie przez chrzeœcijan tradycji wschodniej i zachodniej. Okazj¹ po temu bêdzie
VI Europejskie Spotkanie Ekumeniczne, zwo³ywane przez KKE i CCEE w Strasburgu (Francja) w dniach od 17 do 22 kwietnia 2001 r. Za g³ówny temat spotkania wybrano s³owa z Ewangelii wg Mateusza 28,20: A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata. Godne uwagi jest to, ¿e w spotkaniu wezm¹ udzia³ nie tylko cz³onkowie Komitetu Naczelnego KKE i Zgromadzenia
Ogólnego CCEE oraz europejscy przywódcy koœcielni, lecz równie¿ 100 m³odych ludzi poni¿ej 30 roku ¿ycia (po 50 z Koœcio³ów cz³onkowskich KKE i z
krajowych Konferencji Episkopatów)78.
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Informacje zaczerpniête z Internetu: cec-kek.org/News-d/cq 0004 g.htm (6 paŸdziernika 2000).
Tam¿e.
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Próby uzgodnienia stanowisk
w nauce o usprawiedliwieniu
przed Soborem Trydenckim
a wspó³czesna hermeneutyka ekumeniczna
W niniejszym artykule pragniemy przedstawiæ dwa znacz¹ce wydarzenia z historii Koœcio³a, które s¹ relatywnie ma³o znane, a zas³uguj¹ na uwagê przynajmniej z kilku wzglêdów. Idzie to o rozmowê, a w³aœciwie o dosyæ wyrafinowane
przes³uchanie Marcina Lutra przez kard. Kajetana de Vio, które mia³o miejsce w
1518 r. w Augsburgu, i by³o nastawione na osi¹gniêcie porozumienia w spornych
kwestiach. Drugim zaœ wydarzeniem, nawi¹zuj¹cym do pierwszego, jest consensus na temat usprawiedliwienia, jaki zosta³ przed³o¿ony przez stronê rzymsk¹ i
reformatorsk¹ w 1541 r. w Ratyzbonie. Oba spotkania tych dwóch zainteresowanych stron zakoñczy³y siê niestety fiaskiem. Gdyby jednak zosta³y one uwieñczone sukcesem, najprawdopodobniej nie dosz³oby do antyreformatorskich potêpieñ,
jakie zosta³y sformu³owane na Soborze Trydenckim (1545–1563) i ich skutków,
ani te¿ do katolickich potêpieñ, które wypowiedzia³a strona protestancka. Tym
samym nie zaistnia³by ów tragiczny podzia³ Chrystusowego Koœcio³a w Europie
Zachodniej.
Dlaczego te dwa fakty zas³uguj¹ na nasz¹ uwagê? Okazuje siê, ¿e ju¿ sam
ówczesny ich kontekst, t³o oraz wydarzenia im towarzysz¹ce z punktu widzenia
historycznego s¹ naprawdê frapuj¹ce. Analiza historyczna przynosi rzeczywiœcie
sporo. Otó¿ ods³aniaj¹ siê tutaj najg³êbsze mechanizmy, jakie napêdza³y tak ruch
reformatorski z jednej strony, jak z drugiej – ruch antyreformatorski w sensie
jego rzymskiej odpowiedzi. Ta interesuj¹ca historyczna analiza pozwala ostatecznie wejœæ w teologiczny w¹tek sporu na temat rozumienia nauki o usprawiedliwieniu. Przypomnimy najpierw krótko augsburskie wydarzenie z 1518 r., nastêpnie spotkanie w Ratyzbonie, które odby³o siê 23 lata póŸniej, aby przejœæ w koñcowej czêœci naszej refleksji do teologicznych wniosków, a szczególnie do
pewnych postulatów w zakresie wspó³czesnej hermeneutyki ekumenicznej. Zo-
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stanie to dokonane nie tylko w oparciu o próby za¿egnania konfliktu, które mia³y
miejsce jeszcze przed Soborem Trydenckim, ale tak¿e na bazie osi¹gniêtego tzw.
zró¿nicowanego konsensu miêdzy katolikami a luteranami we „Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” w 1999 roku.

I. Spotkanie w Augsburgu (1518)
jako niezgoda na inn¹ eklezjologiê
Wyst¹pienie Marcina Lutra (1483–1546) w przeddzieñ Wszystkich Œwiêtych
1517 r., który wywiesza na drzwiach koœcio³a zamkowego w Wittenberdze swoje
95 tez, jest najczêœciej okreœlane jako spór na temat handlu odpustami. Jego radykalny protest przeciwko znacz¹cym nadu¿yciom odnoœnie do sakramentu pokuty
wywo³a³ wkrótce liczne odpowiedzi, i to do tego stopnia, ¿e spraw¹ – na skutek
doniesieñ ze strony dominikanów – zaj¹³ siê Rzym, który oficjalnie wezwa³ go do
siebie. Jednak¿e profesor z Wittenbergi zaapelowa³ o wstawiennictwo do sprzyjaj¹cych jemu udzielnych panów ziemskich, aby te pertraktacje odby³y siê w Niemczech. ¯¹danie Lutra zosta³o spe³nione, dziêki zabiegom ksiêcia elektora Fryderyka
M¹drego, który cieszy³ siê przychylnoœci¹ papie¿a Leona X, poniewa¿ ten z kolei
chcia³ go pozyskaæ dla swoich interesów wobec zbli¿aj¹cej siê cesarskiej elekcji.
Ponadto Rzym szuka³ sprzymierzeñców wobec tureckiego zagro¿enia, które od
XIV wieku, tj. od podboju cesarstwa bizantyjskiego (1337) i opanowania Ba³kan,
stanowi³o wa¿ny militarno-polityczny czynnik ówczesnej Europy. Dlatego kard.
Kajetan uda³ siê w paŸdzierniku 1518 r. do Augsburga z misj¹ zbadania sprawy
Lutra. Mia³ on go przes³uchaæ i jeœli ten okaza³by swoj¹ zatwardzia³oœæ co do kontrowersyjnych tez, to wytoczyæ przeciw niemu proces o herezjê1.
Kard. Kajetan de Vio (1469–1534) by³ wiêcej ni¿ dobrym teologiem. Da³ siê
poznaæ zarówno ze swoich dyplomatycznych talentów, jak i z intelektualnych
zdolnoœci. Ju¿ na dworach papie¿y Aleksandra VI i Juliusza II zabiega³ o reformy
wewn¹trzkoœcielne. W latach 1511–1512 wystêpowa³ przeciwko schizmatyckiemu Soborowi, który obradowa³ w Pizie i Mediolanie, gdzie broni³ prymatu papie¿a. W 1522 r. spowodowa³ wybór Hadriana VI, wi¹¿¹c z jego osob¹ nadziejê na
odnowê Koœcio³a. Jako dominikanin, a nawet genera³ Zakonu, Kajetan de Vio
w swojej dzia³alnoœci teologicznej sta³ naturalnie na stanowisku tomistycznym.
Jego wk³ad w poszerzanie myœli Akwinaty jest godny uznania, mówi siê nawet o
tzw. kajetanizmie w systemie tomistycznym. Jego teologia jest zawarta w komentarzach do „Summy teologicznej” œw. Tomasza2.
1
Por. W. Schneemelcher, Martin Luther. Sein Leben und sein Werk. Eine Einführung, w: Les études
théologiques de Chambésy. Luther et la réforme allemande dans une perspektive oecuménique, Geneve
1983, s. 60-61.
2
Por. R. Bauer, Cajetan de Vio, LThK, Freiburg 1958, t. II, k. 875-876.
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Dlatego nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e kard. Kajetan przyjecha³ do Augsburga stosownie przygotowany, mia³ ju¿ za sob¹ lekturê dzie³ Lutra. O jego teologicznych
przygotowaniach œwiadczy fakt, ¿e miesi¹c przed spotkaniem z kontestuj¹cym
niemieckim profesorem, tj. we wrzeœniu 1518 r. w swoich Opuscula omnia tezy
Lutra opatrzy³ stwierdzeniem, ¿e oznaczaj¹ one budowaæ nowy Koœció³. Zgodnie
z ówczesn¹ œredniowieczn¹ tradycj¹ Kajetan rozró¿nia³ miêdzy pewnoœci¹ nadziei, któr¹ posiada pojedynczy wierny w swojej subiektywnej, osobistej s³aboœci
i brakach a pewnoœci¹ wiary, któr¹ cieszy siê Koœció³, gdy¿ jemu zosta³a powierzona przez Chrystusa skarbnica prawd wiary. Tote¿ wierz¹cy odnoœnie do kar za
grzechy w tym ¿yciu, czy te¿ kar czyœæcowych, pozostaje nieustannie w niepewnoœci, podczas gdy Koœció³ zarz¹dza skarbnic¹ tzw. nadobfitych dobrych dzie³
Chrystusa i œwiêtych i gwarantuje odpusty. A skoro Luter po³¹czy³ pewnoœæ nadziei z pewnoœci¹ wiary w jedno pojêcie pewnoœci zbawienia, to tym samym wy³¹czy³ Koœció³ z wewnêtrznego aktu wiary. Sprowadza³o siê to do utworzenia
nowego Koœcio³a3.
Kard. J. Ratzinger przemawiaj¹c w 1983 r. z okazji Roku Lutra trafnie odda³
sam¹ istotê protestancko-katolickiego przeciwieñstwa. Odnoœnie Lutra stwierdzi³,
¿e mamy tu do czynienia z radykaln¹ personalizacj¹ aktu wiary, który wyra¿a siê
w pasjonuj¹cym i w pewnym sensie ekskluzywnym spotkaniu oko w oko Boga i
cz³owieka. Natomiast dla katolików wiara jest wed³ug swojej istoty wspóln¹ wiar¹ z Koœcio³em4.
Kajetan de Vio spotka³ siê z Lutrem kilkakrotnie w dniach 12-14 paŸdziernika
w Augsburgu. W³aœciwie spotkania te przyjê³y charakter przes³uchania. Albowiem rzymski wys³annik nastawa³ na niemieckiego teologa, aby odwo³a³ on niektóre swoje tezy z 95, które og³osi³ rok wczeœniej. Szczególnie strona rzymska
naciska³a na odwo³anie wspomnianej ju¿ 58 tezy, która odnosi³a siê do duchowej
skarbnicy Koœcio³a, z której udzielane s¹ odpusty. Kwestiê, o któr¹ chodzi³o miêdzy Kajetanem a Lutrem, w sposób nieco przesadny mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹co: czy ³aska jest w posiadaniu Koœcio³a, który mo¿e ni¹ dysponowaæ dowolnie, czy te¿ jest ona darem Bo¿ym, skierowanym przez Boga w stronê wierz¹cego bez ¿adnej jego zas³ugi. W tym miejscu – jak donosz¹ tzw. Acta Augustana –
Luter odmówi³ jakiegokolwiek ust¹pienia ze swego stanowiska i wyszed³ z sali,
aby ostatecznie potajemnie opuœciæ Augsburg w dniu 20 paŸdziernika i wróciæ do
Wittenbergi5.
Jak wyraziæ tê kontrowersjê w p³aszczyŸnie soteriologicznej? Otó¿ idzie o
dwie sprawy. Po pierwsze, czy pojednanie z Bogiem, usprawiedliwienie, dokonuje siê wy³¹cznie przez samego Boga, podczas gdy cz³owiek przyjmuje to pojed3
Por. R. Frieling, Wie ist es zum Streit über die Rechtfertigungslehre gekommen?, w: Zur Zukunft der
Ökumene. Die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre“, hrsg. von B.J. Hilberath, W. Pannenberg,
Regensburg 1999, s. 11.
4
Por. J. Ratzinger, Luther und die Einheit der Kirchen, w: Internationale Zeitschrift Communio 12
(1983), s. 558-582.
5
Por. W. Schneemelcher, Martin Luther. Sein Leben und sein Werk. Eine Einführung, s. 61.
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nanie swoj¹ osobist¹ wiar¹, a sam nic konstytutywnego nie wnosi do niego poprzez swoje w³asne dobre uczynki czy zas³ugi? Po drugie, jak okreœliæ stosunek
wiary pojedynczego wiernego do wiary ca³ego Koœcio³a? Jaki autorytet przys³uguje Koœcio³owi w akcie pojednania cz³owieka z Bogiem? Czy usprawiedliwienie dokonuje siê nie tylko w Koœciele, lecz przez Koœció³?6
Nale¿y nadmieniæ, ¿e w³aœciwie Luter i Kajetan tych zagadnieñ w Augsburgu
wcale nie roztrz¹sali. Raczej natarli wzajemnie na siebie odnoœnie do autorytetu
Pisma Œwiêtego i papie¿a. Tak naprawdê to rzymski kardyna³ w ogóle nie zamierza³ z uczonym augustianinem podejmowaæ jakiejkolwiek dyskusji. Luter mia³ ze
swoich nowatorskich tez siê wycofaæ i jako teolog podporz¹dkowaæ siê obowi¹zuj¹cej nauce i zarz¹dzeniom papie¿a. On jednak stwierdzi³, ¿e bulla o odpustach
Unigenitus og³oszona przez papie¿a Klemensa VI w 1343 r. zaprzecza Pismu
Œwiêtemu. Biblia zawiera Bo¿¹ prawdê, która obowi¹zuje równie¿ papie¿a.
Z kolei Kajetan postawi³ tezê o wy¿szoœci papie¿a nad Pismem i soborem. Luter
zaœ mia³ to skwitowaæ krótko: Bo¿a prawda jest te¿ w³adczyni¹ papie¿a7.
Nie mo¿na tu nie zauwa¿yæ, ¿e stanowisko prezentowane wówczas przez
rzymskiego delegata, dzisiaj nie jest ju¿ podtrzymywane przez stronê katolick¹.
Wystarczy choæby odwo³aæ siê do tekstów Soboru Watykañskiego II, który w
Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bo¿ym Dei verbum naucza, ¿e Urz¹d
Nauczycielski Koœcio³a nie jest nad S³owem Bo¿ym. Czytamy: Zadanie zaœ autentycznej interpretacji s³owa Bo¿ego, spisanego czy przekazanego przez Tradycjê, powierzone zosta³o samemu tylko ¿ywemu Urzêdowi Nauczycielskiemu Koœcio³a, który autorytatywnie dzia³a w imieniu Jezusa Chrystusa. Urz¹d ten Nauczycielski nie jest ponad s³owem Bo¿ym, lecz jemu s³u¿y, nauczaj¹c tylko tego,
co zosta³o przekazane. Z rozkazu Bo¿ego i przy pomocy Ducha Œwiêtego s³ucha
on pobo¿nie s³owa Bo¿ego, œwiêcie go strze¿e i wiernie wyjaœnia. I wszystko, co
podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu
wiary8.
Jednak¿e ta sama Konstytucja akcentuje œcis³y zwi¹zek i zgodnoœæ zachodz¹c¹ miêdzy tymi trzema wielkoœciami: /.../ Œwiêta Tradycja, Pismo œw. i Urz¹d
Nauczycielski Koœcio³a, wedle najm¹drzejszego postanowienia Bo¿ego, tak œciœle
ze sob¹ siê ³¹cz¹ i zespalaj¹, ¿e jedno bez pozosta³ych nie mo¿e istnieæ, a wszystkie te czynniki razem, ka¿dy na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha
Œwiêtego przyczyniaj¹ siê skutecznie do zbawienia dusz9. A wiêc za jedynie autentyczn¹ instancjê uprawnion¹ do interpretacji S³owa Bo¿ego uchodzi Urz¹d
Nauczycielski Koœcio³a, który reprezentowany jest przez papie¿a bêd¹cego
w pewnych okreœlonych warunkach nieomylnym.
Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e obaj kardyna³owie maj¹ racjê, tak Kajetan, jak i Ratzinger. Takiemu ujêciu Koœcio³a sprzeciwia siê eklezjologiczna konPor. R. Frieling, Wie ist es zum Streit über die Rechtfertigungslehre gekommen?, s. 12.
Por. tam¿e, s. 13.
8
Konstytucja dogmatyczna o objawieniu Bo¿ym Dei Verbum (dalej jako DV), w: Sobór Watykañski II.
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznañ 1967, s. 536-559, nr 10.
6
7
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cepcja przed³o¿ona przez protestanck¹ doktrynê. Ewangelicka wiara nie mo¿e
bowiem w taki sposób wi¹zaæ orêdzia o usprawiedliwieniu grzesznika jedynie
z ³aski i tylko przez Chrystusa z hierarchicznym urzêdem i koœcieln¹ instytucj¹10.
Luterañski prof. Reinhard Frieling, dyrektor Instytutu Ekumenicznego w Bensheim, komentuj¹c odmiennoœæ katolickiej i luterañskiej eklezjologii, przyczynê
dostrzega w dwóch ró¿nych modelach teologicznych. Teologia katolicka prezentuje model inkarnacyjny (Inkarnationsmodell), podczas gdy reformacyjna model kerygmatyczny (kerygmatisches Modell), który wychodzi od modelu przepowiadania (Verkündigungsmodell)11. Te przeciwstawne modele w ¿adnym sensie jednak wzajemnie siê nie znosz¹, ale wrêcz przeciwnie, one siê uzupe³niaj¹.
Dlatego ró¿nice, które siê jawi¹ miêdzy katolikami a luteranami w antropologii,
eklezjologii czy sakramentologii, s¹ wynikiem przyjêcia takich, a nie innych teologicznych koncepcji12.
O.H. Pesch, znakomity katolicki teolog aktywnie uczestnicz¹cy w redagowaniu ekumenicznych dokumentów na temat usprawiedliwienia, analizuj¹c Ÿród³a
tych dwóch ró¿nych modeli teologicznych, wskazuje na œw. Tomasza z Akwinu i
Lutra. Pierwszy model (tomistyczny) okreœli³ on jako teologiê sapientialn¹, która
w Jezusie Chrystusie artyku³uje wieczne prawdy Bo¿e i przekazuje je przez Koœció³. Natomiast drugi model (luterañski) – to teologia egzystencjalna. Wychodzi
ona od doœwiadczenia grzesznoœci (bycia bezbo¿nym), i pe³na w¹tpliwoœci pyta o
³askawego Boga. Jest ona mniej zainteresowana inkarnacyjno-sakramentalnym
poœrednictwem, a bardziej zorientowana na s³owo obietnicy (mówi¹c za œw. Paw³em: s³owo krzy¿a) i doœwiadczenie w osobistej wierze pewnoœci zbawienia13.

II. Ugoda w Ratyzbonie
jako nie urzeczywistniona formu³a jednoœci
Rozwój reformacji nie by³ procesem stabilnym, prze¿ywa³ on swoje wzloty i
upadki. Jej burzliwy przebieg nie by³ bowiem wynikiem jedynie protestów wewn¹trzkoœcielnych, ale by³ dodatkowo te¿ wzmocniony przez spo³eczne niepokoje, polityczne zmagania i wreszcie krwawe wojny. Z wa¿niejszych wydarzeñ
mo¿na tu przywo³aæ choæby d³ugoletni¹ wojnê ch³opsk¹, szerz¹ce siê podzia³y
DV nr 10.
Por. R. Frieling, Wie ist es zum Streit über die Rechtfertigungslehre gekommen?, s. 13.
11
Por. tam¿e, s. 14.
12
Por. A.A. Napiórkowski, Bogactwo ³aski a nêdza grzesznika. Zró¿nicowany konsensus teologii
katolickiej i luterañskiej o usprawiedliwieniu osi¹gniêty w dialogu ekumenicznym, Kraków 2000, s. 367.
13
Zob. O.H. Pesch, Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin. Versuch
eines systematisch-theologischen Dialogs, Mainz 1967; ten¿e, Freiheitsbegriff und Freiheitslehre bei
Thomas von Aquin und Luther, Cath 17(1963), s. 197-244; por. A.A. Napiórkowski, Bogactwo ³aski a nêdza
grzesznika, s. 367.
9

10
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wœród samych reformatorów, opracowanie Confessio Augustana (1530), zorganizowanie Zwi¹zku Szmalkaldzkiego (1532) czy powstanie norymberskie (1539).
Te wszystkie elementy, sk³adaj¹ce siê na ruch reformatorski, który trwa³ ju¿ d³ugie lata i by³ wyniszczaj¹cy dla ka¿dej z uczestnicz¹cych w nim stron, coraz bardziej nak³ania³y wszystkich do szukania rozwi¹zañ pokojowych. Rozpoczêto tym
samym tzw. fazê rozmów religijnych14.
Analiza owych religijnych debat ukazuje nam zaskakuj¹c¹ sprawê. Jesteœmy bowiem sk³onni – jak zauwa¿a protestancki badacz historii reformacji, prof. Schneemelcher – przyjmowaæ, ¿e w tym czasie istnia³y ju¿ wyraŸnie od siebie oddzielone
Koœcio³y o odmiennych wyznaniach. W rzeczywistoœci nic takiego nie mia³o miejsca. Dla niektórych terytoriów mo¿na przyj¹æ, ¿e by³y jednoznacznie odciête od
Rzymu. W pozosta³ych jednak pañstwach zwi¹zkowych przynale¿nych do Rzeszy
sytuacja by³a doœæ skomplikowana. Przede wszystkim strona katolicka, jak i sam
cesarz Karol V byli œwiadomi, ¿e kwestiê religijn¹ mo¿na rozwi¹zaæ drog¹ pokojow¹, rodzajem reformy, co jednak wci¹¿ by³o przez Rzym utrudniane 15.
Pierwsze rozmowy mia³y miejsce w Hagenau. Niestety szybko one upad³y,
poniewa¿ strona katolicka chcia³a nawi¹zaæ do uk³adów z 1530 r. w Augsburgu, a
z kolei strona protestancka przyjmowa³a Confessio Augustana jako niekwestionowan¹ podstawê wszelkich paktów. Tak¿e rozmowy w Wormacji zim¹ 1540/41
nie doprowadzi³y do niczego i zosta³y przesuniête na wiosnê 1541 r. na zjazd
Rzeszy do Ratyzbony16.
W Ratyzbonie obrady na temat teologicznych kontrowersji podjêli Philipp
Melanchton (1497–1560), Johannes Eck (1486-1543), Martin Bucer (1491–1551)
i Johann Gropper (1503–1559). Wszystko odbywa³o siê pod „ochronnym parasolem” kard. Gasparo Contarini (1483–1542). I rzeczywiœcie dosz³o do wypracowania tzw. ugody ratyzboñskiej (zwanej tak¿e „Regensburger Buch”), której artyku³
V przedk³ada³ konsens na temat nauki o usprawiedliwieniu. Artyku³ g³osi³, ¿e po
upadku Adama wszyscy ludzie s¹ nieprzyjació³mi Boga i dlatego [s¹ pogr¹¿eni]
w œmierci i niewoli grzechów. Odkupienie jest tylko przez Chrystusa, jedynego
Poœrednika Boga i ludzi. Ten czyn Chrystusa jest za darmo, z ³aski, i osi¹ga siê
go tylko z uprzedzaj¹cym poruszeniem Ducha Œwiêtego przez wiarê. W ten sposób zosta³o zachowane solus Christus. Z kolei sola gratia obowi¹zuje w ka¿dym
wypadku, poniewa¿ jest mowa o uprzedzaj¹cej ³asce Bo¿ej, bez której nie istnieje
¿adna wiara i nie ma ¿adnego przeniesienia (policzenia) sprawiedliwoœci Chrystusowej na rzecz w³asnego ¿ycia17.
Strona katolicka jak i reformatorska uniknê³y pojêcia sola fide („jedynie przez
wiarê”). Pojêcie wiary zosta³o natomiast zdefiniowane nastêpuj¹co: wierzyæ
z pewnoœci¹ wszystkiemu, co zosta³o objawione przez Boga („mit Gewissheit allem glauben, was von Gott geoffenbart wird”). Pojêcie to dŸwiêczy nieco jak
14
15
16
17
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W. Schneemelcher, Martin Luther. Sein Leben und sein Werk. Eine Einführung, s. 81-103.
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pewnoœæ zbawienia, ale formu³a ta jest ze strony katolickiej otwarta na interpretacjê, której autentycznie mo¿e jedynie dokonaæ Urz¹d Nauczycielski. On bowiem
jedynie jest w³adny okreœliæ, co jest przez Boga objawione i co chrzeœcijanin ma
przyjmowaæ. Oznacza to wiêc, ¿e grzesznik staje siê usprawiedliwiony przez
¿yw¹ i czynn¹ wiarê („viva et efficax fides”). I dalej: a wiêc wiara, która usprawiedliwia, jest ow¹ wiar¹, która jest czynna poprzez mi³oœæ. Jednoczeœnie formu³a jednoœci zapewnia solennie, ¿e przy ¿ywej i czynnej wierze usprawiedliwienie
siê dokonuje dziêki uchwyceniu Bo¿ego mi³osierdzia, a nie w oparciu o godnoœæ
czy doskona³oœæ usprawiedliwionego. Widaæ tu, jak bardzo wówczas obie strony
by³y sobie blisko18.
Luter jednak¿e i inni reformatorzy uwa¿ali te sformu³owania za rodzaj ³ataniny
(„geflickt ding”), poniewa¿ nie zosta³a w nich œciœle utrzymana zasada sola fide.
Mi³oœæ jest dla Lutra koniecznym skutkiem wiary, a nie wspó³przyczyn¹ usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia – wed³ug ojca reformacji – doznaje grzesznik, bezbo¿ny, który nie wierzy w Chrystusa, a nie jakiœ cz³owiek, który po uprzedzaj¹cej
³asce jakoœ sam wspó³dzia³a przez mi³oœæ i dobre uczynki ze swoim zbawieniem.
¯aden uczynek nie jest zdolny sprawiæ, abyœmy siê mogli przypodobaæ Bogu, tak¿e
uczynek z wiary. St¹d pojawi³o siê u Lutra takie przesadne sformu³owanie, jak:
dobre uczynki by³yby nawet szkodliwe dla naszej szczêœliwoœci, gdyby by³y spe³niane z intencj¹, aby uczyniæ siê sprawiedliwym wobec Boga19.
Znacz¹cym dla zrozumienia wydarzenia usprawiedliwienia jest tak¿e ówczesne pojêcie grzechu. Nie bêdziemy tu jednak g³êbiej wchodziæ w skomplikowane
wypowiedzi odnoœnie do ujmowania grzechu pierworodnego, bycia grzesznikiem, czynów grzesznych czy te¿ w kwestiê sakramentalnego spe³niania siê
usprawiedliwienia w chrzcie i spowiedzi. By³ to nie tyle problem dla strony katolickiej, co przede wszystkim dla reformacyjnej, która w swoich wewnêtrznych
sporach w XVI wieku nie mog³a bli¿ej sprecyzowaæ czy te¿ ujednoliciæ tych pojêæ. Po œmierci Lutra (1546) wœród luteranów rozgorza³ bowiem spór na temat
kwestii, czy Bóg usprawiedliwionego grzesznika og³asza jedynie sprawiedliwym
(usprawiedliwienie zewnêtrzne, forensis), czy te¿ czyni go sprawiedliwym
(usprawiedliwienie wewnêtrzne, effectiv). Natomiast reformowani akcentowali
stale zwi¹zek usprawiedliwienia i uœwiêcenia. Jednoczeœnie utrzymywali, ¿e to
nie uœwiêcenie sprawia usprawiedliwienie, ale jest odwrotnie, czyli dopiero
usprawiedliwienie umo¿liwia uœwiêcenie20.
Ratyzboñski artyku³ o usprawiedliwieniu nie odegra³ niestety wiêkszej roli,
choæ zawiera³ w sobie konsens akceptowany przez obydwie strony. Ten rodzaj
rozwi¹zywania kontrowersji na temat usprawiedliwienia pojawi siê jeszcze dwukrotnie: raz w XVI wieku na Soborze Trydenckim, a drugi raz w XX wieku we
„Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”.
18
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Por. tam¿e, s. 18.
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III. Czy pojednanie w XVI w. mog³o zaistnieæ?
Ratyzboñskie rozwi¹zanie pojawia siê ju¿ ponownie po kilku latach w schematach przygotowawczych do Dekretu o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego (1546). Niestety, tylko nieliczni ojcowie soborowi uchwycili prawdziwy problem usprawiedliwienia jako ³aski Bo¿ej przyjêtej bez zastrze¿eñ w wierze, która
zawiera w sobie ufnoœæ i z³¹czona jest z nadziej¹ i mi³oœci¹21. Odwo³ywanie siê
do nauki Aposto³a Paw³a by³o postulowane przez opata benedyktyñskiego I.
Chiari, bpa Terraciny O. Raventa, kard. G. Contariniego, bpa Werony A. Lippomano, kard. R. Pole oraz przez teologów: P. Sarra, B. Carranza, A. Delfino i innych 22. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje tu wybitna postaæ Soboru Trydenckiego,
a mianowicie Girolamo Seripando, genera³a augustianów. By³ on nie tylko zaanga¿owany w przedsoborowe prace przygotowawcze do Dekretu o usprawiedliwieniu, ale to on w³aœnie wypracowa³ schemat (z 11 i 19 sierpnia 1546 r.), który
pos³u¿y³ za podstawê do ostatecznej redakcji tego¿ Dekretu23. Niestety opcja augustyñska ostatecznie upadnie na rzecz rozwi¹zania tomistycznego.
Dlaczego artyku³ V ratyzboñskiej ugody nie zosta³ wcielony w ¿ycie? Z³o¿y³o
siê na to szereg przyczyn. Najpierw polityczne. Cesarz Karol V doszed³ w Ratyzbonie do przekonania, ¿e osi¹gniêcie porozumienia w obecnej sytuacji jest niemo¿liwe, dlatego trzeba bêdzie rozpocz¹æ wojnê z protestanckimi ksi¹¿êtami.
I rzeczywiœcie wybuch³a ona w 1546 roku24. Ten konsens w nauce o usprawiedliwieniu zawiera³ równie¿ w sobie teologiczne s³aboœci. Strona protestancka wskaza³a na brak w nim konsekwencji odnoœnie do nauki o sakramentach i koœcielnych urzêdach. Z kryteriologicznej funkcji nauki o usprawiedliwieniu wynika³o
dla reformatorów, ¿e przy Wieczerzy Pañskiej (Eucharystia) przyjmuje siê Chrystusa i odpuszczenie grzechów, ale Koœció³ nie ofiaruje Chrystusa jako ofiary za
nasze grzechy. Dalej: Chrystus jest obecny w znakach chleba i wina, gdy jest
przepowiadana Jego œmieræ. A zatem sakramentalna obecnoœæ Chrystusa nie zale¿y od historycznie powsta³ego rzymskokatolickiego rozumienia odnoœnie do ordynacji i sukcesji. Porozumienie w Ratyzbonie upad³o ostatecznie z powodu
kwestii Pisma Œwiêtego, Tradycji i koœcielnego autorytetu. Twierdzenia o nieomylnoœci soborów i o prymacie papie¿a by³y dla reformatorów nie do przyjêcia,
poniewa¿ nie mogli oni wi¹zaæ usprawiedliwiaj¹cego dzia³ania Bo¿ego i wynikaj¹cych z tego konsekwencji dla koœcielnych struktur z nieodzownymi koœcielnymi autorytetami, które – wed³ug nich – nie mia³y swojego uzasadnienia w Piœmie
Œwiêtym. A zatem nie tylko mo¿na by³o je odrzuciæ, ale nawet by³o to koniecznoœci¹. Ponadto autorytet koœcielny, obok orêdzia o usprawiedliwieniu, jawi³ siê
21
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tu jako dodatkowy, niepotrzebny warunek do osi¹gniêcia zbawienia. St¹d definitywnie konsens o usprawiedliwieniu musia³ upaœæ25.
Wspomniany ju¿ luterañski prof. Frieling czyni interesuj¹ce porównanie, a
mianowicie zestawia on tekst ratyzboñskiej ugody z 1541 r. z tekstem „Wspólnej
Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” 26 z 1997 r. i wyci¹ga nastêpuj¹ce wnioski. Oba teksty akcentuj¹ wyra¿enia tylko Chrystus i tylko z wiary. Jest
te¿ ukazana wiara osoby (der personale Glaube). Brakuje jednak wyraŸnego
okreœlenia tylko z wiary, poniewa¿ pojêcie wiary jest stosowane w ró¿ny sposób.
Strona ewangelicka ujmuje wiarê radykalnie jako przyjêcie pojednania przez
Boga. Natomiast strona katolicka mówi o wierze dzia³aj¹cej w mi³oœci. Oba teksty g³osz¹ konsens, ale wyci¹gaj¹ dla swoich konfesji odmienne wnioski co do
rozumienia sakramentów, Koœcio³a i urzêdu w Koœciele27.
Jeœli siê porównuje uniê z 1541 r. i „Deklaracjê” z 1997 r. to trzeba koniecznie uwzglêdniæ kontekst czasowy. Poniewa¿ wówczas nie sta³y dwa Koœcio³y
naprzeciw siebie, ale próbowano za wszelk¹ cenê uchroniæ jednomyœlnoœæ, st¹d
usi³owano wypracowaæ konsens doktrynalny. Od roku 1541 dokona³ siê kopernikañski zwrot w ekumenicznej hermeneutyce. W XVI w. dyskutowano pod
groŸb¹ œredniowiecznego procesu o herezjê i wykazywano jedynie to, co dzieli.
Dzisiaj stoj¹ z respektem naprzeciw siebie dwa wzajemnie uznaj¹ce siê Koœcio³y i nie wyszukuj¹ tego, co ich dzieli, ale akcentuj¹ to, co maj¹ wspólnego.
Metoda „wszystko albo nic” jest bowiem zabójcza dla ekumenicznego dialogu28.
Na postawione w tytule tego punktu pytanie, czy pojednanie miêdzy reformatorami a przedstawicielami Koœcio³a rzymskiego mog³o rzeczywiœcie zaistnieæ,
trzeba nam odpowiedzieæ ostatecznie negatywnie. Oczywiœcie pomijamy tu ja³owe roztrz¹sanie sytuacji, co by by³o, gdyby teologowie reformacji odst¹pili od
swoich tez. Na przeszkodzie sta³o zbyt wiele elementów, aby dosz³o do pozytywnych uzgodnieñ, a zw³aszcza jednak ca³kowicie odmienna koncepcja Koœcio³a.
Postulaty reformacji siêga³y zbyt g³êboko, aby legaci papiescy (kard. Kajetan w
Augsburgu w 1518 r., czy kard. Aleander na sejmie Rzeszy w Wormacji w 1521
r.) mogli na nie przystaæ. Tym bardziej, ¿e 15 czerwca 1520 r. papie¿ Leon X
og³osi³ bullê Exurge Domini, która zawiera³a 41 zdañ z nauczania Lutra i okreœla³a je jako heretyckie29.
Por. R. Frieling, Wie ist es zum Streit über die Rechtfertigungslehre gekommen?, s. 20.
Zob. „Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (1997). Projekt ostateczny.
Œwiatowa Federacja Luterañska i Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan (t³um. K. Karski), SiDE (1997),
nr 2, s. 67-79 (dalej jako WD). Tekst angielski: „The Joint Declaration on the doctrine of Justification”.
Lutheran World Federation and the Catholic Church, Information Service. The Pontifical Council for
Promoting Christian Unity 98(1998), s. 81-90. Wersja niemiecka: „Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigungslehre”, w: Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre. Ein Kommentar für
Ökumenische Forschung, Straßburg 1997, s. 55-77.
27
Por. Por. R. Frieling, Wie ist es zum Streit über die Rechtfertigungslehre gekommen?, s. 21.
28
Por. tam¿e, s. 22.
29
Por. W. Schneemelcher, Martin Luther. Sein Leben und sein Werk. Eine Einführung, s. 63-64.
25
26

42

ANDRZEJ A. NAPIÓRKOWSKI

IV. Hermeneutyka wspó³czesnego dialogu ekumenicznego
Podpisanie „Wspólnej Deklaracji w sprawie o usprawiedliwieniu”, wraz z za³¹czonym do niej „Wspólnym oficjalnym oœwiadczeniem” zawieraj¹cym „Dodatek”, przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan i Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ w Augsburgu w paŸdzierniku 1999 r. nale¿y bez w¹tpienia uwa¿aæ za niezwykle wa¿ny krok na drodze ku osi¹ganiu widzialnej jednoœci Chrystusowego
Koœcio³a. Chocia¿ nie sposób tu przeceniæ rangi tego dokumentu, to jednak
„Wspóln¹ Deklaracjê” trzeba przede wszystkim widzieæ jako kolejny, historycznie wa¿ny, etap dialogu katolicko-luterañskiego. Albowiem przeciwstawna interpretacja i przeciwstawne zastosowanie biblijnego orêdzia o usprawiedliwieniu
sta³y siê w XVI stuleciu g³ównym, jakkolwiek nie jedynym, powodem podzia³u
Koœcio³a zachodniego. Swoje odzwierciedlenie znalaz³o to w potêpieniach doktrynalnych. Do przezwyciê¿enia tego koœcielnego podzia³u potrzeba by³o wypracowania wspólnego rozumienia usprawiedliwienia. Po Soborze Watykañskim II,
dziêki inspiracjom wyp³ywaj¹cym z biblistyki, historii dogmatów i teologii, nast¹pi³o wyraŸne zbli¿enie siê katolików i luteranów w zakresie rozumienia usprawiedliwienia30.
W oparciu o ca³y szereg wczeœniejszych postanowieñ tak na p³aszczyŸnie lokalnych (krajowych), jak i ogólnokoœcielnych mieszanych komisji ekumenicznych, „Wspólna Deklaracja” prezentuje dla obu partnerów dialogu wspólne rozumienie nauki o usprawiedliwieniu. Nie zawiera ona wszystkiego, co w ka¿dym
Koœciele siê naucza na temat usprawiedliwienia; stanowi jedynie konsens w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu oraz ukazuje, ¿e istniej¹ce nadal
ró¿ne podejœcia nie s¹ ju¿ powodem do formu³owania potêpieñ doktrynalnych31.
Osi¹gniêty konsens mo¿na okreœliæ jako pojednanie szerokie albo jako konsens zró¿nicowany (concordia discordans). Dlaczego? Poniewa¿ to ujednolicenie pogl¹dów nie jest ca³kowite. Ujednolicenie obejmuje jedynie konsens w sprawach podstawowych (Konsens in Grundwahrheiten), a nie we wszystkich konkretnych prawdach, które obejmuj¹ naukê o usprawiedliwieniu. Dlatego nie
mamy w tekœcie stwierdzenia, ¿e jest to Konsens in den Grundwahrheiten. Do
tych prawd podstawowych „Wspólna Deklaracja” zalicza zw³aszcza wspóln¹
wiarê, ¿e usprawiedliwienie to dzie³o Trójjedynego Boga, które spe³nia siê przez
Jezusa Chrystusa; ponadto dokonuje siê ono w Duchu Œwiêtym w sakramencie
chrztu; dalej – usprawiedliwienie jest tylko z ³aski i w wierze, a nie podstawie
naszych zas³ug; i wreszcie – iustificatio impii to absolutnie darmowy, niezas³u¿ony dar mi³osiernego Boga.
„Wspólna Deklaracja” prawdy podstawowe, co do których istnieje zgodnoœæ
okreœla tak¿e jako te, „z którymi daj¹ siê pogodziæ ró¿nice w szczegó³owych
30
31
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wypowiedziach” (die unterschiedlichen Entfaltungen in den Einzelaussagen sind
damit vereinbar)32. Ró¿nice te ujawniaj¹ siê szczególnie w nastêpuj¹cych aspektach nauki o usprawiedliwieniu: niezdolnoœæ cz³owieka do osi¹gniêcia usprawiedliwienia w³asnym wysi³kiem, grzech, usprawiedliwienie jako odpuszczenie
grzechów i uczynienie sprawiedliwym, usprawiedliwienie przez wiarê i z ³aski,
grzesznoœæ usprawiedliwionego, Prawo i Ewangelia, pewnoœæ zbawienia, klasyfikacja dobrych uczynków usprawiedliwionego oraz miejsce i funkcja samej
nauki o usprawiedliwieniu. A zatem ró¿nice, które istniej¹, s¹ ró¿nicami dopuszczalnymi33.
To swoistego rodzaju ujednolicenie poddane jednak krytycznej analizie budzi
wiele w¹tpliwoœci. A pewne aspekty wspólnego rozumienia nauki o usprawiedliwieniu wydaje siê nawet, ¿e nie tylko siêgaj¹ granic porozumienia, ale nawet ów
szeroki konsens stawiaj¹ pod znakiem zapytania. Nale¿y tutaj wskazaæ przede
wszystkim na formu³ê simul iustus et peccator, wspó³dzia³anie cz³owieka z Bo¿¹
³ask¹ (cooperatio) i kryteriologiczn¹ funkcjê nauki o usprawiedliwieniu i jej
miejsce w hierarchia veritatum.
Konsekwencj¹ osi¹gniêcia zró¿nicowanego konsensu w zakresie nauki o
usprawiedliwieniu, który polega na zgodnoœci w podstawowych prawdach dotycz¹cych tej nauki, jest zniesienie potêpieñ doktrynalnych XVI stulecia. Definiuj¹c to precyzyjniej, nale¿y stwierdziæ, ¿e potêpienia doktrynalne Soboru Trydenckiego nie dotycz¹ nauki Koœcio³ów luterañskich przed³o¿onej w tej Deklaracji, a
potêpienia luterañskich ksi¹g wyznaniowych nie dotycz¹ nauki Koœcio³a rzymskokatolickiego przed³o¿onej w tej Deklaracji 34.
Dzisiaj ekumeniczne d¹¿enia nie maj¹ na celu eliminacji ró¿nic, sam jeden
Koœció³ Chrystusowy zawiera przecie¿ w sobie ró¿norodnoœæ. Ró¿nica jest czêœci¹ podstawowego konsensu, okreœlonego jako konsens zró¿nicowany. To pozytywne uznanie dla zró¿nicowania nie oznacza jednak, ¿e mo¿e ono byæ aplikowane do ka¿dego przypadku. Istniej¹ te¿ ró¿nice nie do zaakceptowania; ró¿nice,
które nie s¹ ju¿ wiêcej czêœci¹ konsensu, one go nawet znosz¹. Te ró¿nice nazywamy dziel¹cymi lub separatystycznymi (des différences séparatices), poniewa¿ one podtrzymuj¹ podzia³. Historia Koœcio³a jest naznaczona w³aœnie takimi
ró¿nicami separatystycznymi, jakie w zakresie usprawiedliwienia pojawi³y siê
wyraŸnie w wyst¹pieniu Lutra, czy póŸniej w unii ratyzboñskiej, czy te¿ w ostatnim dokumencie na ten temat, czyli we „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu”. Te w³aœnie dziel¹ce ró¿nice s¹ przedmiotem wspó³czesnego
dialogu ekumenicznego. One s¹ nie do przyjêcia nie z powodu ich ró¿nicy jakoœciowej, ale z powodu ich separatystycznego charakteru. W³aœnie ten charakter
czyni siê przedmiotem rygorystycznych badañ, aby ostatecznie sprecyzowaæ, na
czym polega jego dziel¹cy podzia³. Cel dialogu sprowadza siê tu do przekszta³ce32
33
34
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nia ró¿nic dziel¹cych w ró¿nice prawomocne, s³uszne (des différences légitimes).
Po takiej transformacji ró¿nice, jakie pozostaj¹, maj¹ prawo istnieæ i tworzyæ
konsens podstawowy. Ró¿nice prawomocne s¹ w³aœnie wyrazem jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci (zró¿nicowany konsens)35.
Podsumowuj¹c próby pojednania na temat nauki o usprawiedliwieniu, jakie
zosta³y podjête jeszcze przed otwarciem Soboru Trydenckiego, czyli w Augsburgu i w Ratyzbonie trzeba nam siê do nich odnieœæ pozytywnie. By³y to bowiem
wysi³ki, którym przyœwieca³ szlachetny cel, jakim jest jednoœæ Chrystusowego
Koœcio³a. Jednak¿e musia³y siê one zakoñczyæ fiaskiem, albowiem obie strony
nie by³y wystarczaj¹co dojrza³e do rozmów. Dopiero zmiana zasad prowadzenia
ekumenicznego dialogu, czyli wypracowanie nowej hermeneutyki, jak to mia³o
miejsce w 1999 r. we „Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” mog³a przynieœæ sukces. I tak w³aœnie siê sta³o. Obie strony szukaj¹c tego,
co ich ³¹czy, zgodzi³y siê na zró¿nicowany konsens w podstawowych prawdach
odnoœnie do usprawiedliwienia, nie eliminuj¹c przy tym doktrynalnych ró¿nic,
które tworz¹ istotê w³aœciw¹ danej konfesji.

35
Por. A. Birmelé, La communion ecclésiale. Progres oecuméniques et enjeux méthodologiques, (Les
editions du Cerf), Paris-Geneve 2000, s. 247n.
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Wiernoœæ jako fundament
dzia³alnoœci komisji teologicznych
dla dialogu ekumenicznego

Nie ma prawdziwego dialogu ekumenicznego bez wiernoœci wobec ca³ej treœci wiary objawionej: Jednoœæ, jakiej pragnie Bóg, mo¿e siê urzeczywistniæ tylko dziêki powszechnej wiernoœci wobec ca³ej treœci wiary objawionej1. Nie inaczej jest w przypadku dzia³alnoœci komisji teologicznych, powo³ywanych dla
dialogu ekumenicznego. „Wspólna Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu” (1997) Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kolejny raz ukaza³a, jak kluczowe znaczenie w dialogu ekumenicznym posiada dzia³alnoœæ komisji teologicznych powo³ywanych przez Koœcio³y pozostaj¹ce ze sob¹ w dialogu ekumenicznym. Ks. Zbigniew
Zembrzuski, we wprowadzeniu do lektury wspomnianej Wspólnej Deklaracji
podkreœla, ¿e nale¿y wyraziæ podziêkowanie wszystkim, którzy modlitw¹, prac¹
i doœwiadczeniem teologicznym przyczynili siê do powstania Wspólnej Deklaracji2.
W zwi¹zku ze szczególnym znaczeniem, jakie w dialogu ekumenicznym posiada praca komisji, które od strony teologicznej przygotowuj¹ wielorakie projekty porozumieñ pomiêdzy Koœcio³ami, warto przypomnieæ ogólny zarys teologicznych podstaw ich autorytetu. Zaœ „kluczem” do tej refleksji uczynimy
pojêcie wiernoœci, bêd¹cej fundamentem wszelkiej dzia³alnoœci osób i instytucji zaanga¿owanych w dialogu ekumenicznym.

Jan Pawe³ II, Ut unum sint (encyklika o dzia³alnoœci ekumenicznej, z 25 maja 1995 roku), 18.
Z. Zembrzuski, Porozumienie w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, w: „Biuletyn ekumeniczny” 1-2
(2000), s. 75. Autor wymienia w tym kontekœcie z Polski: arcybiskupa Alfonsa Nossola, o. Stanis³awa
Celestyna Napiórkowskiego i prof. Karola Karskiego.
1
2
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I. Instytucja komisji teologicznych
do spraw dialogu ekumenicznego
W encyklice Ut unum sint Jan Pawe³ II podkreœla, ¿e duszê ekumenicznej odnowy stanowi modlitwa. Papie¿ omawia kolejno wielorakie formy modlitwy
ekumenicznej, dziêki której mi³oœæ do braci od³¹czonych znajduje swój najpe³niejszy wyraz3. Przechodz¹c do omówienia roli i znaczenia, jakie w dialogu ekumenicznym odgrywaj¹ komisje teologiczne, Jan Pawe³ II wskazuje, i¿ podstaw¹
wszelkich struktur ekumenicznych winna byæ ich s³u¿ba prawdzie w duchu
szczerego dialogu: Jeœli modlitwa stanowi „duszê” ekumenicznej odnowy i d¹¿enia do jednoœci, to w niej tak¿e zakorzenia siê i z niej czerpie moc to wszystko, co
Sobór okreœla jako „dialog”4.
W tej samej encyklice odnajdujemy ogólne wyjaœnienie, czym s¹ i jak¹ rolê
pe³ni¹ komisje powo³ywane przez Koœcio³y lokalne lub partykularne dla dialogu ekumenicznego: Dzia³anie na rzecz dialogu ekumenicznego, jakie zarysowa³o siê od czasu Soboru, nie jest bynajmniej prerogatyw¹ Stolicy Apostolskiej,
ale tak¿e zadaniem poszczególnych Koœcio³ów lokalnych lub partykularnych.
„Specjalne komisje”, których zadaniem jest szerzenie ekumenicznego ducha i
dzia³alnoœci ekumenicznej, zosta³y powo³ane przez Konferencje Episkopatów i
przez Synody katolickich Koœcio³ów Wschodnich. Analogiczne i w³aœciwe struktury dzia³aj¹ na szczeblu poszczególnych diecezji. Inicjatywy te s¹ œwiadectwem konkretnego i powszechnego zaanga¿owania siê Koœcio³a katolickiego w
realizacjê soborowych wskazañ dotycz¹cych ekumenizmu: jest to istotny aspekt
ruchu ekumenicznego5.
Na temat dzia³alnoœæ komisji teologicznych dla dialogu ekumenicznego
mówi ju¿ „Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotycz¹cych ekumenizmu”, og³oszone przez Papiesk¹ Radê do spraw Jednoœci Chrzeœcijan (z 23
marca 1993 r.). W rozdziale V („Wspó³praca ekumeniczna, dialog i wspólne
œwiadectwo”) czytamy: W niektórych dialogach ekumenicznych uczestnicy zostaj¹ upowa¿nieni przez hierarchiê do brania w nich udzia³u nie z tytu³u czysto
osobistego, ale jako delegowani przedstawiciele swego Koœcio³a. (...) W przypadkach tego rodzaju katoliccy uczestnicy maj¹ specjaln¹ odpowiedzialnoœæ
wobec autorytetu, który ich pos³a³. Aprobata tego¿ autorytetu jest równie¿ konieczna, zanim owoc jakiegokolwiek dialogu zobowi¹¿e oficjalnie Koœció³6.
Aby zaœ przybli¿yæ koniecznoœæ wiernoœci w pracy wspomnianych komisji,
Dyrektorium przypomina nauczanie Soboru Watykañskiego II: W dialogu ekuPor. tam¿e, 21-27.
Tam¿e, 28.
5
Jan Pawe³ II, Ut unum sint, 31.
6
Papieska Rada do spraw Jednoœci Chrzeœcijan, Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm
dotycz¹cych ekumenizmu, w: „Communio” 2 (80), rok XIV (1994), nr 175.
3
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menicznym teologowi katoliccy, którzy z braæmi od³¹czonymi poœwiêcaj¹ siê
studiom nad Bo¿ymi tajemnicami, a trzymaj¹ siê œciœle nauki Koœcio³a, powinni
kierowaæ siê umi³owaniem prawdy oraz odznaczaæ siê nastawieniem pe³nym
mi³oœci i pokory7.
Owocem pracy komisji teologicznych dla dialogu ekumenicznego s¹ miêdzy
innymi wspólne deklaracje czy raporty przedstawiane zainteresowanym Koœcio³om do aprobaty. Chocia¿ maj¹ one wartoœæ wewnêtrzn¹ ze wzglêdu na kompetencjê i status ich autorów, nie anga¿uj¹ one Koœcio³ów tak d³ugo, a¿ nie zostan¹
zaaprobowane przez w³aœciwe w³adze koœcielne8. W praktyce oznacza to, ¿e ca³ym procesem recepcji opracowanych tematów teologicznych kieruje oficjalny
autorytet nauczycielski Koœcio³a, który jest odpowiedzialny za wydanie ostatecznego os¹du odnoœcie do deklaracji ekumenicznych9.
Cech¹ najbardziej charakterystyczn¹ dla dzia³alnoœci Urzêdu nauczycielskiego
jest wiernoœæ depozytowi wiary. Poniewa¿ komisje teologiczne dla dialogu ekumenicznego pozostaj¹ w œcis³ej zale¿noœci od Urzêdu nauczycielskiego, dlatego
wiernoœæ jest i powinna byæ podstaw¹ dzia³alnoœci tych komisji, a zarazem nieod³¹cznym kryterium oceny wszelkich ich d¹¿eñ i podejmowanych inicjatyw, gdy¿,
powtórzmy raz jeszcze s³owa Jana Paw³a II, jednoœæ, jakiej pragnie Bóg, mo¿e siê
urzeczywistniæ tylko dziêki powszechnej wiernoœci wobec ca³ej treœci wiary objawionej10.

II. Wiernoœæ pos³annictwu Jezusa Chrystusa
Koœció³ z wyraŸnego ustanowienia Chrystusa jest spo³ecznoœci¹ nowego
Ludu Bo¿ego. Ten spo³eczny wymiar rzeczywistoœci Koœcio³a posiada charakter zbawczy, odró¿niaj¹cy go od wszelkich innych, czysto œwieckich spo³ecznoœci: Najwa¿niejszym zadaniem tej spo³ecznej warstwy rzeczywistoœci Koœcio³a
jest troska o przechowywanie i przekazywanie zbawczego dzie³a Chrystusa,
obejmuj¹cego objawion¹ prawdê, zbawiaj¹c¹ ³askê i nowy swoisty ³ad spo³eczny11.
Zbawcze zadanie Koœcio³a sprawia, ¿e wiernoœæ depozytowi wiary jest nierozerwalnie zwi¹zana ze s³u¿b¹ Ludowi Bo¿emu, i jako taka mo¿e byæ uznana tak¿e za fundament dzia³alnoœci komisji teologicznej dla dialogu ekumenicznego. W
konsekwencji komisje te w sobie w³aœciwy sposób maj¹ zadanie kierowaæ siê
wiernoœci¹ zbawczemu pos³annictwu Jezusa Chrystusa: prorockiemu, kap³añskieUnitatis reintegratio, 11.
Dyrektorium..., nr 178.
9
Tam¿e, nr 182.
10
Jan Pawe³ II, Ut unum sint, 18.
11
S. Nagy, Chrystus w Koœciele, Wroc³aw 1982, s. 93.
7
8
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mu i królewskiemu: (Jezus Chrystus) jest Tym, którego Ojciec namaœci³ Duchem
Œwiêtym i którego ustanowi³ ‘Kap³anem, Prorokiem i Królem’, a ca³y Lud Bo¿y
uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialnoœæ za pos³anie i s³u¿bê, jakie z nich wynikaj¹12.

1. Wiernoœæ pos³annictwu kap³añskiemu
Wchodz¹c do Ludu Bo¿ego przez wiarê i chrzest, otrzymuje siê uczestnictwo
w szczególnym powo³aniu Chrystusa, w Jego powo³aniu kap³añskim: „Chrystus
Pan, Kap³an wziêty spoœród ludzi, nowy lud uczyni³ królestwem i kap³anami Bogu
i Ojcu swemu”. Ochrzczeni bowiem poœwiêceni s¹ przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Œwiêtym, jako dom duchowy i œwiête kap³añstwo13.
Bêd¹c czêœci¹ Ludu Bo¿ego i dzia³aj¹c poniek¹d w jego imieniu, komisja
teologiczna dla dialogu ekumenicznego jest powo³ana do wiernoœci pos³annictwu kap³añskiemu Jezusa Chrystusa. Oznacza to konkretnie, ¿e winna ona d¹¿yæ do tego, aby wszyscy wierz¹cy w Chrystusa mogli dojœæ do wspó³sprawowania nade wszystko centralnego obrzêdu Ludu Bo¿ego jakim jest Eucharystia.
W niej Lud Bo¿y wci¹¿ na nowo wyra¿a siebie i aktualizuje, kiedy posiadaj¹cy
œwiêcenia kap³an dokonuje ofiary eucharystycznej, wypowiadaj¹c s³owa konsekracji chleba i wina14. Ca³a wspólnota wspó³dzia³a w tym zbawczym wydarzeniu. Zaœ jednoœæ w czasie Eucharystii jest znakiem jednoœci wiary bior¹cych
w niej udzia³. Dla przybli¿enia godziny tej „eucharystycznej jednoœci”
Koœcio³a, w której wyra¿a siê w sposób szczególny kap³añskie pos³annictwo
Chrystusa, nieodzowna jest wiernoœæ komisji teologicznej dla dialogu ekumenicznego.
Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi Piusa XI i Piusa XII, Sobór Watykañski II
stwierdza, i¿ uczestnicz¹cy w obrzêdzie (Eucharystii) przedstawiaj¹ Chrystusa
Ojcu, oddaj¹c nadto samych siebie w ofierze Jezusa Chrystusa i wraz z Nim15.
W Eucharystii uobecnione zostaj¹ œmieræ i zmartwychwstanie Pana i On sam
jako uwielbiony, staje siê obecny, by sprawuj¹cy mogli w³¹czyæ siê rzeczywiœcie w Jego postawê radykalnej ofiary16. Komisja teologiczna dla dialogu ekumenicznego, przez swoj¹ wiernoœæ kap³añskiemu pos³annictwu Jezusa Chrystusa zmierza do tego, aby z jednej strony jeszcze bardziej zobowi¹zywaæ katolików do aktywnego w³¹czania siê w zbawcze dzia³o Chrystusa, z drugiej zaœ,
aby braciom i siostrom innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich przybli¿yæ godzinê
pe³nego w³¹czenia siê w ofiarê Jezusa Chrystusa, Najwy¿szego i Jedynego Kap³ana.

12
13
14
15
16

KKK, 783.
KKK, 784.
Por. M. Schmaus, Wiara Koœcio³a , Gdañsk – Oliwa 1993, s. 201.
KK, 33.
Por. tam¿e, s. 204.
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2. Wiernoœæ pos³annictwu prorockiemu
Œwiêty Lud Bo¿y uczestniczy w funkcji „prorockiej” Chrystusa. Dokonuje siê
to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmys³ wiary, który jest zmys³em ca³ego
Ludu Bo¿ego, œwieckich i hierarchii, gdy niezachwianie trwa przy wierze raz podanej œwiêtym, gdy pog³êbia jej rozumienie i staje siê œwiadkiem Chrystusa poœród tego œwiata17.
W teologii wylicza siê trzy formy uczestnictwa Ludu Bo¿ego w misji prorockiej Chrystusa: autorytatywne przepowiadanie, jakie przys³uguje ex officio biskupowi, a mog¹ w nim mieæ uczestnictwo kap³ani (proboszcz z racji posiadania
urzêdu) i tak¿e œwieccy, upowa¿nieni ze strony biskupa przez misjê kanoniczn¹18.
Druga forma to nieoficjalne przepowiadanie, wyp³ywaj¹ce z wiary i mi³oœci ku
Chrystusowi i bliŸniemu (napominanie, zachêcanie, apostolska dzia³alnoœæ, przyk³ad ¿ycia)19. Trzeci¹ formê stanowi naukowa refleksja nad objawieniem, czyli
teologia stanowi¹ca domenê nie tylko duchownych, ale i œwieckich, aczkolwiek
w konkretnej realizacji i egzystencjalnym uzasadnieniu istniej¹ pomiêdzy nimi
pewne ró¿nice20.
Poprzez swoj¹ wiernoœæ pos³annictwu prorockiemu Jezusa Chrystusa, komisja
teologiczna dla dialogu ekumenicznego niezachwianie trwa przy wierze raz podanej œwiêtym i nieustannie pog³êbia jej rozumienie, sama staj¹c siê jej pierwszym
œwiadkiem. Chodzi tu nade wszystko o œwiadectwo ¿ycia i s³owa. Komisja winna
dawaæ wzór i przez to wzywaæ wierz¹cych katolików do „przed³u¿ania” w codziennym ¿yciu tego, co zawiera treœæ wiary i mi³oœci. Ten wymiar dzia³alnoœci
komisji urzeczywistnia siê zarówno na drodze formalnego wyjaœniania przez ni¹
poszczególnych prawd wiary, jak i na drodze œwiadectwa dawanego przez to, ¿e
na wzór proroków Starego Testamentu, komisja czêsto musi wystêpowaæ z jednoznacznym przypomnieniem nauki wiary, zw³aszcza w okolicznoœciach, które
w wieloraki sposób sprzeciwiaj¹ siê ewangelizacji21. Komisja teologiczna, jeœli
jest wierna pos³annictwu prorockiemu Chrystusa, spe³nia niezast¹pion¹ rolê
uœwiadamiania wiernym katolikom ich powo³ania do g³oszenia Ewangelii, czyli
dawania œwiadectwa prawdzie szczególnie wobec tych, którzy przynale¿¹ do innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.

3. Wiernoœæ pos³annictwu pasterskiemu
Lud Bo¿y uczestniczy w funkcji „królewskiej” Chrystusa. Chrystus urzeczywistnia swoj¹ królewskoœæ, przyci¹gaj¹c do siebie wszystkich ludzi przez swoj¹
œmieræ i zmartwychwstanie. Chrystus, Król i Pan wszechœwiata, sta³ siê s³ug¹
17
18
19
20
21

KKK, 785.
Por. M. Schmaus, Wiara..., dz. cyt., s. 205-206.
Por. tam¿e.
Por. tam¿e.
Por. J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, Kraków 1986, s. 29.
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wszystkich „nie przyszed³, aby Mu s³u¿ono, lecz aby s³u¿yæ i daæ swoje ¿ycie na
okup za wielu” (Mt 20, 28). Dla chrzeœcijanina s³u¿yæ Mu - znaczy panowaæ,
szczególnie w ubogich i cierpi¹cych, w których Koœció³ rozpoznaje obraz swego
ubogiego i cierpi¹cego Za³o¿yciela. Lud Bo¿y urzeczywistnia swoj¹ „godnoœæ
królewsk¹”, ¿yj¹c zgodnie z tym powo³aniem do s³u¿by z Chrystusem22.
Z racji udzia³u w urzêdzie pasterskim (królewskim) Jezusa Chrystusa, bêd¹c
czêœci¹ Ludu Bo¿ego i dzia³aj¹c w jego imieniu, komisja teologiczna dla dialogu
ekumenicznego w³¹cza siê przez swoj¹ wiernoœæ w zbawcze pasterzowanie samego Chrystusa wobec wszystkich ludzi: Syn Bo¿y, który sta³ siê cz³owiekiem, jest
Pasterzem, wzglêdnie Królem jako reprezentuj¹cy przed ludŸmi samego Boga.
G³osi On panowanie Boga i urzeczywistnia je przez nauczanie i czyn, przez cuda,
swoj¹ mêkê i œmieræ, przez zmartwychwstanie. Pasterskie zadanie wype³ni³ i nieustannie wype³nia otwieraj¹c ludziom prawdziwe Ÿród³o ¿ycia, by ich ku Niemu
prowadziæ, wyzwalaj¹c z mocy zagra¿aj¹cych ¿yciu23.
Komisja teologiczna dla dialogu ekumenicznego podejmuje zadanie przypominania wiernym katolikom o koniecznoœci ich udzia³u w pasterzowaniu Koœcio³em. S³u¿y tak¿e pog³êbianiu œwiadomoœci wszystkich wierz¹cych w Chrystusa,
¿e zostali wyzwoleni z grzechu i zobowi¹zani, by odpowiedzialnie przyczyniaæ
siê do kszta³towania doczesnego ¿ycia. Wiernoœæ pasterskiemu pos³annictwu
Chrystusa przybli¿a wiernych ku cywilizacji mi³oœci, ku braterskiemu porz¹dkowi miêdzyludzkich spotkañ, a tym samym ku jednoœci jak dot¹d podzielonych
uczniów Chrystusa.

III. Wiernoœæ pos³annictwu Koœcio³a
Urz¹d nauczycielski to autorytet, jakim Koœció³ cieszy siê w sprawach wiary
i obyczajów. To nauczanie Bo¿ej prawdy, ochrona przed b³êdami, utrzymanie
Koœcio³a w jednoœci i kierowanie misyjn¹ dzia³alnoœci¹ w œwiecie. Wszystkie
te cechy ujawniaj¹ ekspansywnoœæ i apostolskoœæ Mistycznego Cia³a Chrystusa24. Komisja teologiczna dla dialogu ekumenicznego reprezentuje Urz¹d nauczycielski Koœcio³a w jego misji strze¿enia, oceniania i inspirowania rozwoju
nauczania i praktyki wiary. Jest jakby „ustami” tego Urzêdu, by Lud Bo¿y trwa³
w prawdzie, która wyzwala25. Zadanie to opiera siê zatem na fakcie zbawczej
misji Koœcio³a, który powinien chroniæ powierzony mu, a nie nale¿¹cy do niego
depozyt26.
22
23
24
25
26

KKK, 786.
M. Schmaus, Wiara..., dz. cyt., s. 214.
Por. tam¿e, s. 217.
KKK, 890.
J. Ratzinger, Raport..., dz. cyt., s. 19.
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Magisterium Koœcio³a w okreœlonych warunkach ma absolutny i wi¹¿¹cy autorytet dla sumienia indywidualnego katolickiego chrzeœcijanina, chocia¿ skuteczne oddzia³ywanie tego autorytetu wymaga zgody sumienia w wolnej decyzji
ka¿dej jednostki27. Strze¿enie i przekazywanie s³owa Bo¿ego w kontekœcie konkretnych uwarunkowañ dialogu ekumenicznego domaga siê od komisji teologicznej pe³nej wiernoœci Bo¿emu Objawieniu, wyjaœnianemu autorytatywnie
przez Urz¹d nauczycielski Koœcio³a.28 Komisja ta nie jest bowiem autonomiczn¹ struktur¹ w stosunku do Objawienia, gdy¿ zadanie autentycznej interpretacji
S³owa Bo¿ego, spisanego czy przekazywanego przez Tradycjê, powierzone zosta³o samemu tylko ¿ywemu Urzêdowi Nauczycielskiemu Koœcio³a29.

1. Wiernoœæ urzêdowi autentycznemu
Magisterium Koœcio³a to urz¹d autentyczny, czyli pochodz¹cy od Chrystusa
Nauczyciela, Wcielonego S³owa Bo¿ego. Chrystusowa misja nauczycielska jest
wyraŸnie potwierdzona w Ewangeliach. Dar i zadanie autentycznego nauczania
Chrystus przekaza³ swoim Aposto³om, przez co œwiadomoœæ posiadania otrzymanego od Chrystusa pos³annictwa nauczycielskiego towarzyszy im od samego pocz¹tku (...). Tak Ewangelie opisuj¹ce wybór, powo³anie, przygotowanie Aposto³ów, jak i Dzieje Apostolskie ukazuj¹ce ich miejsce w pierwotnej gminie oraz listy
œw. Paw³a ilustruj¹ce najwczeœniejsz¹ fazê ich dzia³alnoœci, dobitnie œwiadcz¹ o
tej œwiadomoœci Aposto³ów30.
Dzia³alnoœæ komisji teologicznych dla dialogu ekumenicznego nale¿y odczytywaæ jako reprezentowanie Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a jako urzêdu
autentycznego. Zadania i prerogatywy nauczycielskie stanowi¹ poniek¹d funkcjê najwa¿niejsz¹ tych komisji. Dlatego tylko jako w pe³ni wierny reprezentant
Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a, nauczenie komisji staje siê tak¿e autentyczne.

2. Wiernoœæ urzêdowi ¿ywemu
Funkcja nauczycielska Urzêdu Nauczycielskiego wymaga jedynej w swoim
rodzaju kompetencji w odniesieniu do prawd objawionych: Kompetencja Koœcio³a Rzymskiego polega na posiadaniu przezeñ objawionej przez Boga prawdy.
Œwiadectwo Koœcio³a wywodzi siê z otrzymanego od Jezusa Chrystusa pos³annic27
K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, Warszawa 1987, s. 306. „Urzêdem Nauczycielskim nazywa siê
w³adzê nauczania, która z ustanowienia Chrystusa nale¿y do kolegium biskupiego i do ka¿dego z biskupów
pozostaj¹cych w hierarchicznej ³¹cznoœci z papie¿em”. Urz¹d nauczycielski a teologia. Dokument
Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej z 1975 roku, „¯ycie i Myœl” 26 (1976), nr 11, s. 114.
28
Por. J. Szymusiak, Tradycja, Pismo Œwiête, Magisterium Koœcio³a, w: „Ateneum Kap³añskie” 61
(1969), t. 72, z. 3, s. 385.
29
Por. KO 10.
30
J. £ucarz, Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a a teologia, maszynopis, Tarnów 1989, s. 59-60.

52

HENRYK SZMULEWICZ

twa nauczania tych prawd w odniesieniu do wszystkich ludzi. Owa kompetencja
jest potrzebna po to, aby móc poœredniczyæ miêdzy Objawieniem a ludŸmi31.
Urz¹d Nauczycielski stara siê poznaæ potrzeby cz³owieka i chrzeœcijanina danego okresu historycznego. Przy wspó³udziale teologii pragnie daæ w³aœciw¹ interpretacjê treœci objawionej oraz prawdziwy wyk³ad zbawczego orêdzia w perspektywie konkretnych „znaków czasu”. Zadaniem i obowi¹zkiem Urzêdu Nauczycielskiego jest strzec, broniæ i wyjaœniaæ niezmienne prawdy wiary
w zmieniaj¹cych siê historycznych okolicznoœciach32. Misja komisji teologicznych dla dialogu ekumenicznego wpisuje siê we wspomniane d¹¿enie.
S³u¿¹ one i pracuj¹ w³aœnie dla obrony depozytu wiary. £¹czy siê to czêsto
z koniecznoœci¹ zajêcia odpowiedniego stanowiska w obliczu niebezpieczeñstwa
b³êdnej interpretacji danej prawdy wiary. Poprzez swoj¹ wiernoœæ, komisje teologiczne dla dialogu ekumenicznego staj¹ siê reprezentantami Urzêdu Nauczycielskiego jako urzêdu ¿ywego. Staraj¹ siê bowiem ukazywaæ w swej dzia³alnoœci
w³aœciwy sens niezmiennego s³owa Bo¿ego w perspektywie zarówno zmieniaj¹cych siê historycznych okolicznoœci, jak i bogactwa nadprzyrodzonych darów,
jakimi Bóg obdarza tak¿e inne Koœcio³y chrzeœcijañskie.

3. Wiernoœæ urzêdowi autorytatywnemu
Autorytatywnoœæ Urzêdu Nauczycielskiego oznacza, ¿e stara siê on podaæ Bo¿e
prawdy w sposób poznawczo przekonywaj¹cy, a jednoczeœnie z moc¹ i si³¹ zobowi¹zuj¹c¹ do ich przyjêcia. Autorytet ten ma swoje Ÿród³o w osobie Jezusa Chrystusa: Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a jest autorytetem w odniesieniu do Objawienia
nie dziêki teologii, która jest jego narzêdziem, lecz dziêki Chrystusowi, nie dziêki
swoim zaletom, lecz dziêki M¹droœci Bo¿ej i asystencji Ducha Œwiêtego33.
Twierdzenia podawane przez Magisterium Koœcio³a niejednokrotnie wydaj¹
siê trudne do przyjêcia. Pos³uszeñstwo jednak wobec tego stra¿nika czystoœci
doktryny i autorytatywnego nauczyciela, wymaga postawy wiary i zaufania.
Urz¹d Nauczycielski nieustannie zabiera autorytatywnie g³os, gdy¿ Ewangelii zagra¿aj¹ nie tylko niechêæ do nauki Koœcio³a, lecz równie¿ sk³onnoœæ do bezkrytycznej ³atwowiernoœci i predyspozycja do tworzenia mitów stale obecna w sercu
ludzkim34.
Wobec kryzysu autorytetów w œwiecie, równie¿ autorytet komisji teologicznych
dla dialogu ekumenicznego pozostaje czêsto w ogniu ostrej krytyki. Ma to miejsce
zw³aszcza w kontekœcie konkretnych trudnoœci zwi¹zanych z zasadami wiary i moralnoœci. Pomimo jednak tych trudnoœci, komisje teologiczne winny byæ œwiadome
koniecznoœci zachowania pe³nej wiernoœci wobec autorytatywnego Urzêdu Nauczycielskiego Koœcio³a, który reprezentuj¹ w dialogu ekumenicznym.
31
32
33
34

I. L. McKenzie, Koœció³ Rzymsko-katolicki, Warszawa 1972, s. 245.
Por. J. £ucarz, Urz¹d..., dz. cyt. s. 245.
I. L. McKenzie, Koœció³..., dz. cyt., s. 246.
G. Baum, Urz¹d Nauczycielski a przemiany w Koœciele, w: „Concilium” 1-10 (1966-67), s. 37.
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IV. Wiernoœæ dialogowi ekumenicznemu
Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a nieustannie podejmuje dzia³ania maj¹ce na celu
coraz lepsze wyjaœnienie depozytu wiary. Tego rodzaju dzia³ania s¹ uzasadnione
nade wszystko rozumowym charakterem Bo¿ego Objawienia. Podejmowane
przedsiêwziêcia maj¹ bowiem pomóc w jak najpe³niejszym wyjaœnieniu treœci
wiary.
Komisje teologiczne, powo³ywane przez Koœció³ katolicki dla dialogu ekumenicznego ,podejmuj¹ wielorakie inicjatywy, aby równie¿ wyjaœniaæ katolicki sposób rozumienia poszczególnych prawd wiary. Realizuj¹c to zadanie, komisje te
winny zawsze kierowaæ siê pe³n¹ wiernoœci¹ Magisterium Koœcio³a, czyli zarówno nauczaæ w wiernoœci, jak i wzywaæ do wiernoœci.

1. Komisja naucza w wiernoœci
W dialogu ekumenicznym podejmuje siê szczegó³owe problemy doktryny
wiary i moralnoœci. Aby dialog ten prowadzi³ do upragnionej jednoœci wyznawców Chrystusa, winien dokonywaæ siê w wiernoœci Jemu samemu. Postawa wiernoœci warunkuje istnienie wiêzi zaufania w perspektywie „relacji osób” pomiêdzy
uczestnikami ekumenicznego dialogu.
„Relacja osób” w dialogu ekumenicznym jest wzajemnie okazywan¹ wzglêdem drugiego postaw¹, w której wyra¿a siê obustronna otwartoœæ i przyjêcie.
Ktoœ drugi, jako strona ekumenicznego dialogu, jest ¿yw¹ osob¹ w ca³ej swej realnoœci osobowego bytu: konkretnego, dynamicznego, bezustannie tworz¹cego
siebie, ró¿nego od innych osób, itd. W dialogu ekumenicznym trzeba widzieæ
drugiego cz³owieka jako osobowe „Ty”. Wówczas jakby otwiera siê osobowa
przestrzeñ dla zaistnienia wiêzi zaufania35. Relacja osób zak³ada przyjêcie drugiego cz³owieka w³aœnie w jego odmiennoœci. W ten sposób relacja osób jest ruchem
otwarcia i przyjêcia, co domaga siê wzajemnoœci, bez której jakikolwiek dialog,
tak¿e ekumeniczny, nie mo¿e zaistnieæ36.
Analiza terminu „relacja osób”, refleksja nad jego treœci¹ oraz nacisk na jego
wartoœæ w dialogu miêdzyludzkim pomagaj¹ zrozumieæ szczególn¹ rolê, jak¹ w
dialogu ekumenicznym pe³ni¹ powo³ywane przez Urz¹d Nauczycielski komisje
teologiczne z³o¿one przecie¿ z konkretnych osób. Ich postawa osobistej wiernoœci Koœcio³owi i jego nauczaniu jest podstaw¹ nadziei, i¿ dialog ekumeniczny
bêdzie we w³aœciwy sposób zmierza³ do swego celu, jakim jest zjednoczenie
uczniów Chrystusa.

35
36

Por. K. Wojty³a, Osoba i czyn, Kraków 1974, s. 142.
Por. tam¿e.
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2. Komisja wzywa do wiernoœci
Bo¿e Objawienie jest wydarzeniem o charakterze osobowym, a jego treœæ
posiada znamiê mi³oœci37. Mi³osny charakter Bo¿ego objawienia wynika z faktu, i¿ swoim s³owem i czynem Bóg otwiera przed cz³owiekiem nie ,,coœ”, ale
Samego Siebie. To wszystko zak³ada historyczny charakter Bo¿ego Objawienia. Bóg pragnie uzdolniæ ludzi do dawania Mu odpowiedzi, do poznania Go i
mi³owania poœród konkretnych okolicznoœci doczesnego ¿ycia. Powodowany
mi³oœci¹, Bóg chce nawi¹zaæ z cz³owiekiem kontakt osobowy, by go uszczêœliwiæ dobrem nadprzyrodzonym: mi³osn¹ wiêzi¹ ¿ycia wiecznego w Nim Samym38. Komisje teologiczne dla dialogu ekumenicznego winny dzia³aæ w oparciu o wiernoœæ temu osobowemu i historycznemu charakterowi Bo¿ego
objawienia. W kontaktach z przedstawicielami innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich Bóg wzywa do wiernoœci Bo¿emu planowi zbawienia, który realizuje siê na przestrzeni zmieniaj¹cych siê historycznych warunków ludzkiego
¿ycia.
Komisje teologiczne dla dialogu ekumenicznego nie mog¹ nigdy naruszyæ
podstawowej cechy Bo¿ego objawienia, jak¹ jest dobrowolnoœæ. Bo¿e wezwanie skierowane do cz³owieka w ramach Bo¿ego Objawienia, posiada bowiem
charakter zaproszenia. Chodzi o mi³oœæ, która ze swej natury zak³ada woln¹
wolê cz³owieka39. Nie ma poprawnie prowadzonego dialogu ekumenicznego
bez œwiadomie pielêgnowanej dobrowolnoœci. Wezwanie zatem do wiernoœci
Bogu nie mo¿e w ¿aden sposób ³amaæ autonomii osoby ludzkiej. Dlatego w
swej dzia³alnoœci komisje teologiczne, wzywaj¹c do wiernoœci, same akceptuj¹
drug¹ stronê dialogu ekumenicznego na zasadzie udzielonego wszystkim przez
Boga daru wolnoœci.
Warto podkreœliæ, i¿ wszelkie formy wzywania do wiernoœci s¹ w dzia³alnoœci komisji teologicznych dla dialogu ekumenicznego aktami o charakterze
eklezjalnym. Wiernoœæ bowiem Bo¿emu objawieniu jest zarazem wiernoœci¹
Koœcio³owi: By móc okazaæ wiarê, trzeba mieæ ³askê Bo¿¹ uprzedzaj¹c¹ i
wspomagaj¹c¹ oraz pomoce wewnêtrzne Ducha Œwiêtego, który by porusza³
serca i do Boga zwraca³, otwiera³ oczy rozumu i udziela³ wszystkim s³odyczy
w uznaniu i dawaniu wiary prawdzie40. Okazanie wiernoœci Koœcio³owi jako
wiernoœci samemu Bogu nie jest przeciwne ani wolnoœci, ani rozumowi ludzkiemu, lecz stanowi konieczny warunek uznania faktu, ¿e osobowy i historyczny charakter Bo¿ego objawienia urzeczywistnia siê w³aœnie we wspólnocie Koœcio³a.

37
38
39
40

Por. Dei Verbum, 2.
Por. tam¿e, 11, 14.
Por. K. Rahner, Podstawowy..., dz. cyt., s. 228.
Dei Verbum, 5.
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Refleksja koñcowa
Chrystus ustanowi³ Koœció³ jako powszechny sakrament zbawienia. Powo³uj¹c
siê na naukê Soboru Watykañskiego II, Katechizm Koœcio³a Katolickiego podkreœla, i¿ „Koœció³ jest narzêdziem Chrystusa. W Jego rêkach jest „narzêdziem
Odkupienia wszystkich”, „powszechnym sakramentem zbawienia”, przez który
Chrystus ukazuje i zarazem realizuje tajemnicê mi³oœci Boga do cz³owieka41. Jest
wiêc Koœció³ rzeczywistoœci¹ zbawcz¹, spe³niaj¹c¹ swoj¹ misjê zarówno wobec
ca³ej ludzkoœci, jak i poszczególnego cz³owieka.
Niezmienny depozyt wiary przekazany Koœcio³owi nie oznacza „zastoju” czy
„konserwatyzmu”, lecz wyra¿a prawdê o niezmiennoœci samego Boga i zbawczego planu zbawienia. Niezmiennoœæ prawd wiary kryje jednak w sobie potrzebê
sta³ego rozwoju. Chodzi o nieustanne pog³êbianie rozumienia poszczególnych
prawd wiary. Instytucj¹ szczególnie odpowiedzialn¹ za zachowanie niezmiennoœci i integralnoœci prawd wiary jest Urz¹d Nauczycielski Koœcio³a, który nie jest
ponad s³owem Bo¿ym, lecz jemu s³u¿y, nauczaj¹c tylko tego, co zosta³o przekazane. Z rozkazu Bo¿ego i przy pomocy Ducha Œwiêtego s³ucha on pobo¿nie s³owa
Bo¿ego, œwiêcie go strze¿e i wiernie wyjaœnia. I wszystko, co podaje do wierzenia
jako objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary42.
Postawa wiernoœci wobec niezmiennych prawd objawionych oznacza dobrowolne zwrócenie siê ku Bogu i otwarcie na uczestnictwo w Jego ¿yciu. Dziêki
temu wiernoœæ znajduje swoje najpe³niejsze uobecnienie i ostateczny sens. W tej
perspektywie wiernoœæ w dialogu ekumenicznym jest konieczna z racji dobrowolnoœci aktu wiary. W tym sensie wiernoœæ pos³annictwu Jezusa Chrystusa i
pos³annictwu Koœcio³a wyznacza sta³y kierunek wszelkiej dzia³alnoœci komisji
teologicznych dla dialogu ekumenicznego, zgodnie ze stwierdzeniem, i¿ jednoœæ,
jakiej pragnie Bóg, mo¿e siê urzeczywistniæ tylko dziêki powszechnej wiernoœci
wobec ca³ej treœci wiary objawionej43.

41
42
43

KKK, 776.
KKK, 86.
Jan Pawe³ II, Ut unum sint, 18.
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Z ¿ycia koœcielnego w Rosji i na Wschodzie

Rosja przez setki lat minionego tysi¹clecia wydawa³a nam siê krajem jednobarwnym. Gdy mówiliœmy „Rosja carska” – to ju¿ w³aœciwie wyczerpywa³o jej
obraz. Wiedzieliœmy, ¿e jest to kraj dominuj¹cego, równie¿ politycznie, prawos³awia, kraj, w którym nie nale¿y siê spodziewaæ swobód demokratycznych oraz
przywilejów dla podbitych narodów. Gdy mówiliœmy „Rosja bolszewicka” – to
czuliœmy lêk przed po¿og¹ g³oszon¹ przez ni¹ œwiatu. Gdy zaœ mówiliœmy
„Zwi¹zek Radziecki” – to mieliœmy na myœli bastion skoncentrowanej w³adzy
œwiatowej, rozszerzaj¹cy na ró¿nych kontynentach panowanie doktryny marksistowsko-leninowskiej. Dziœ, gdy mówimy „Federacja Rosyjska” – to staramy
siê odszukiwaæ to, co jest znamieniem lub zapowiedzi¹ pluralizmu, wieloœci
opcji, demokratyzacji tego kolosalnego nadal pañstwa. Wyszukujemy owe znaki
czy znamiona, bo one czyni¹ nam Rosjê sympatyczniejsz¹ i bli¿sz¹.
Na ³amach „ SIDE” pisaliœmy doœæ czêsto o prawos³awiu rosyjskim. •ród³em
naszych informacji najczêœciej by³y œwietnie opracowane przegl¹dy œwiatowego
¿ycia koœcielnego, publikowane na ³amach belgijskiego pisma „Irénikon”. Przewa¿nie dawa³y one obraz Rosji prawos³awnej. Ostatni natomiast tom tego pisma
z roku 2000 przynosi obraz Rosji pluralistycznej religijnie, a przewagê maj¹ nawet informacje o Koœciele katolickim w Federacji Rosyjskiej oraz pañstwach by³ego Zwi¹zku Sowieckiego i to niektóre z nich s¹ szczególnie mi³e dla odbiorcy
polskiego.
I otó¿ w³aœnie – sekretarz Konferencji Episkopatu Katolickiego w Rosji o. Stanis³aw Opiela SJ publicznie oœwiadczy³, ¿e dokonana w ci¹gu ostatnich 10 lat
odnowa katolicyzmu w Rosji jest w du¿ej mierze znaczona wp³ywem duchowieñstwa polskiego. Sta³o siê tak dziêki temu, ¿e od 1990 r. w Polsce nast¹pi³ o
14% wzrost powo³añ do stanu duchownego. Spoœród 27 000 polskich ksiê¿y co
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dziesi¹ty pracuje za granic¹ i to w du¿ej mierze w³aœnie na terenie Rosji. Prasa
polska poda³a, ¿e na 115 ksiê¿y podleg³ych jurysdykcji abp Tadeusza Kondrusiewicza, 73 jest pochodzenia polskiego. Na Syberii, gdzie misjê duszpastersk¹ od
maja 1998 r. sprawuje bp Jerzy Mazur, po³owa pracuj¹cych tam 23 ksiê¿y i 14
zakonników pochodzi z Polski. Jêzyk polski po rosyjskim jest drugim najczêœciej
u¿ywanym w wiêkszoœci parafii. Dla katechizacji i formacji seminarzystów Koœció³ w Polsce czêsto by³ niezbêdnym zapleczem. Co roku trzecia czêœæ ksiê¿y i
zakonników otrzymywa³a duszpasterskie przygotowanie do pracy w Rosji dziêki
powo³anej w 1989 r. przez Koœció³ polski S³u¿by dla Pomocy Katolikom Wschodu. Zazwyczaj kontakt duchowieñstwa polskiego z prawos³awnymi jest dobry.
Zdarza siê jednak, ¿e niektórzy ksiê¿a s¹ oskar¿ani o polonizacjê Koœcio³a katolickiego lub te¿ wprowadzanie katolicyzmu „konserwatywnego”, odpowiadaj¹cego wzorom sprzed Vaticanum II. Problem nie le¿y w podziale na libera³ów i konserwatystów – wyjaœnia o. Wadim Szajkiewicz – i nie chodzi te¿ o kwestie liturgiczne czy teologiczne, lecz o rozeznanie co do tego, jak nale¿y duszpasterzowaæ
ma³ej wspólnocie religijnej. Od XVI wieku Koœció³ katolicki w Rosji przez prawos³awnych by³ uwa¿any za Koœció³ polski. W XIX wieku wielu Polaków by³o
deportowanych do Rosji, a za nimi szli ksiê¿a i zakonnice. Przed rewolucj¹ z
1917 r. w Rosji funkcjonowa³o 150 koœcio³ów i wiele szkó³ katolickich.
Na tle owego silnie zarysowuj¹cego siê czynnika polskiego w katolicyzmie
rosyjskim warta odnotowania jest decyzja papie¿a Jana Paw³a II z 23 XI 1999 r.
powo³uj¹ca na administratora apostolskiego dla Rosji po³udniowej z siedzib¹ w
Saratowie biskupa Klemensa Pickela, a wiêc w³aœnie dla równowagi narodowoœciowej Niemca. Jest to duchowny pochodz¹cy z diecezji drezdeñsko-miœnieñskiej w Niemczech, który by³ konsekrowany na biskupa 7 czerwca 1998 r. i poprzednio pracowa³ jako biskup pomocniczy abp Kondrusiewicza. Nominacja ta
jest znakiem umocnienia struktury koœcielnej w Rosji. Do pocz¹tku 1999 r.
w kraju tym istnia³y dwie prowincje koœcielne, kierowane przez powo³anych 13
kwietnia 1991 r. administratorów apostolskich: jedna dla Rosji europejskiej z
siedzib¹ w Moskwie, podleg³a abp. Tadeuszowi Kondrusiewiczowi i druga dla
Syberii z siedzib¹ w Nowosybirsku, podleg³a bp Józefowi Werthowi. 18 maja
1999 r. papie¿ utworzy³ administracjê apostolsk¹ dla Syberii wschodniej z siedzib¹ w Irkucku i sprawowanie w niej rz¹dów powierzy³ bp. Jerzemu Mazurowi. Teraz z kolei dla równowagi dla po³udniowej czêœci Rosji europejskiej na
administratora apostolskiego zosta³ powo³any duchowny narodowoœci niemieckiej. Uwa¿a siê, ¿e papie¿ Jan Pawe³ II na terenie Rosji nie tworzy diecezji, nie
chc¹c dra¿niæ hierarchii prawos³awnej, strzeg¹cej terytorialnych uprawnieñ
swej w³adzy duchownej.
Dla spo³ecznoœci katolickiej w Rosji europejskiej niew¹tpliwie wa¿nym wydarzeniem by³a rekonsekracja i wyniesienie do rangi katedry koœcio³a katolickiego
Niepokalanego Poczêcia NMP w Moskwie. Dokona³o siê to 12 grudnia 1999 r.
podczas uroczystej mszy œw. celebrowanej przez kard. Angelo Sodano, sekretarza
stanu w Watykanie i skierowanych specjalnie przez papie¿a do Moskwy kardyna-
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³ów Józefa Glempa z Warszawy, Franciszka Macharskiego z Krakowa, Jerzego
Maksymiliana Sterzinsky’ego z Berlina i Adama Józefa Majdy z Detroit. W liturgii tej uczestniczy³ naturalnie abp Tadeusz Kondrusiewicz, administrator apostolski Rosji zachodniej oraz 30 innych biskupów i 130 ksiê¿y, przyby³ych z czterech
kontynentów.
Warto przytoczyæ tu dzieje dzisiejszej katedry katolickiej w Moskwie. Zosta³a
ona wybudowana w 1911 r. przez Polaków zamieszka³ych w Moskwie. Przetrwa³a do 1935 r., kiedy zosta³a skonfiskowana przez Sowietów, przerobiona na czteropiêtrowy budynek, w którym zainstalowano fabrykê, magazyny i biura. Budynek ten zosta³ zwrócony Koœcio³owi katolickiemu w 1996 r., lecz pocz¹tkowo nie
nadawa³ siê w ogóle do wykorzystania dla spraw kultu. Dziœ ta rekonsekracja jest
dla abp Kondrusiewicza spe³nieniem zapowiedzi Matki Boskiej z Fatimy: Moje
niepokalane serce zatriumfuje. I dlatego te¿ koœció³ jest poœwiêcony Niepokalanemu Poczêciu. Do rekonstrukcji koœcio³a przy³o¿yli siê sw¹ ofiarnoœci¹ katolicy
z W³och, Niemiec i Stanów Zjednoczonych, co – zdaniem arcybiskupa – jest znakiem prawdziwej solidarnoœci miêdzy Koœcio³em Zachodu i Wschodu. Abp Majda z Detroit oœwiadczy³: Jestem dumny, ¿e mogê uczestniczyæ w tym historycznym wydarzeniu. Jest to czas solidarnoœci z Koœcio³em w Rosji, czas wielkiego
triumfu i znak wielkiej nadziei. Homiliê podczas celebrowanej mszy œw. wyg³osi³
kard. Angelo Sodano, który wskazywa³ na jednoœæ pomiêdzy mi³oœci¹ Boga i
bliŸniego. Powiedzia³, i¿ ponad drzwiami nowej katedry mo¿na umieœciæ napis:
Tu wchodzi siê dla mi³oœci Boga, st¹d wychodzi siê dla mi³oœci braci.
W Moskwie obecnie znajduj¹ siê dwa koœcio³y katolickie, katedra oraz wzniesiony w 1827 r. dla pracowników ambasady francuskiej koœció³ œw. Ludwika. By³
on czynny w okresie komunistycznym. Jest tak¿e trzeci koœció³ pod wezwaniem
Œwiêtych Piotra i Paw³a, lecz jego stan obecny nie pozwala sprawowaæ w nim
kultu. W samej Moskwie jest jednak wielkie rozproszenie zamieszka³ych w tej
ogromnej aglomeracji katolików i staraj¹ siê oni o za³o¿enie co najmniej jeszcze
czwartego oœrodka parafialnego.
Podczas swego pobytu w Moskwie kard. Sodano odby³ spotkanie z patriarch¹
Moskwy Aleksym II. Omawiana by³a sprawa mo¿liwoœci sprawowania wspólnych nabo¿eñstw przez prawos³awnych i katolików podczas roku jubileuszowego
2000. Po rozmowie z Aleksym II kard. Sodano wypytuj¹cym go dziennikarzom
da³ do zrozumienia, ¿e ewentualne spotkanie pomiêdzy papie¿em i patriarch¹
mo¿e mieæ miejsce najwczeœniej z koñcem roku jubileuszowego. Co do stanu
dialogu ekumenicznego katolicko-prawos³awnego kardyna³ przyrówna³ aktualn¹
sytuacjê do budowy domu. Powiedzia³, ¿e Pewne ceg³y zosta³y ju¿ po³o¿one.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jesteœmy obecnie na poziomie parteru. Kardyna³ Sodano
z³o¿y³ te¿ wizyty premierowi W³adimirowi Putinowi, ministrowi spraw zagranicznych Igorowi Iwanowowi i burmistrzowi Moskwy Jurowi £u¿kowowi.
Nowym wydarzeniem w stosunkach watykañsko-rosyjskich by³a nominacja
papieska z dnia 30 I 2000 r. niemieckiego arcybiskupa Jerzego Zura reprezentantem Stolicy Œwiêtej przy Federacji Rosyjskiej. Dotychczas by³ on rektorem Aka-
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demii Papieskiej w Rzymie. Jest to duchowny urodzony w 1930 r. w Görlitz.
Doktor prawa kanonicznego, od 1962 czynny w dyplomacji papieskiej. Funkcje
swe sprawowa³ w Indiach, Meksyku, Burundi, Ugandzie, póŸniej w Radzie ds.
Publicznych Koœcio³a w Watykanie. Z kolei w 1979 r. by³ pronuncjuszem w Zambii i Malawi, w 1985 r. nuncjuszem w Paragwaju , w 1990 pronuncjuszem
w Indiach i Nepalu. W 1998 zosta³ powo³any na stanowisko rektora Akademii
Papieskiej, w której dyplomaci Stolicy Apostolskiej uzyskuj¹ sw¹ formacjê. Jest
poliglot¹, zna jêzyki w³oski, angielski, francuski, rosyjski, hiszpañski, portugalski i hindi. Abp Zur na swym nowym stanowisku jest sukcesorem bp. Jana Bukowskiego, który w Moskwie funkcje swe wype³nia³ od grudnia 1994 r.
Mo¿emy tak¿e zwróciæ nasze zainteresowanie ku niektórym krajom, dziœ niepodleg³ym, poprzednio w³¹czonym do Zwi¹zku Sowieckiego. I tak, doœæ znacz¹cym wydarzeniem na Ukrainie by³ zwo³any do Lwowa – na dni od 1 do 8 wrzeœnia 1999 r. synod wszystkich biskupów Koœcio³a grekokatolickiego. Przyby³o
nañ 27 biskupów. Obradowali oni nad charakterem obchodu roku jubileuszowego, potrzeb¹ utworzenia nowych diecezji, zmian¹ nazwy Koœcio³a grekokatolickiego oraz opracowaniem „prawa szczegó³owego” dla Koœcio³a ukraiñskiego na
podstawie wprowadzonego w 1990 r. Kodeksu Kanonicznego dla Koœcio³ów
Wschodnich, ze szczególnym uwzglêdnieniem kwestii celibatu duchowieñstwa
grekokatolickiego poza Ukrain¹.
Przechodz¹c do pierwszej sprawy, zgromadzeni biskupi uznali, ¿e na Ukrainie
czêœæ diecezji jest obszarowo zbyt wielka. Ju¿ przed 1939 r. dawa³o siê odczuæ,
¿e diecezje licz¹ce po 1200 czy 1400 parafii s¹ trudne do zarz¹dzania. Niemniej
wówczas zarówno w³adze pañstwowe, jak opinia publiczna uwa¿a³y, ¿e nie nale¿y ich dzieliæ. Obecnie Stolica Apostolska zosta³a poinformowana, ¿e diecezji
dzieliæ nie mo¿na, gdy¿ brak jest kandydatów, którzy mogliby obj¹æ nowe stolice
biskupie. Grekokatolicy przez 50 lat ¿yli w katakumbach, nie maj¹c ¿adnych seminariów. Niektórzy ksiê¿a w³aœnie w tych katakumbach otrzymali formacjê duchown¹, inni uzyskiwali j¹ wœród prawos³awnych, co jednak zawsze by³o niewystarczaj¹ce. A zatem musi up³yn¹æ jakiœ czas, by podj¹æ nowe postanowienia.
Obecnie jest wiele powo³añ, ponad 100 seminarzystów studiuje w Rzymie,
w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych. Tak wiêc w ci¹gu 8 lat znajd¹ siê kandydaci do objêcia wy¿szych stanowisk koœcielnych.
Co do celibatu duchowieñstwa ukraiñskiego zagranic¹ nie ma jednomyœlnoœci
– stwierdzi³ abp Stephan M. Su³yk z Filadelfii. Z kolei bp Basil Losten ze Stamford (stan Connecticut, USA) wyrazi³ pogl¹d, ¿e Koœcio³y wschodnie powinny
mieæ ksiê¿y celibatoryjnych i ksiê¿y ¿onatych. Jego zdaniem kwestia ta nie stanowi problemu kanonicznego i mo¿na mianowaæ ksiê¿y ¿onatych. Ostatnio Kodeks Kanoniczny dla Koœcio³ów Wschodnich anulowa³ dekret z lat 20 i 30-tych,
któremu przeciwstawiano siê na Zachodzie. W chwili obecnej po³owa duchownych jest ¿onata, lecz daje siê do zrozumienia, ¿e ze wzglêdów praktycznych preferowaæ siê bêdzie ksiê¿y ¿yj¹cych w celibacie. £atwiej jest przenieœæ na inne
miejsce nie¿onatego – powiedzia³ biskup. Nie potrzeba siê k³opotaæ o pracê czy o
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dochody ¿ony, b¹dŸ o to, czy dzieci chodz¹ do szko³y. Lecz liczba ksiê¿y celibatoryjnych nie starcza do obsadzenia wszystkich parafii. Dlatego te¿ biskupi zagraniczni nie maj¹ innego wyboru, jak tylko zapraszaæ ksiê¿y ¿onatych z Ukrainy
na wakuj¹ce parafie. Ale trzeba i to widzieæ, ¿e ma³e parafie nie s¹ w stanie
utrzymaæ ksiêdza ¿onatego z jego rodzin¹. W diecezji abp Su³yka ksiê¿a otrzymuj¹ 950 dolarów miesiêcznie, co nie jest sum¹ wystarczaj¹c¹ dla utrzymania
rodziny.
Z kolei rozwa¿ano sprawê nazwy. Biskupi proponowali, aby zmieniæ nazwê
„Grekokatolicki Koœció³ Ukraiñski” na „ Katolicki Koœció³ Kijowski”. Nie powziêto jednak ¿adnych decyzji. Zdaniem abp Su³yka s³owo „greko” zosta³o nadane w XVIII wieku przez cesarzow¹ Mariê-Teresê, gdy Koœció³ znajdowa³ siê na
terenie monarchii austro-wêgierskiej. Nazwa „kijowski” respektowa³aby pocz¹tki
powstania Koœcio³a.
Synod rozpatrzy³ równie¿ pierwsz¹ wersjê „prawa szczegó³owego” Grekokatolickiego Koœcio³a Ukraiñskiego w odwo³aniu do Kodeksu z roku 1990. Ze
wzglêdu na du¿¹ iloœæ szczegó³owych pojêæ teologicznych, liturgicznych, duchowych i dyscyplinarnych zwrócono siê o opinie do komisji, która ma rozpatrzyæ
powsta³e kwestie.
Co do obchodu roku jubileuszowego przyjêto, ¿e delegacja Koœcio³a bêdzie
uczestniczyæ w Rzymie 25 grudnia 1999 r. w uroczystoœci otwarcia Œwiêtych
Drzwi w Bazylice œw. Piotra, 7 maja 2000 r. w ekumenicznej uroczystoœci wspominania mêczenników XX wieku, od 19 do 20 sierpnia 2000 r. w Œwiatowych
Dniach M³odzie¿y, 1 paŸdziernika 2000 r. w koncelebrze Œwiêtej Liturgii we
wspólnocie ze wszystkimi Koœcio³ami katolickimi rytu bizantyñskiego.
Wa¿ne wydarzenie mia³o miejsce 13 paŸdziernika 1999 r. na Bia³orusi, bowiem w tym dniu papie¿ Jan Pawe³ II erygowa³ now¹ diecezjê katolick¹ w Witebsku. Zosta³a ona wydzielona z archidiecezji Miñsk-Mohylew. Pasterzem diecezji zosta³ bp W³adys³aw Blin, urodzony w 1954 r. w Œwidniku w Polsce. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1980 r. i pocz¹tkowo pracowa³ w diecezji
w³oc³awskiej. Od 1989 r. podj¹³ pracê na Bia³orusi. W 1998 r. otrzyma³ doktorat
z teologii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Jego ordynacja biskupia odby³a siê 21 listopada 1999 r. w katedrze œw. Barbary w Miñsku. Dziêki
wspomnianej decyzji papie¿a, na Bia³orusi obecnie znajduj¹ siê 4 prowincje koœcielne: archidiecezja Miñsk-Mohylew oraz diecezje ze stolicami biskupimi
w Grodnie, Piñsku i Witebsku. Jednoczeœnie papie¿ mianowa³ biskupa pomocniczego dla archidiecezji miñsko-mohylewskiej w osobie ks. Cyryla Klimowicza,
dotychczasowego dziekana w G³êbokiem. Urodzi³ siê on w 1952 r. w Kazachstanie, studia teologiczne odby³ w Polsce w seminarium w Olsztynie. Od 1990 r.
sprawowa³ pracê duszpastersk¹ na Bia³orusi.
W innym jeszcze kraju wyswobodzonym z dawnego Zwi¹zku Sowieckiego,
w Gruzji, pamiêtnym wydarzeniem sta³ siê pobyt papie¿a Jana Paw³a II w dniach
8 i 9 listopada 1999 r. Gruzja, licz¹ca 5,3 mln mieszkañców, w 80% jest krajem
prawos³awnym. Mieszka tam oko³o 50.000 katolików, z których po³owa jest rytu
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ormiañskiego, jakaœ czêœæ rytu syrochaldejskiego oraz nieliczna grupa rytu ³aciñskiego. W Gruzji istnieje te¿ doœæ znacz¹ca mniejszoœæ muzu³mañska. Na lotnisku w Tbilisi papie¿a powitali katolikos Ilia II, patriarcha Gruzji, i Edward Szewarnadze, prezydent republiki. Jan Pawe³ II zwracaj¹c siê do patriarchy Ilii II,
stwierdzi³, ¿e Bez waszego braterskiego wsparcia nie by³bym tu dzisiaj, a przez
ca³e lata pragn¹³em odwiedziæ tê drog¹ ziemiê, do której chrystianizm dotar³
w IV wieku, dziêki œwiêtej kobiecie o imieniu Nina. W koñcu papie¿ powiedzia³
w jêzyku angielskim: Przybywam tu w przekonaniu, ¿e u progu trzeciego tysi¹clecia ery chrzeœcijañskiej winniœmy uczyniæ wysi³ek, by zbudowaæ nowe mosty
tak, aby chrzeœcijanie mogli razem g³osiæ œwiatu Ewangeliê, jednym sercem i jedn¹ dusz¹. Potem pozdrowi³ wspólnotê katolick¹ na czele z bp. Guiseppe Pasotto,
administratorem apostolskim katolików na Kaukazie.
Po po³udniu papie¿ by³ podejmowany przez katolikosa w rezydencji patriarchalnej w Tbilisi. S¹dziæ mo¿na, ¿e Ilia II potraktowa³ wizytê Jana Paw³a II bardziej jako wydarzenie polityczne ni¿ religijne. W przyjêciu uczestniczyli biskupi
prawos³awni, dyplomaci oraz cz³onkowie rodziny królewskiej dawnej monarchii
gruziñskiej. Patriarcha zachêca³ papie¿a, aby zrozumia³ problemy Gruzji, a wiêc
z³y stan ekonomiczny kraju, kwestie integralnoœci terytorialnej i konflikty na
Kaukazie wywo³ywane przez ruchy licznych uciekinierów, m.in. w Abchazji. Jan
Pawe³ II w swoim przemówieniu przypomnia³ osobisty udzia³ patriarchy Ilii II
w procesach, które siê przyczyni³y do upadku Sowietów, które dawniej odrzuca³y
Boga. Ale w swoim przemówieniu g³ównie k³ad³ nacisk na perspektywê wzrastaj¹cej wspó³pracy miêdzy naszymi Koœcio³ami na wszystkich poziomach jako przemawiaj¹cy i niezbêdny wyraz œwiadectwa wobec Ewangelii, do którego jesteœmy
wezwani, my prawos³awni i katolicy. Odwo³a³ siê do ustaleñ komisji mieszanej,
która od czasu Vaticanum II rozpatruje kwestie ró¿ni¹ce oba Koœcio³y. I stwierdzi³, ¿e prowadzony w niej dialog przyczyni³ siê do wyjaœnienia panuj¹cych
miêdzy nami stosunków i unikania nieporozumieñ tam wszêdzie, gdzie katolicy
¿yj¹ obok prawos³awnych. A dalsze wszelkie przeszkody tego dialogu winny byæ
usuwane w duchu szczerej mi³oœci dla prawdy.
Po przemówieniach obaj hierarchowie odbyli w odosobnieniu krótk¹ rozmowê, po czym udali siê do dawnej stolicy patriarchalnej, do Mechety, gdzie jest
œwi¹tynia pochodz¹ca z XI wieku, ozdobiona freskami bizantyñskimi. 9 listopada
papie¿ w Pa³acu Sportów odprawi³ mszê œw. dla 10.000 katolików z Gruzji, a tak¿e wspó³wyznawców przyby³ych z Armenii i Azerbejd¿anu. Katolików zachêca³,
by uczestniczyli w procesach rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego Gruzji oraz
poznawali zas³ugi wielkich swoich rodaków, nie tylko tych, którzy ¿yli w ojczyŸnie, ale i poza jej granicami. Na nabo¿eñstwie tym obecny by³ prezydent Szewarnadze, który publicznie wyrazi³ podziêkowanie papie¿owi za jego przybycie do
Gruzji. Towarzyszy³ on te¿ dostojnemu goœciowi we wszystkich etapach jego
podró¿y.
Bardzo donios³e pod wzglêdem treœci by³o spotkanie papie¿a ze 170 przedstawicielami gruziñskiego ¿ycia kulturalnego i naukowego. Papie¿ mówi³: Wasza
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rola jest niezast¹piona. Wam przypad³o w udziale tworzyæ now¹ wizjê kulturaln¹,
czerpi¹c ze spuœcizny przesz³oœci po to, by kszta³towaæ przysz³oœæ. To wznios³e
zadanie jest œwiêtym obowi¹zkiem w momencie, gdy Gruzja przygotowuje siê do
obchodu swych 3.000 lat istnienia jako narodu. Jan Pawe³ II wskazywa³ te¿, ¿e
szczególnym powo³aniem Gruzji jest rola twórcy pokoju w ca³ym regionie, stawania siê pomostem pomiêdzy Kaukazem i reszt¹ Europy.
Wizyta Jana Paw³a II w Gruzji przez przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan kard. Edwarda Idrisa Cassidy’ego zosta³a odczytana jako
du¿y sukces dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej. By³a to po Rumunii druga wizyta papie¿a w kraju o przewadze wyznawców prawos³awia. Niemniej kard. Cassidy uwa¿a³, ¿e dotarcie do Rumunii by³o o wiele ³atwiejsze ni¿ do prawos³awnej
Gruzji, le¿¹cej na krañcu Europy. Znaczenie tej wizyty wysoko te¿ oceni³ patriarcha Ilia II, mówi¹c, ¿e jeœli zwa¿ymy panuj¹c¹ obecnie napiêt¹ sytuacjê na Kaukazie, to przybycie papie¿a mia³o tu niew¹tpliwie du¿e znaczenie. K³ad³ on zatem g³ównie nacisk na aspekt polityczny tej wizyty. Gdy chodzi o wymiar religijny spotkania, to oœwiadczy³, ¿e Zbli¿enie miêdzy naszymi dwoma Koœcio³ami nie
zale¿y wy³¹cznie od naszych dwóch stron. Nie mo¿emy decydowaæ sami, to zale¿y
tak¿e od innych Koœcio³ów prawos³awnych. Natomiast ja myœlê – doda³ – ¿e zbli¿enie pomiêdzy Gruzj¹ i Watykanem ju¿ siê dope³ni³o.
Warto przypomnieæ, ¿e Koœció³ Prawos³awny Gruzji autokefaliê od Patriarchatu Moskiewskiego uzyska³ w 1943 r, a od Patriarchatu w Konstantynopolu
w 1991 r. W okresie komunistycznym w 1980 r. otwartych by³o dla wiernych
jeszcze oko³o 50 koœcio³ów Obecnie powsta³y dwie akademie duchowne i trzy
seminaria oraz odrodzi³o siê oko³o 30 klasztorów.
Cenne bêdzie równie¿ zwrócenie uwagi na pewne wydarzania, jakie siê dokona³y w Koœcio³ach protestanckich. Przenosz¹c nasze obserwacje na teren Bia³orusi, stwierdzamy, i¿ w kraju tym aktualnie jest siedem wspólnot protestanckich,
w tym tylko jedna reformowana w Miñsku, a pozosta³e luterañskie w Miñsku,
Mohylewie, Witebsku, Bobrujsku, Homlu i Grodnie. Wiêkszoœæ z nich nie ma
w³asnych pomieszczeñ modlitewnych i wynajmuje ró¿ne lokale na sprawowanie
kultu. Dawne ich siedziby zosta³y zniszczone przez Sowietów u kresu lat 30tych. Obecnie jedynie wspólnota w Grodnie odzyska³a sw¹ dawn¹ œwi¹tyniê.
Zbór w Witebsku, którego koœció³ zosta³ zburzony w latach 60-tych, obecnie po³o¿y³ kamieñ wêgielny pod wzniesienie nowego miejsca kultu. Sta³o siê to 12 lipca 1999 r., przy obecnoœci burmistrza miasta. Postanowiono zbudowaæ koœció³
z drzewa w stylu lokalnym, który móg³by pomieœciæ oko³o setki wiernych i
w którym znajdowa³aby siê te¿ sala szkó³ki niedzielnej. Na uroczystoœæ po³o¿enia kamienia wêgielnego przybyli: abp Jerzy Kretschmar, zwierzchnik Koœcio³a
Ewangelicko-Luterañskiego w Rosji i innych krajach b. Zwi¹zku Sowieckiego,
dr Wilhelm Huffmeier, szef kancelarii Ewangelickiego Koœcio³a Unijnego z Berlina, który sprawowa³ faktyczn¹ opiekê nad ewangelikami na Bia³orusi, oraz pastor Hans-Christian Dietrich z Berlina. Obecni byli te¿ luteranie przybyli z Niemiec i Szwajcarii. Zjazd ten pos³u¿y³ do odbycie rodzaju „presynodu”, podczas

64

STANIS£AW JAN ROSTWOROWSKI

którego przedyskutowano formy utworzenia Koœcio³a Ewangelickiego na Bia³orusi. Przy aprobacie wszystkich uczestnicz¹cych abp Jerzy Kretschmar mianowa³
pastora Leonia Zwicky’ego z Witebska „wizytatorem biskupim”, maj¹cym pewne uprawnienia biskupie. Jego najpilniejszym zadaniem bêdzie opracowanie statutu Koœcio³a Ewangelickiego Bia³orusi, który powinien byæ zatwierdzony przez
synod za³o¿ycielski w grudniu 1999 r.
Natomiast w Odessie w dniach od 21 do 23 wrzeœnia 1999 r. odby³ siê synod
Niemieckiego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego na Ukrainie (DELKU). Jest
on cz³onkiem Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Rosji i innych krajach
(ELKRAS). Przemawiaj¹cy podczas synodu pastor Gerd Sander z Neuendettelsau (Bawaria) da³ optymistyczny obraz rozwoju DELKU w ostatnim okresie czasu. Wspomina³ o organizacji obozów dla m³odzie¿y, zapocz¹tkowaniu diakonii
parafialnej, otwarciu oœrodka duszpasterskiego w Dniepropietrowsku, o pracach
zwi¹zanych z renowacj¹ koœcio³a œw. Katarzyny w Kijowie oraz w³aœnie o powstaj¹cym centrum pastoralnym w Odessie. DELKU liczy aktualnie 40 parafii,
zrzeszaj¹cych 3000 aktywnych cz³onków. Ma 10 pastorów, przy czym 5 pochodzi z Bawarii. Wiêkszoœæ nabo¿eñstw jest prowadzona przez g³osicieli s³owa Bo¿ego, g³ównie kobiety, choæ Koœció³ ten nie uzna³ jeszcze ordynacji kobiet.
Pastor Sander z³o¿y³ dymisjê ze swego stanowiska „wizytatora biskupiego”,
bowiem zamierza poœwiêciæ siê sprawie konsolidacji wspólnot niemieckich w rejonie Morza Czarnego, które mog¹ tam mieæ oko³o 40.000 cz³onków. Na jego
miejsce abp Jerzy Kretschmar z Sankt-Petersburga mianowa³ 65-letniego pastora
Edmunda Ratza z Ansbachu w Bawarii. Podczas synodu rozwa¿ana by³a sprawa,
czy Koœció³ powinien zachowaæ nazwê „niemiecki”. Sprawa wymaga dog³êbnego rozwa¿enia, gdy¿ Ukraina jest krajem wielonarodowoœciowym i dzia³a w niej
równie¿ inny Koœció³ Luterañski zwany „ukraiñskim”.
Zajmijmy siê jednak najwa¿niejsz¹ dla nas problematyk¹ prawos³awia na
Wschodzie. Otó¿ Œwiêty Synod Patriarchatu Moskiewskiego na swej sesji z 18 i
19 lipca 1999 r. zadecydowa³, ¿e w 2000 r. zwo³ane zostanie zgromadzenie biskupów, tzw. archirejski sobór, w miejsce maj¹cego siê odbyæ w styczniu wy¿szej
rangi soboru lokalnego, zwanego „pomestnyj sobor”. Sobór lokalny jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w dziedzinie doktrynalnej, administracyjnej i prawnej, i wed³ug obowi¹zuj¹cego statutu winien byæ zwo³ywany co 5 lat. Bior¹ w nim udzia³ nie tylko biskupi, ale tak¿e przedstawiciele ksiê¿y, zakonów i laikatu. Okazuje siê, ¿e ju¿ po raz drugi od czasu wyboru
patriarchy Aleksego II w 1990 r., zwo³anie owego soboru lokalnego zosta³o od³o¿one na czas póŸniejszy i zast¹pione zgromadzeniem samych biskupów. Decyzja
Œwiêtego Synodu by³a ostro krytykowana przez prasê liberaln¹, która widzia³a
w niej d¹¿enie hierarchów do wyeliminowania generalnej i otwartej dyskusji nad
problemami Koœcio³a. Najbli¿sze zgromadzenie biskupów poœwiêcone bêdzie kanonizacji wielu mêczenników i wyznawców wiary prawos³awnej z czasów komunistycznych . Po kolejnej sesji Œwiêtego Synodu z paŸdziernika i grudnia 1999 r.
wiadomo, ¿e wœród przewidzianych do kanonizacji mêczenników i wyznawców
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znajd¹ siê trzy osoby powszechnie znane wœród prawos³awnych: metropolita
Makary (Newskij) z Moskwy (1835-1926), aposto³ A³taju, mitrat Aleksy Miecjew (1859-1923), pamiêtny ze swej pe³nej uduchowienia postawy w latach rewolucji w Moskwie i mnich eremita Aleksy So³owjew, zmar³y w 1928 r.
Œwiêty Synod zaj¹³ siê równie¿ spraw¹ relacji ze staroobrzêdowcami (starowiercami), z Koœcio³em Staroortodoksyjnym w Pomorie. Duchowieñstwu przypomniano o tym, ¿e sobory lokalne Patriarchatu Moskiewskiego z lat 1971 i 1988
znios³y anatemy rzucone na starowierców. Potêpiono metody rz¹dów sowieckich,
które zmierza³y do zduszenia schizmy metodami nie daj¹cymi siê zaakceptowaæ.
Œwiêty Synod zaproponowa³, by w toku festiwali organizowanych u kresu jubileuszu II tysi¹clecia narodzin Chrystusa odbywa³y siê wspólne ze starowiercami
wieczory dawnych œpiewów religijnych. Podkreœlono, ¿e spory ze staroobrzêdowcami o zwrot dóbr koœcielnych powinny byæ rozstrzygane w duchu pojednania i poszanowania zasad prawa. Postanowiono powo³aæ w ramach Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego komisjê ds. koordynacji stosunków ze
starowiercami, która zainaugurowa³a dzia³alnoœæ 24 listopada 1999 r. Œwiêty Synod zaleci³, aby 26 lub 28 listopada 2000 r. zosta³ zorganizowany naukowy kongres dla upamiêtnienia 200. rocznicy powrotu pewnych wspólnot starowierców
do Koœcio³a prawos³awnego. Wyra¿ono pragnienie, aby w kongresie tym uczestniczyli nie tylko chrzeœcijanie prawos³awni, ale tak¿e specjaliœci wywodz¹cy siê
ze starowierców oraz historycy œwieccy.
Œwiêty Synod w lipcu 1999 r. zdymisjonowa³ bpa Nikona (Mironowa) z Jekaterynburga, a administracjê jego diecezji powierzy³ abpowi Wikentyjowi (Morarowi) z Abakanu. Usuniêtemu hierarsze zarzucono drêczenie seksualne seminarzystów oraz sprzeniewierzenie dóbr koœcielnych. Istotn¹ natomiast przyczyn¹
jego dymisji by³o to, ¿e z jego polecenia nast¹pi³o w maju 1998 r. publiczne spalenie ksi¹¿ek teologicznych autorstwa ojców Aleksandra Schmemanna, Jana
Meyendorffa i Aleksandra Mienia. Fakt ten wskazywa³by, ¿e zdecydowanie nacjonalistyczne i konserwatywne stanowisko bpa Nikona ponios³o klêskê.
Przedmiotem rozwa¿añ Œwiêtego Synodu na sesji z paŸdziernika 1999 r. by³o
tak¿e to, ¿e œwiadectwa zgonu wystawiane przez urzêdy stanu cywilnego nie podaj¹ przyczyn zejœcia zmar³ego. Duchowni nie wiedz¹ wiêc, czy przyczyn¹ nie
by³o samobójstwo. A w przypadku zgonu spowodowanego samobójstwem w Koœciele prawos³awnym nie odprawia siê zwyczajowego nabo¿eñstwa ¿a³obnego.
Maj¹c na uwadze te okolicznoœci, Œwiêty Synod postanowi³, ¿e skoro nie ma
mo¿liwoœci uzyskania zaœwiadczeñ o przyczynie zgonu, starczy, jeœli najbli¿si
cz³onkowie rodziny lub inne osoby bliskie zmar³emu ustnie zaœwiadcz¹, ¿e przyczyn¹ jego œmierci nie by³o samobójstwo. Jeœli zaœ œwiadkowie zataj¹ samobójstwo, to grzech z³o¿enia fa³szywego œwiadectwa spoczywa na ich sumieniach,
natomiast duchowny jest wolny od odpowiedzialnoœci.
Przynale¿ny do Patriarchatu Moskiewskiego Autonomiczny Koœció³ Prawos³awny w Monasterze Grot w Kijowie zorganizowa³ kolokwium na temat „Formy
s³u¿by œwieckich w Koœciele”. Wziê³o w nim udzia³ 80 teologów, ksiê¿y i dzia³a-
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czy œwieckich, a by³o ono czêœci¹ obchodów jubileuszu drugiego tysi¹clecia
chrzeœcijañstwa. Sympozja o podobnej treœci odbywa³y siê w innych miastach
ukraiñskich, w Odessie, Symferopolu, Zaporo¿u i Poczajewie. Podczas wspomnianego kolokwium kijowskiego zwrócono uwagê na potrzebê wzmocnienia
wiêzi pomiêdzy oœrodkami teologicznymi i katechetycznymi Koœcio³a oraz na
koniecznoœæ ulepszenia przebiegu informacji zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz struktur koœcielnych. Uczestnicy kolokwium wskazywali na to, ¿e Koœció³ Prawos³awny Ukrainy odczuwa w œrodowiskach religijnych stan swej izolacji, spowodowany zarówno konkurencyjnymi dzia³aniami innych Koœcio³ów, jak
i krytyczn¹ ocen¹ z powodu utrzymania nad sob¹ jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego.
W listopadzie 1999 r. w U¿gorodzie z inicjatywy Stowarzyszenia Œwiêtych
Cyryla i Metodego odby³a siê konferencja poœwiêcona „Misji prawos³awnej na
Ukrainie Zakarpackiej w pierwszej po³owie XX wieku”. Skupi³a teologów i historyków przyby³ych z Ukrainy, Rosji, Czech i S³owacji. G³ównym przedmiotem
zainteresowania sesji by³a postaæ ojca Aleksego Kubaliuka, który w latach 19031947 nawróci³ na prawos³awie wielotysiêczn¹ rzeszê grekokatolików tego regionu, nale¿¹cego wówczas wpierw do Austro-Wêgier, a potem do Czechos³owacji.
Uczestnicy konferencji wystosowali do metropolity Wo³odymira (Sabodana)
w Kijowie pismo z proœb¹, by przyczyni³ siê on do kanonizacji o. Kabaliuka. Jednoczeœnie wysuniêta zosta³a propozycja otwarcia fakultetu teologii prawos³awnej
na Zakarpaciu, który móg³by mieæ oparcie w Akademii Teologicznej z Kijowa, w
Instytucie Œw. Tichona w Moskwie i w Fakultecie Teologii Prawos³awnej w Preszowie na S³owacji. Autonomiczny Koœció³ Prawos³awny na Ukrainie Zakarpackiej ma aktualnie 2 diecezje z 500 parafiami, 20 monasterami i jednym kolegium
koœcielnym. Przyjmuje siê, ¿e 70% ludnoœci tego regionu wyznaje prawos³awie.
W innym z kolei pañstwie powsta³ym z rozpadu Zwi¹zku Sowieckiego, na
Bia³orusi 28 paŸdziernika 1999 r. obchodzono dziesi¹t¹ rocznicê erygowania Egzarchatu autonomicznego Koœcio³a prawos³awnego na Bia³orusi, pozostaj¹cego
w wewnêtrznej ³¹cznoœci z Patriarchatem Moskiewskim. Z tej okazji biskupi
skierowali list pastoralny do wiernych, w którym wskazywali na istotn¹ rolê, jak¹
Koœció³ prawos³awny odgrywa w formowaniu charakteru narodowego Bia³orusinów, w ich ¿yciu, zwyczajach i kulturze. Podkreœlali zarazem, ¿e utworzenie Egzarchatu autonomicznego na Bia³orusi nie mia³o stanowiæ zachêty dla ekskluzywizmu narodowego i autoegzaltacji, gdy¿ wszelka idea podzia³u, szczególnie na
polu narodowym, jest przeciwna nauce koœcielnej i praktyce kanonicznej. Egzarchat, otrzymany z r¹k Koœcio³a matki, dawa³ jedynie wci¹¿ wzrastaj¹c¹ swobodê
w sprawach wewnêtrznych ¿ycia koœcielnego. Obecnie episkopat bia³oruski w³adaj¹c w 10 diecezjach Egzarchatu, zjednoczonych jednym terytorium narodowym
i ich historycznym przeznaczeniem tysi¹cletniej wspólnoty, uwa¿a siê za organiczn¹ czêœæ Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego.
Zgromadzenie biskupów bia³oruskich dokona³o równie¿ kanonizacji 23 mêczenników, którzy ponieœli œmieræ za wiarê podczas re¿imu sowieckiego
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w pierwszej po³owie XX wieku. ¯ycie owych kandydatów do kanonizacji by³o
szczegó³owo studiowane w ci¹gu ostatnich lat w oparciu o archiwa KGB przez
zespó³ historyków diecezji miñskiej pod przewodnictwem o. Fiodora Kriwonosa.
W 1996 r. zosta³ opublikowany „Synodikon”, w którym podano a¿ 330 nazwiska
ksiê¿y i osób œwieckich, które zginê³y za wiarê.
Œwiêty Synod Egzarchatu udzieli³ równie¿ poparcia fundacji zakonu mniszek
w Nowinkach pod Miñskiem, której nadano imiê œw. mêczenniczki El¿biety Fiodorowny (Romanowej). Za³o¿y³o j¹ 15 sióstr, które dot¹d pracowa³y w du¿ej grupie pielêgniarek w pañstwowej klinice psychoneurologicznej w tych¿e Nowinkach. Wraz z fundacj¹ tego zakonu na Bia³orusi jest ju¿ 15 prawos³awnych ¿eñskich domów zakonnych.
Warto wspomnieæ, ¿e Andrzej Gawrych, z niemieckiego uniwersytetu w Bochum, przeprowadzi³ badania nad stanem religijnoœci na Bia³orusi. Z przeprowadzonych ankiet wynika, ¿e w kraju tym po³owa ludnoœci, a wiêc oko³o 5 mln
mieszkañców deklaruje siê jako wierz¹cy. Wœród nich 80% jest wyznania prawos³awnego, co najmniej 15% wyznania katolickiego, co odpowiada liczbie oko³o
800.000 wiernych. W ci¹gu 10 lat liczba parafii prawos³awnych wzros³a z 477 do
1.081 i katolickich z 167 do 400. Protestanci stanowi¹ mniej ni¿ 1% ludnoœci.
Baptyœci s¹ znacznie liczniejsi i maj¹ ponad 600 wspólnot. Wyznawcy Koœcio³a
grekokatolickiego s¹ nieliczni, lecz wielu z nich jest zwi¹zanych z opozycj¹ polityczn¹, szczególnie z Frontem Ludowym Bia³orusi.
Koœció³ prawos³awny liczy 10 diecezji i jest wyraŸnie podleg³y, mimo swego
statusu autonomicznego, Koœcio³owi rosyjskiemu. Prezydent £ukaszenko wielokrotnie podkreœla³ znaczenie Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego jako religii
najwa¿niejszej dla kraju. Metropolita Filaret (Wachromejew) z Miñska,
zwierzchnik prawos³awia bia³oruskiego, nie mo¿e byæ uwa¿any za bezkrytycznego przyjaciela prezydenta. Zajmuje on pozycjê niezale¿n¹ i postawê dyplomatyczn¹. Stara siê sprzyjaæ kontaktom ekumenicznym na Bia³orusi. Od 1993 r.
przy Uniwersytecie Europejskim Nauk Humanistycznych w Miñsku istnieje fakultet teologii prawos³awnej, na którym mog¹ studiowaæ ludzie œwieccy. Metropolita Filaret jest dziekanem tego wydzia³u, licz¹cego 80 studentów. Fakultet
utrzymuje dobre stosunki z katolikami, ksi¹dz katolicki jest jednym z jego profesorów. Bractwa ludzi œwieckich s¹ aktywne na polu katechezy, dobroczynnoœci i
w pracy wydawniczej. Ich cz³onkowie uczestnicz¹ w sprawowaniu liturgii, pos³uguj¹c siê jêzykiem s³owiañskim. Z kolei Koœció³ katolicki czêsto jest przez ludnoœæ postrzegany jako Koœció³ polski. Wra¿enie to wzmaga okazjonalne u¿ywanie jêzyka polskiego w liturgii oraz liczny udzia³ ksiê¿y polskich w pracy parafialnej. Koniecznoœæ uzyskiwania przez tych ksiê¿y wiz staje siê przyczyn¹
konfliktów pomiêdzy Koœcio³em katolickim i w³adzami pañstwowymi. Z pocz¹tkiem lat 90-tych zaczê³o funkcjonowaæ w Grodnie katolickie seminarium duchowne.
By ju¿ zamkn¹æ ów przegl¹d wydarzeñ koœcielnych w obszarze dawnego
Zwi¹zku Sowieckiego, warto jeszcze wspomnieæ o Estonii, w której tamtejszy
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Koœció³ prawos³awny uleg³ podzia³owi na czêœæ przynale¿n¹ do Patriarchatu
Ekumenicznego w Konstantynopolu i czêœæ podleg³¹ Patriarchatowi w Moskwie.
26 czerwca 1999 r. w Tallinie odby³ siê pierwszy sobór Apostolskiego Koœcio³a
Prawos³awnego Estoñskiego (podleg³ego jurysdykcji Patriarchatu Ekumenicznego). Obradowa³ on pod przewodnictwem metropolity Stefana (Szaralambidisa)
z Nazianze, z udzia³em delegatów przyby³ych z Konstantynopola i z Koœcio³a
Prawos³awnego Finlandii. Na sobór swoich przedstawicieli duchownych i œwieckich skierowa³y 53 parafie, na ogóln¹ liczbê 58 parafii prawos³awnych w Estonii.
Podczas otwarcia soboru odczytano listy z pozdrowieniami od patriarchy ekumenicznego Bart³omieja I, arcybiskupa Johannesa (Rinne’a) z Finlandii, który okresowo kierowa³ w latach 1996-1999 administracj¹ Koœcio³a estoñskiego, a tak¿e
od prezydenta Republiki Estoñskiej. Metropolita Stefan w swej przemowie inauguracyjnej apelowa³ do prawos³awnych estoñskich, by okazali siê zdolni do przekroczenia podzia³ów politycznych i kulturalnych oraz by poœwiêcili swe si³y budowaniu jednoœci. Wzywa³ do wyrzeczenia siê wzajemnej podejrzliwoœci i wybaczenia urazów, tak aby wszyscy mogli pójœæ drog¹ Królestwa Bo¿ego
z odnowionym sercem.
Tymczasem konflikt pomiêdzy dwoma czêœciami prawos³awia estoñskiego
utrzymuje siê. Abp Kornel ( Jakobs), który jest zwierzchnikiem owej mniejszoœci
zwi¹zanej z Patriarchatem Moskiewskim, wyrazi³ publicznie ¿al, ¿e rz¹d estoñski
nie uznaje jego Koœcio³a za kontynuacjê tego, który powsta³ pomiêdzy dwoma
wojnami i co wiêcej, ¿e rz¹d przes¹dzi³ ju¿, i¿ dobra koœcielne zostan¹ zwrócone
Koœcio³owi prawos³awnemu zwi¹zanemu z Patriarchatem Ekumenicznym. Dla
uzdrowienia sytuacji wysun¹³ on propozycjê, by do rejestru prawnego pañstwowego wpisywaæ wszystkie parafie prawos³awne, wraz z przys³uguj¹c¹ im historycznie w³asnoœci¹, niezale¿nie od tego, jakiej jurysdykcji koœcielnej one teraz
podlegaj¹, to znaczy jakiemu patriarchatowi s¹ podporz¹dkowane. Jakkolwiek
spór, obecnie ¿ywy ju¿ tylko w sferze roszczeñ materialnych, nie wygas³, to jednak wydaje siê, ¿e rozwi¹zanie przyjête w Estonii w nied³ugim czasie zapewni
w³aœciwy rozwój Koœcio³owi prawos³awnemu w tym kraju.
•ród³o: „Irénikon” 2000, nr 1-2, s. 155-160, 168-169, 178-183, 206-218.
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EKUMENIZM W EUROPIE

Konferencja Koœcio³ów Europejskich
Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KKE) jest regionaln¹ organizacj¹ ekumeniczn¹, zrzeszaj¹c¹ Koœcio³y tradycji prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañskiej i protestanckiej w Europie. Jest ona jedn¹ z oœmiu regionalnych struktur
ekumenicznych, obejmuj¹cych praktycznie swoim zasiêgiem ca³y œwiat.
KKE jest samodzieln¹ organizacj¹, która jednak wspó³pracuje œciœle z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów (ŒRK).

Historia
D¹¿enia, które doprowadzi³y do utworzenia Konferencji Koœcio³ów Europejskich, siêgaj¹ okresu tzw. zimnej wojny. Rozbita i podzielona Europa lat czterdziestych i piêædziesi¹tych musia³a najpierw przezwyciê¿yæ polityczne podzia³y,
gdy¿ tylko w ten sposób mog³a ponownie zbli¿yæ do siebie narody, które skonfliktowa³a ze sob¹ II wojna œwiatowa.
W owym czasie ma³a grupa przywódców koœcielnych z Europy Wschodniej i
Zachodniej zaczê³a zastanawiaæ siê nad mo¿liwoœci¹ podjêcia dialogu miêdzy
Koœcio³ami z ró¿nych krajów Europy, ¿yj¹cymi w ró¿nych systemach politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych. Celem, do którego ta grupa d¹¿y³a, by³o
przyjœcie z pomoc¹ Koœcio³om Europy w przejêciu roli poœrednika w dzia³aniach
na rzecz pokoju i porozumienia.
W latach 1953 i 1957 dosz³o do pierwszych sonda¿owych i przygotowawczych spotkañ. W styczniu 1959 przedstawiciele przesz³o 40 Koœcio³ów spotkali
siê na I Zgromadzeniu Ogólnym w Nyborgu (Dania). W tej miejscowoœci obradowa³o te¿ II (1960) i III (1962) Zgromadzenie Ogólne.
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W pocz¹tkowym okresie KKE stanowi³a tylko luŸny zwi¹zek Koœcio³ów.
Jednak przez przyjêcie statutu na IV Zgromadzeniu Ogólnym (1964) poczyniono wa¿ny krok na drodze budowania regionalnej konferencji Koœcio³ów. To
Zgromadzenie odby³o siê na pok³adzie statku „Bornholm”, dziêki czemu w
ostatniej chwili uda³o siê zapobiec trudnoœciom paszportowym, na jakie byli
nara¿eni delegaci z niektórych krajów komunistycznych.
Na V Zgromadzeniu Ogólnym w Pörtschach (Austria) w 1967 uchwalono, ¿e
od kwietnia 1968 rozpocznie dzia³alnoœæ Sekretariat Generalny z etatowymi
pracownikami. Kolejne Zgromadzenia Ogólne odby³y siê w Nyborgu (1971),
Engelbergu, Szwajcaria (1974), Chanii, Kreta (1979), Stirling, Szkocja (1986),
Pradze (1992) i Grazu, Austria (1997).
Od pocz¹tku istnienia KKE widzia³a jedno ze swoich g³ównych zadañ
w budowaniu mostów miêdzy Europ¹ Wschodni¹ a Zachodni¹. Stara³a siê
tak¿e poœredniczyæ miêdzy Koœcio³ami mniejszoœciowymi i wiêkszoœciowymi oraz miêdzy chrzeœcijanami nale¿¹cymi do ró¿nych tradycji wyznaniowych. Posiedzenia KKE s¹ dla przedstawicieli Koœcio³ów ró¿nych szczebli
wa¿n¹ sposobnoœci¹ do spotkania i wspólnej refleksji nad kwestiami teologicznymi i spo³ecznymi. Takie spotkania daj¹ te¿ niezbêdny impuls do konstruktywnego dzia³ania, zw³aszcza w dziedzinie pokoju, sprawiedliwoœci i
pojednania.

Cz³onkostwo
Dzisiaj KKE zrzesza 123 Koœcio³y cz³onkowskie, mniej wiêcej po³owê z
nich stanowi¹ Koœcio³y z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Oko³o 30 Koœcio³ów cz³onkowskich KKE nie nale¿y do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W KKE s¹
reprezentowane wszystkie wielkie rodziny koœcielne: prawos³awni, starokatolicy, anglikanie, luteranie, reformowani, metodyœci, baptyœci i zielonoœwi¹tkowcy. Jej cz³onkami s¹ równie¿ Koœcio³y zrzeszaj¹ce mniejszoœci etniczne. Koœcio³y cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do zaakceptowania nastêpuj¹cej formu³y
(„bazy dogmatycznej”): Konferencja Koœcio³ów Europejskich jest ekumeniczn¹
wspólnot¹ Koœcio³ów Europy, które – zgodnie z Pismem Œwiêtym - wyznaj¹, ¿e
Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego wspólnie d¹¿¹ do wype³nienia tego, do czego s¹ powo³ane, ku chwale Boga Ojca, Syna i Ducha
Œwiêtego.
Od 1992 grupy koœcielne maj¹ mo¿noœæ uzyskania statusu organizacji stowarzyszonych KKE. Do dnia dzisiejszego 23 takie organizacje skorzysta³y z
mo¿liwoœci bliskiego zwi¹zania siê z dzia³alnoœci¹ i programami KKE. Do organizacji tych nale¿¹ krajowe rady koœcielne i stowarzyszenia œwieckich, kobiet i m³odzie¿y, których programy s¹ realizowane paralelnie i czêsto we
wspó³pracy z KKE.
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Przegl¹d tematyki Zgromadzeñ Ogólnych KKE
I

–

II

–

III

–

IV

–

V

–

VI –
VII –
VIII –
IX

–

X

–

XI

–

Nyborg (Dania), 6-9 stycznia 1959, „Chrzeœcijañstwo europejskie
w dzisiejszym zsekularyzowanym œwiecie”;
Nyborg, 3-8 paŸdziernika 1960, „S³u¿ba Koœcio³a w zmieniaj¹cym
siê œwiecie”;
Nyborg, 1-5 paŸdziernika 1962, „Koœció³ w Europie a kryzys wspó³czesnego cz³owieka;
Statek MS „Bornholm”, 3-9 paŸdziernika 1964, „¯yæ razem jako
kontynenty i pokolenia”;
Pörtschach (Austria), 29 wrzeœnia – 5 paŸdziernika 1967, „S³u¿ba i
pojednanie”;
Nyborg, 26 kwietnia-3 maja 1971, „S³udzy Boga – s³ugami ludzi”;
Engelberg (Szwajcaria), 16-23 wrzeœnia 1974, „B¹dŸcie czynicielami
S³owa – jednoœæ w Chrystusie i pokój dla œwiata;
Chania (Kreta), 18-25 paŸdziernika 1979, „W mocy Ducha Œwiêtego
– wyzwoleni dla œwiata”;
Stirling (Szkocja), 4-11 wrzeœnia 1986, „Chwa³a niech bêdzie Bogu,
a na ziemi pokój”;
Praga, 1-11 wrzeœnia 1992, „Bóg jednoczy – w Chrystusie nowe
stworzenie”;
Graz (Austria), 30 czerwca - 4 lipca 1997, „Pojednanie” - dar Boga i
Ÿród³o nowego ¿ycia”.

Wspó³praca z Koœcio³em Rzymskokatolickim
Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem, lecz istnieje œcis³a wspó³praca
miêdzy KKE a Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae, CCEE). Wynikiem tej wspó³pracy jest piêæ Europejskich Spotkañ Ekumenicznych miêdzy KKE i CCEE, które odby³y siê w Chantilly, Francja (1978), w Logumkloster, Dania (1981), w Riva del Garda, W³ochy
(1984), w Erfurcie, NRD (1988) i w Santiago de Compostela, Hiszpania (1991).
KKE i CCEE zorganizowa³y te¿ dwa wspólne Europejskie Zgromadzenia
Ekumeniczne, w Bazylei, Szwajcaria (1989) i w Grazu, Austria (1997).

Przemiany
Na przestrzeni lat poszerzenie dzia³alnoœci i wzrost liczby cz³onków poci¹gnê³y za sob¹ zmiany strukturalne. W pierwszych latach Zgromadzenia Ogólne nastêpowa³y za sob¹ w krótkich odstêpach czasu, poczynaj¹c od drugiej po³owy lat
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szeœædziesi¹tych zaczêto je zwo³ywaæ rzadziej. W zamian za to podtrzymywano
kontakt przez organizowanie wiêkszej liczby konsultacji z udzia³em 40-50 osób,
poœwiêconych specyficznym tematom. Mniej wiêcej 10 lat póŸniej stworzono
programy poœwiêcone specjalnym dziedzinom. Obok programu studiów teologicznych realizowano kolejno program s³u¿by miêdzykoœcielnej i program praw
cz³owieka; tym ostatnim zajmowano siê w ramach Aktu Koñcowego Konferencji
Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie wspólnie z Kanadyjsk¹ Rad¹ Koœcio³ów i Krajow¹ Rad¹ Koœcio³ów w USA. Inne obszary pracy dzisiaj to islam
w Europie (we wspó³pracy z CCEE), uchodŸcy i azylanci, jak równie¿ prace dotycz¹ce ¿ycia publicznego.
KKE musi uwzglêdniaæ w swej pracy specyficzn¹ sytuacjê europejsk¹,
w tym d³ug¹ historiê roz³amów i wrogoœci miêdzy Koœcio³ami, relacjê miêdzy Koœcio³em, pañstwem i kultur¹, po³o¿enie Koœcio³ów mniejszoœciowych i wiêkszoœciowych, Koœcio³ów „starych” i „m³odych”, jak równie¿ podzia³y i napiêcia, jakie
nast¹pi³y w ostatnich latach wskutek miêdzynarodowych prze³omów. Chc¹c lepiej
reagowaæ na problemy rodz¹ce siê na styku Koœcio³a i spo³eczeñstwa na kontynencie europejskim, XI Zgromadzenie Ogólne w 1997 podjê³o uchwa³ê o po³¹czeniu
KKE z Europejsk¹ Komisj¹ Ekumeniczn¹ ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa, która
utrzymuje biura w Brukseli i Strasburgu. Decyzja ta ma przede wszystkim u³atwiæ
kontakty Koœcio³ów z europejskimi instytucjami politycznymi.
Istnieje œcis³a wspó³praca z ŒRK zw³aszcza na obszarze wiary i ustroju Koœcio³a, misji œwiatowej i ewangelizacji, pomocy miêdzykoœcielnej i praw cz³owieka. W niektórych przypadkach dokonano podzia³u pracy. Istniej¹ te¿ œcis³e
stosunki robocze z krajowymi radami Koœcio³ów w Europie. Bardzo po¿yteczne
okaza³y siê doroczne posiedzenia ich sekretarzy generalnych.

Sztab wspó³pracowników
KKE posiada w Centrum Ekumenicznym w Genewie niewielki sztab wspó³pracowników z³o¿ony z 14 osób. Oficjalnym organem kierowniczym jest Zgromadzenie Ogólne. W okresie miêdzy zgromadzeniami ogólnymi odpowiedzialnoœæ za pracê ponosi 35-osobowy Komitet Naczelny. Funkcjê sekretarza generalnego pe³ni duchowny baptystyczny z Wielkiej Brytanii dr Keith Clemens.

Lista Koœcio³ów cz³onkowskich
Albania
Prawos³awny Koœció³ Autokefaliczny Albanii
(Kisha Ortodokse Autokefale e Shqiperise)
Armenia
Ormiañski Apostolski Koœció³ Prawos³awny
(Hayastaniaytz Arakélagan Oughapar Yégéghétsi)
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Austria
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Austrii
(Evangelische Kirche A.B. in Österreich)
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Helweckiego w Austrii
(Evangelische Kirche H.B. in Österreich)
Koœció³ Metodystów w Austrii
(Methodistenkirche in Österreich)
Koœció³ Starokatolicki w Austrii
(Altkatholische Kirche in Österreich)
Belgia
Zjednoczony Koœció³ Protestancki Belgii
(Eglise protestante unie de Belgique)
Bu³garia
Unia Baptystów Bu³garii
Unia Ewangelicznych Koœcio³ów Zielonoœwi¹tkowych w Bu³garii
Chorwacja
Koœció³ Boga w Chorwacji
Koœció³ Ewangelicki w Chorwacji (luterañski)
(Evangelicka Crkva u R. Hrvatskoj)
Koœció³ Ewangeliczny w Chorwacji i w Boœni-Hercegowinie (zielonoœwi¹tkowy)
(Evangeoska Crkva u Hrvadskoj i Bosni-Hercegovini)
Reformowany Koœció³ Chrzeœcijañski w Chorwacji
Unia Baptystów Chorwacji
Cypr
Koœció³ Cypru (prawos³awny)
(Ekklesia Kyprou)
Czeska Republika
Czechos³owacki Koœció³ Husycki
(Èeskoslovenská Církev Husitská)
Koœció³ Braci [kongregacjonalny]
(Cirkev Bratrská)
Koœció³ Ewangelicki Braci Czeskich
(Èeskobratrská Cirkev Evangelická)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Republice Czeskiej
(Evangelická Cirkev Metodistická)
Koœció³ Morawski w Republice Czeskiej
(Jednota Bratrská)
Koœció³ Prawos³awny w Czechach i na S³owacji
(Pravoslavná Cirkev)
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Koœció³ Starokatolicki
(Starokatolická Cirkev)
Œl¹ski Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Republice Czeskiej
(Slezská Cirkev Evangelická A.V.)
Unia Baptystów w Republice Czeskiej
(Bratrská Jednota Baptistú)
Dania
Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Narodowy Danii
(Evangelisk-Lutherske Folkekirke i Danmark)
Unia Baptystów Danii
(Dansk Baptistsamfund)
Estonia
Estoñski Ewangelicki Koœció³ Luterañski za granic¹
(Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kirik)
Estoñski Koœció³ Ewangelicko-Luterañski
(Eesti Evangeelne Luterlik Kirik)
Estoñski Koœció³ Metodystyczny
(Eesti Metodisti Kirik)
Finlandia
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Finlandii
(Suomen Evankelis-Luterilainen Kirkko)
Koœció³ Prawos³awny Finlandii
(Suomen Ortodoksinen Arkkipiispakunta)
Francja
Federacja Koœcio³ów Ewangeliczno-Baptystycznych Francji
(Fédération des Eglises évangéliques baptistes de France)
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Alzacji i Lotaryngii
(Eglise de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Francji
(Eglise évangélique luthérienne de France)
Koœció³ Protestancko-Malgaski Francji
(Eglise protestante malgache en France)
Koœció³ Reformowany Alzacji i Lotaryngii
(Eglise réformée d’Alsace et de Lorraine)
Koœció³ Reformowany Francji
(Eglise réformée de France)
Grecja
Grecki Koœció³ Ewangelicki
(Helleniki Evangeliki Ekklesia)
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Koœció³ Grecji (prawos³awny)
(Ekklesia tes Ellados)
Gruzja
Unia Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów Gruzji
Hiszpania
Hiszpañski Koœció³ Ewangelicki
(Iglesia Evangélica Espanola)
Hiszpañski Reformowany Koœció³ Episkopalny
(Iglesia Espanola Reformada Episcopal)
Holandia
Bractwo Remonstranckie
(Remonstrantse Broederschap)
Koœcio³y Jednocz¹ce siê w Holandii [reformowani i luteranie]
(Samen op Weg-Kerken der Nederlanden)
Koœció³ Starokatolicki Holandii
(Oud-Katholieke Kerk van Nederland)
Powszechna Wspólnota Mennonitów
(Algemene Doopsgezinde Sociëteit)
Islandia
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Islandii
(Thjodkirkja Islands)
Irlandia
Koœció³ Irlandii [anglikañski]
(Church of Ireland)
Koœció³ Metodystyczny w Irlandii
(Methodist Church in Ireland)
Koœció³ Prezbiteriañski w Irlandii
(Presbyterian Church in Ireland)
Jugos³awia
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Jugos³awii
(Evangelicko-Metodisticka Crkva SFRJ)
Reformowany Koœció³ Chrzeœcijañski w Jugos³awii
(Reformatske Hriskanske Crkve u SFRJ)
Serbski Koœció³ Prawos³awny
(Srpske Pravoslavne Crkve)
S³owacki Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Jugos³awii
(Slovenska Evanjelicka A.V. Cirkev v Juhoslavii)
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Liechtenstein
Koœció³ Ewangelicki w Ksiêstwie Liechtenstein
(Evangelische Kirche im Fürstentum Liechtenstein)
Litwa
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Litwy
(Lietuvos Evangeliku Liuteronu Baznycia)
Luksemburg
Zwi¹zek Koœcio³ów Protestanckich w Luksemburgu
(Alliance des Eglises protestantes in Luxembourg)
£otwa
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski £otwy
(Latvijas Evangeliski Luteriska Baznica)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski £otwy za granic¹
(Evangelisch-Lutherische Kirche Lettlands im Ausland)
Niemcy
Koœció³ Ewangelicki w Niemczech
(Evangelische Kirche in Deutschland)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny
(Evangelisch-Methodistische Kirche)
Koœció³ Starokatolicki
(Katholisches Bistum der Alt-Katholiken)
Litewski Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Niemczech
(Lietuviy Evangeliky Liuterony Byznacia)
Zwi¹zek Zborów Ewangeliczno-Wolnokoœcielnych w Niemczech (baptyœci)
(Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland)
Norwegia
Koœció³ Norwegii (luterañski)
(Den Norske Kirke)
Polska
Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny
Koœció³ Ewangelicko-Reformowany
Koœció³ Polskokatolicki
Koœció³ Starokatolicki Mariawitów
Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny
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Portugalia
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny Portugalii
(Igreja Evangélica Metodista Portuguesa)
Koœció³ Ewangelicko-Prezbiteriañski w Portugalii
(Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal)
Luzytañsko-Katolicki Koœció³ Apostolsko-Ewangeliczny
(Igreja Lusitana Católica Apostólica Evangélica)
Rosja
Euro-Azjatycka Federacja Zwi¹zków Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów
(Ewro-Azjatskaja Federacija Sojuzow Ewangeliczeskich Kristian-Baptistow)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Ingrii
(Inkerin Evankelis-Luterilainen Kirkko)
Rosyjski Koœció³ Prawos³awny
(Russkaja Prawos³awnaja Cerkow)
Rumunia
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Rumunii
(Biserica Evanghelicã C.A. din Romania)
Koœció³ Prawos³awny Rumunii
(Biserica Ortodoxã Românã)
Koœció³ Reformowany w Rumunii
(Romániai Reformatus Egyház)
Synodalno-Prezbiterialny Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego
w Rumunii
(Biserica Evanghelicã Sinodo-Presbiterialã de Confesiune Augustanã din Romania)
S³owacja
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego na S³owacji
(Evangelická Cirkev A.V. na Slovensku)
Koœció³ Prawos³awny w Republice S³owacji
(Pravoslavná Cirkev ve Slovenské Republice)
Rada Koœcio³a Braterskiego w Republice S³owacji [kongregacjonaliœci]
(Rada Cirkvi Bratrskej v Slovenskej Republike)
Reformowany Koœció³ Chrzeœcijañski na S³owacji
(Reformovaná Krestanská Cirkev na Slovensku)
S³owenia
Koœció³ Ewangelicki Wyznania Augsburskiego w Republice S³owenii
(Evangelicanska Cerkev A.V. w RS)
Szwajcaria
Koœció³ Chrzeœcijañskokatolicki Szwajcarii (starokatolicki)
(Christkatholische Kirche in der Schweiz)
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Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Szwajcarii
(Evangelisch-Methodistische Kirche in der Schweiz)
Szwajcarski Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich
(Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund – Fédération des Eglises
Protestantes de Suisse)
Szwecja
Koœció³ Metodystyczny w Szwecji
(Metodistkyrkan i Sverige)
Koœció³ Szwecji (luterañski)
(Svenska Kyrkan)
Szwedzki Zwi¹zek Misyjny
(Svenska Missionsförbundet)
Unia Baptystów Szwecji
(Svenska Baptistsamfundet)
Ukraina
Koœció³ Reformowany na Zakarpaciu
(Kárpátaljai Református Egyház)
Wêgry
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski na Wêgrzech
(Magyarországi Evangélikus Egyház)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny na Wêgrzech
(Magyarországi Metodista Egyház)
Koœció³ Reformowany na Wêgrzech
(Magyarországi Református Egyház)
Unia Baptystów na Wêgrzech
(Magyarországi Baptista Egyház)
Wielka Brytania
Koœció³ Anglii (anglikañski)
(Church of England)
Koœció³ Metodystyczny
(Methodist Church)
Koœció³ Szkocji (prezbiteriañski)
(Church of Scotland)
Koœció³ Walii (anglikañski)
(Yr Eglwys Yng Nghymru)
Federacja Kongregacjonalna Zjednoczonego Królestwa
(Congregational Federation of the United Kingdom)
Rada Koœcio³ów Afrykañskich i Afro-Karaibskich Zjednoczonego Królestwa
(Coucil of African and Afro-Carribbean Churches U.K.)
Rada Luterañska Wielkiej Brytanii
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(Lutheran Council of Great Britain)
Szkocki Koœció³ Episkopalny
(Scottish Episcopal Church)
Szkocki Koœció³ Kongregacjonalny
(Scottish Congregational Church)
Unia Baptystów Wielkiej Brytanii
(Baptist Union of Great Britain)
Unia Niezale¿nych Walijczyków
(Undeb Yr Annibynwyr Cymraeg)
Zjednoczony Apostolski Koœció³ Chrystusa Shiloh
(Shiloh United Church of Christ Apostolic Worldwide)
Zjednoczony Koœció³ Reformowany
(United Reformed Church)
W³ochy
Koœció³ Ewangelicki Waldensów
(Chiesa Evangelica Valdese)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski we W³oszech
(Chiesa Evangelica Luterana in Italia)
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny W³och
(Chiesa Evangelica Metodista d’Italia)
Unia Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów W³och
(Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia)

Struktury miêdzynarodowe
Armia Zbawienia
(Salvation Army)
Jednota Braterska na Kontynencie Europejskim (herrnhuci)
(Europäisch-Festländische Brüder-Unität)
Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Rosji i innych pañstwach
(Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland und anderen Staaten)
Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola
(Ecumenical Patriarchate of Constantinople)
Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny – Europa Œrodkowa i Po³udniowa
(United Methodist Church – Area Central and Southern Europe)
Zjednoczony Koœció³ Metodystyczny – Europa Pó³nocna
(United Methodist Church – Northern Europe Central Conference)
Obserwatorzy
Religijne Towarzystwo Przyjació³ (kwakrzy)
(Religious Society of Friends [Quakers])
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Rada Konferencji Episkopatów Europy
Geneza
W ró¿nych czasach ustali³y siê na szczeblu regionalnym ró¿ne formy wspó³pracy miêdzy biskupami. Tworzy³y siê patriarchaty i metropolie oraz w ci¹gu
ostatniego stulecia w krajach europejskich konferencje episkopalne. Konferencje
te mia³y pocz¹tkowo na celu zapewniæ p³aszczyznê wspó³pracy biskupom na
szczeblu krajowym. Wywar³y wielki wp³yw na Drugi Sobór Watykañski i, w coraz wiêkszym stopniu po Soborze, na ca³y Koœció³ Rzymskokatolicki. Sta³y siê
niemal niezast¹pionym elementem jego struktury.
W ostatnich dziesiêcioleciach w Koœciele Rzymskokatolickim utworzono
równie¿ struktury szczebla kontynentalnego. W 1955 za³o¿ono Radê Biskupów
Latynoamerykañskich (CELAM), która nieprzerwanie od tamtej pory ma decyduj¹ce znaczenie dla Koœcio³a w Ameryce £aciñskiej. Poniewa¿ w Ameryce
£aciñskiej stworzenie struktury kontynentalnej poprzedzone zosta³o powstaniem krajowych konferencji biskupów, rozwój struktur jest tam odwrotny od
europejskiego. Tutaj konferencje biskupów ustali³y swoj¹ strukturê i rozpoczê³y wspó³pracê zarówno w czasie Soboru jak i po jego zakoñczeniu. Biskupi byli
zainteresowani kontynuowaniem tego, co w czasie Soboru okaza³o siê byæ wartoœciowe. Zostali zaproszeni na dwa sympozja w 1967 i 1969 roku. To by³y
pocz¹tki, a w roku 1971 za³o¿ono Radê Konferencji Episkopatów Europy
(Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae, skrót: CCEE), która zrzesza obecnie 34 krajowe konferencje episkopalne. CCEE uzyska³a w 1977 kanoniczne zatwierdzenie papieskie.

Cele i zadania
CCEE to cia³o stawiaj¹ce sobie za cel kultywowanie ³¹cznoœci miêdzy krajowymi konferencjami episkopalnymi i zacieœnianie ich wspó³pracy w imiê nadrzêdnego dobra, jakim jest dobro Koœcio³a: Koœcio³a, który dzia³aj¹c w œwiecie,
osi¹gaæ chce coraz doskonalsz¹ jednoœæ.
Radzie nie przys³uguje ¿adne prawo do os¹dzania konferencji episkopalnych,
lecz stawia sobie za cel wy³¹cznie s³u¿bê na rzecz wzajemnej informacji i wspó³dzia³ania miêdzy nimi.
W imiê powy¿ej sprecyzowanego celu Rada troszczy siê o to, by poszczególne
Konferencje:
– informowa³y siê nawzajem o swoich poczynaniach, zw³aszcza w zakresie
spraw pastoralnych;
– przekazywa³y sobie nawzajem akta i dokumentacjê swoich decyzji;
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– powiadamia³y siê nawzajem o zaleceniach odnoœnie podejmowanej dzia³alnoœci misyjnej;
– przedstawia³y sobie nawzajem najbardziej absorbuj¹ce aktualne kwestie;
– wspólnie rozpatrywa³y generalne problemy pastoralne.

Cz³onkowie
Cz³onkami s¹ biskupi wydelegowani do niej na okres trzech lat przez poszczególne Konferencje Episkopatów, zgodnie z przyjêtymi przez ka¿d¹ z nich normami wyboru. Biskupi tych rejonów i prowincji koœcielnych, w których Konferencje Episkopatów nie istniej¹, s¹ upowa¿nieni do wyznaczenia delegata w przypadku, gdy Przewodnicz¹cy Rady wyraŸnie ich o to poprosi.
Zastêpcom biskupów delegatów przys³uguj¹ na sesjach plenarnych takie same
prawa jak biskupom delegatom.

Organa
Przynajmniej raz w roku odbywaj¹ siê Zgromadzenia Ogólne Rady. Zarówno
porz¹dek dzienny jak i protoko³y odbytych posiedzeñ przesy³ane s¹ w odpowiednim czasie wszystkim cz³onkom Rady i watykañskiej Kongregacji ds. Biskupów.
Prezydium kieruj¹ce pracami Rady sk³ada siê z przewodnicz¹cego i dwu wiceprzewodnicz¹cych wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne na okres trzech lat.
Komisje wyznaczane s¹ przez Zgromadzenia Ogólne.
Sekretarz Sekretariatu Rady wybierany jest na Zgromadzeniu Ogólnym na
okres trzyletni. Sekretariat s³u¿y Zgromadzeniu Ogólnemu Rady, jej Prezydium
oraz delegatom i komisjom. Do jego zadañ nale¿y równie¿ œci¹ganie dokumentów od sekretariatów poszczególnych Konferencji Episkopatów i udostêpnianie
ich w razie potrzeby cz³onkom Rady.

Cz³onkowie
Albania
Anglia i Walia
Austria
Belgia

–
–
–
–

Bia³oruœ
Boœnia-Hercegowina
Bu³garia
Chorwacja
Czechy

–
–
–
–
–

Conferentia Episcoporum Albaniae
Bishop’s Conference of England and Wales
Österreichische Bischofskonferenz
La Conférence Épiscopale de Belgique/Bisschoppen
conferentie van Belgiee
Conferentia Episcoporum Bielarussiae
Biskupska Konferentija Bosne i Herzegovine
Conferentia Episcoporum interritualis Bulgariae
Hrvatska Biskupska Konferencija
Èeská Biskupská Konference
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Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Jugos³awia

–
–
–
–
–
–

Litwa
Luksemburg

–
–

£otwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rosja

–
–
–
–
–
–

Rumunia
Skandynawia
S³owacja
S³owenia
Szkocja
Szwajcaria

–
–
–
–
–
–

Turcja
–
Ukraina (obrz¹dek ³aciñski)
Ukraina (obrz¹dek bizantyjski)
Wêgry
–
W³ochy
–

Conférence des Eveques de France
Hiera Synodos Katholikes Hierarchias Hellados
Conferencia Episcopal Espanola
Nederlandse Bisschoppenconferentie
Irish Episcopal Conference
Nadbiskupski Ordinarijat [brak konferencji episkopatu]
Conferentia Episcoporum Lituaniae
Erzbischof von Luxemburg [brak konferencji episkopatu]
Conferentia Episcoporum Lettoniae
Konferenza Episopali Maltija
Deutsche Bischofskonferenz
Konferencja Episkopatu Polski
Conferencia Episcopal Portuguesa
Conferenza dei vescovi cattolici della Federazione
Russa
Conferrinta Episcopilor din Romania
Conferentia Episcopalis Scandiae
Konferencia Biskupov Slovenska
Slovenska Skofovska Konferenca
Bishop’s Conference of Scotland
Schweizer Bischofskonferenz/Conférence des Eveques Suisses/Conferenza dei Vescovi Svizzeri
Conférence Episcopale de Turquie
– Konferencija Rymo-Kato³yckojo Jepyskopatu na
Ukraini
– Synod Ukrajinskoji Kato³yckoji Jerarchiji
Magyar Katolikus Püspöki Konferenciája Elnöke
Conferenza Episcopale Italiana
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Wytyczne dla wspó³pracy
Konferencji Koœcio³ów Europejskich
i Rady Konferencji Episkopatów Europy
1. Wprowadzenie
Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencja Koœcio³ów Europejskich (KKE) rozpoczynaj¹ now¹ fazê wspólnej pracy i dlatego postanowi³y
przyj¹æ pewne wytyczne dotycz¹ce ich wspó³pracy. Wytyczne te maj¹ byæ instrumentem kontynuacji i pog³êbienia tak wa¿nej pracy ekumenicznej, która rozwija³a siê coraz bardziej na przestrzeni ostatnich dziesiêcioleci, znajduj¹c swój
punkt kulminacyjny przede wszystkim w obu Europejskich Zgromadzeniach
Ekumenicznych w Bazylei (1989) i Grazu (1997).
W okresie przechodzenia do nowego tysi¹clecia dziejów chrzeœcijañstwa KKE
i CCEE zdaj¹ sobie sprawê z odpowiedzialnoœci za wspieranie procesu pojednania Koœcio³ów na drodze do widzialnej jednoœci, za zwiastowanie Ewangelii w
Europie w ramach wspólnego œwiadectwa i za poszukiwanie dróg wspó³pracy w
¿yciu spo³ecznym i kulturowym. Postêpuj¹c w ten sposób kierujemy siê proœb¹
Chrystusa: Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
w nas jedno byli, aby œwiat uwierzy³... (J 17,21). Jest to te¿ zgodne ze s³owami
Orêdzia z Grazu: Odnowione i umocnione zobowi¹zanie wszystkich Koœcio³ów
odnosz¹ce siê do realizacji modlitwy naszego Pana (...) przyczyni³oby siê z pewnoœci¹ do rozwoju jednej prawdziwie zjednoczonej Europy. Wierzymy, ¿e jest to
wizja, która musi przemówiæ do wszystkich i do realizacji której zobowi¹zujemy
siê jako chrzeœcijanie .
Wytyczne te s¹ œciœle zwi¹zane z realizacj¹ jednego z poleceñ Zgromadzenia
w Grazu: Polecamy Koœcio³om opracowanie wspólnego dokumentu, zawieraj¹cego podstawowe prawa i obowi¹zki ekumeniczne oraz przygotowanie ca³ego
szeregu wytycznych, regu³ i kryteriów dla ekumenicznych dzia³añ... (Zadania na
przysz³oœæ 1.2).

2. Zasady ogólne
2.1.1 Podstaw¹ i j¹drem wspó³pracy maj¹ byæ w coraz wiêkszym stopniu s³uchanie S³owa Bo¿ego, modlitwa, teologiczna refleksja, nawrócenie jednostki i
wspólne œwiadectwo wobec œwiata.
2.1.2 Stosunki miêdzy KKE i CCEE i w obrêbie Koœcio³ów maj¹ byæ nastawione przede wszystkim na dialog w prawdzie i mi³oœci, wymianê doœwiadczeñ i

84

EKUMENIZM W EUROPIE

wzajemne poznawanie siê Koœcio³ów; winny te¿ one wspieraæ proces pojednania.
St¹d te¿ wynika obowi¹zek:
– wys³uchiwania siê wzajemnie z uwag¹ i szacunkiem;
– troszczenia siê zawsze o wyjaœnienie za pomoc¹ szczerego dialogu;
– przyczyniania siê wspólnie do rozwi¹zywania napiêæ miêdzy Koœcio³ami;
– popierania ekumenicznej kultury i duchowoœci;
– wspierania w poszczególnych przypadkach aktywnoœci ekumenicznej na
p³aszczyŸnie lokalnej, krajowej i regionalnej.
2.1.3 W zakresie spraw spo³ecznych i stosunków z instytucjami ¿ycia publicznego CCEE i KKE zobowi¹zuj¹ siê do dzia³ania na rzecz pokoju, sprawiedliwoœci i zachowania stworzenia ze szczególnym uwzglêdnieniem osób najbardziej upoœledzonych; chc¹ w ten sposób przyczyniæ siê do tego, ¿eby budowa
jednoœci europejskiej „otrzyma³a duszê”.
2.2 Kontynuuj¹c i pog³êbiaj¹c wspó³pracê CCEE i KKE zwa¿aj¹ na ró¿nice
eklezjologiczne, historyczne i strukturalne miêdzy obydwoma organizacjami. Postêpuj¹c w ten sposób chce siê unikn¹æ nieporozumieñ i fa³szywych oczekiwañ
po obu stronach, ale te¿ zwróciæ uwagê, ¿e nasze ró¿nice mog¹ przyczyniæ siê do
wzajemnego wzbogacenia.
l Obie organizacje zwa¿aj¹ na ró¿nicê w zakresie kompetencji i formy reprezentacji. CCEE, która sk³ada siê z przewodnicz¹cych 34 europejskich konferencji episkopalnych, reprezentuje jeden Koœció³, w ramach którego posiada
ona oficjalny status. Zwraca siê ona bezpoœrednio do konferencji episkopalnych, nie posiada jednak kompetencji nauczaj¹cych, teologicznych lub moralnych, poniewa¿ stanowi przede wszystkim p³aszczyznê kolegialnoœci i wymiany poœród tych, którzy sprawuj¹ urz¹d. KKE sk³ada siê z przedstawicieli 125
Koœcio³ów protestanckich, anglikañskich, starokatolickich i prawos³awnych.
Anga¿uje siê ona na rzecz jednoœci Koœcio³ów, id¹c drog¹ pog³êbienia wspólnoty koncyliarnej przez dialog, wspólne studia i projekty wspó³pracy w œwiadectwie i s³u¿bie.
l Obie organizacje zwa¿aj¹ na ró¿nice w metodyce traktowania zagadnieñ
spo³eczno-politycznych. Na przyk³ad dosz³o do po³¹czenia KKE z EECCS (Europejska Komisja Ekumeniczna ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa), natomiast CCEE i
COMECE (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej) œciœle ze sob¹ wspó³pracuj¹, jednak ka¿da z tych organizacji pozostaje autonomiczna.
2.3 Wspó³praca miêdzy CCEE i KKE opiera siê na wizji duchowej i teologicznej. Ich zadaniem nie jest jednak zajmowanie siê bezpoœrednio zagadnieniami doktrynalnymi. W poszukiwaniu wiêkszej wspólnoty bêd¹ one mieæ wzgl¹d
na to¿samoœæ ka¿dego poszczególnego Koœcio³a.
Z drugiej jednak strony nie chc¹ one przemilczaæ istniej¹cych problemów i
dlatego staraj¹ siê poznawaæ i rozpowszechniaæ wyniki dialogów ekumenicz-
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nych, wypracowane przez komisje koœcielne, popieraæ takie inicjatywy komisji i
ewentualnie te¿ stymulowaæ tematy, które zdaj¹ siê byæ aktualne i wa¿ne dla ¿ycia Koœcio³ów europejskich.
2.4 Jako wa¿ny krok dla sprawy wspó³¿ycia miêdzy Koœcio³ami w Europie
opracowuj¹ one – w porozumieniu z Koœcio³ami cz³onkowskimi i konferencjami
episkopatów – Charta Oecumenica. Anga¿uj¹ siê one na rzecz urzeczywistnienia
zobowi¹zañ zawartych w tym dokumencie.

3. Konkretne formy wspó³pracy
3. 1 Wspó³praca praktyczna
CCEE i KKE s¹ zobowi¹zane do zintensyfikowania wzajemnych konsultacji i
wymiany informacji na temat spotkañ, inicjatyw i uchwa³, które mog¹ okazaæ siê
wa¿ne.
l Pierwszym miejscem wymiany informacji jest Wspólny Komitet CCEE i
KKE, który zbiera siê raz w roku.
l Przyzwyczailiœmy siê ju¿ do wzajemnego dostarczania sobie biuletynów informacyjnych (lub listów) i sprawozdañ (lub protoko³ów) z konferencji i posiedzeñ, które organizujemy.
l Dodatkowo postanowiliœmy organizowaæ dwa regularne posiedzenia rocznie
z udzia³em naszych sekretarzy generalnych; w miarê potrzeby przewiduje siê
mo¿liwoœæ udzia³u przewodnicz¹cych w jednym z tych posiedzeñ.
l Jeœli zajdzie potrzeba szybkiego kontaktu miêdzy przewodnicz¹cymi i sekretarzami generalnymi, wykorzysta siê specjalne urz¹dzenia telefoniczne.
l Uchwa³y dotycz¹ce wspólnych interesów nie bêd¹ podejmowane lub publikowane bez uprzedniego wzajemnego porozumienia.
l Szczególn¹ uwagê poœwiêci siê pozytywnym lub negatywnym przemianom
w stosunkach miêdzykoœcielnych na p³aszczyŸnie regionalnej lub krajowej, aby
przez to wesprzeæ· procesy pojednania i poszukiwaæ sposobów w³aœciwego rozwi¹zywania problemów.
l CCEE i KKE czuwaæ bêd¹ nad realizacj¹ zaleceñ Drugiego Europejskiego
Zgromadzenia Ekumenicznego.
3.2 Wspó³praca tematyczna
1. Wspólny Komitet (aktualnie szeœciu cz³onków KKE i szeœciu z CCEE) jest
„spotkaniem na szczycie” w dziedzinie wspó³pracy.
2. Oba Sekretariaty i Sekretarze Generalni wspó³pracuj¹ w realizacji ró¿nych
wspólnych inicjatyw.
3. Wspólny Komitet „Islam w Europie” zajmuje siê dialogiem z islamem w
Europie, z tym ¿e g³ówny akcent spoczywa tutaj na podkreœlaniu wymiany informacji, edukacji i podejmowaniu najpilniejszych spraw zwi¹zanych z tym dialo-
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giem, jak wzajemne ustêpstwa i ma³¿eñstwa mieszane. Komitet zbiera siê dwa
razy w roku.
4. Oba gremia zapraszaj¹ siê rutynowo na ró¿ne sympozja, konferencje, posiedzenia i spotkania.
5. Dwaj obserwatorzy CCEE uczestnicz¹ w pracy Komisji Koœcio³ów ds.
Dialogu KKE, która zajmuje siê m.in. zagadnieniami misji i pos³ugi pastoralnej.
6. W przypadku nadzwyczajnych sytuacji i wydarzeñ, maj¹cych miejsce w
naszych krajach lub w stosunkach miêdzy Koœcio³ami, przewodnicz¹cy KKE i
CCEE mog¹ og³aszaæ wspólne deklaracje lub stanowiska w imieniu Wspólnego
Komitetu.
7. Wspólny Komitet zajmuje siê inicjatywami na rzecz potêpienia przemocy
wobec kobiet.
8. KKE i CCEE popieraj¹ œcis³¹ wspó³pracê pe³nomocników koœcielnych ds.
ochrony œrodowiska naturalnego z Ekumeniczn¹ Sieci¹ Chrzeœcijan Europejskich
ds. Œrodowiska.
9. Obie organizacje popieraj¹ inicjatywy na rzecz pokoju i pojednania w sytuacjach kryzysowych w œcis³ej wspó³pracy z istniej¹cymi organizmami, jak Iustita et Pax.
Ufamy, ¿e Duch Œwiêty uka¿e nam dalsze kroki id¹ce dalej ni¿ to, co dotychczas mo¿emy wspólnie czyniæ.
Przede wszystkim chcemy kierowaæ siê „najwy¿szym przykazaniem”, to znaczy Chrystusowym przykazaniem mi³oœci bliŸniego. Chcemy byæ wiarygodnymi
œwiadkami faktu, ¿e Mi³oœæ jest cierpliwa, mi³oœæ jest dobrotliwa, nie zazdroœci,
mi³oœæ nie jest che³pliwa, nie nadyma siê, nie postêpuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi siê, nie myœli nic z³ego, nie raduje siê z niesprawiedliwoœci,
ale siê raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego siê
spodziewa, wszystko znosi, mi³oœæ nigdy nie ustaje (1 Kor 13, 4-8).
Praga, 5 lutego 2000
Metropolita Jérémie
Przewodnicz¹cy
Konferencja Koœcio³ów Europejskich

Miloslav Kardyna³ Vlk
Przewodnicz¹cy
Rada Konferencji Episkopatów Europy
T³umaczy³. K.K.

KONTROWERSJE WOKÓ£ DEKLARACJI
„DOMINUS IESUS”
I NOTY ODNOŒNIE DO WYRA¯ENIA
„KOŒCIO£Y SIOSTRZANE”

W Roku Jubileuszowym mia³o miejsce wiele wydarzeñ i symbolicznych gestów, œwiadcz¹cych o sta³ym postêpie w zbli¿eniu miêdzy Koœcio³ami i chrzeœcijanami ró¿nych tradycji. Bardzo istotn¹ rolê odegra³y tutaj ró¿ne inicjatywy papie¿a Jana Paw³a II. Z drugiej jednak strony najwy¿sze czynniki Koœcio³a Rzymskokatolickiego podejmowa³y pewne decyzje i publikowa³y dokumenty, które
zak³óci³y – miejmy nadziejê, ¿e tylko przejœciowo – dobrze rozwijaj¹cy siê dialog miêdzywyznaniowy.
Ogromnym zaskoczeniem dla dzia³aczy ekumenicznych ró¿nych wyznañ,
równie¿ dla wielu ekumenistów katolickich, by³o „wyniesienie na o³tarze”, obok
powszechnie szanowanego i cenionego papie¿a Jana XXIII, inicjatora Soboru
Watykañskiego II (1962-1965) i katolickiego otwarcia na „braci od³¹czonych”,
tak¿e papie¿a Piusa IX, za którego pontyfikatu Sobór Watykañski I (1870)
uchwali³ dwa dogmaty stanowi¹ce ogromn¹ przeszkodê na drodze do jednoœci o prymacie jurysdykcyjnym papie¿a i nieomylnoœci urzêdu nauczycielskiego biskupa Rzymu.
Inn¹ „niespodziankê” stanowi³a Deklaracja o jedynoœci i powszechnoœci
zbawczej Jezusa Chrystusa i Koœcio³a „Dominus Iesus”, uchwalona na Zebraniu Plenarnym Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzona i uprawomocniona
przez papie¿a Jana Paw³a II i opublikowana na pocz¹tku wrzeœnia. Jednoczeœnie wysz³o na jaw, ¿e przesz³o dwa miesi¹ce wczeœniej (30 czerwca) Kongregacja Nauki Wiary przes³a³a przewodnicz¹cym Konferencji Episkopatów tajn¹
Notê okreœlaj¹c¹ granice u¿ywania terminu „Koœcio³y siostrzane”. Poniewa¿
oba te dokumenty spotka³y siê z krytycznymi wypowiedziami ze strony Koœcio³ów ró¿nych tradycji, przeto publikujemy poni¿ej kontrowersyjne paragrafy
Deklaracji „Dominus Iesus”, tekst Noty oraz reakcje ró¿nych gremiów koœcielnych na te teksty.
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Deklaracja „Dominus Iesus”
(fragmenty)

IV. Jedynoœæ i jednoœæ Koœcio³a
16. Pan Jezus, jedyny Zbawiciel, nie ustanowi³ zwyczajnej wspólnoty
uczniów, lecz za³o¿y³ Koœció³ jako tajemnicê zbawcz¹. On sam jest w Koœciele, a
Koœció³ jest w Nim (J 15,1nn.; Ga 3,28; Ef 4,15-16; Dz 9,5); dlatego pe³nia tajemnicy zbawczej Chrystusa nale¿y tak¿e do Koœcio³a, nierozerwalnie z³¹czonego ze swoim Panem. Jezus Chrystus bowiem nadal jest obecny i prowadzi swoje
dzie³o odkupienia w Koœciele i poprzez Koœció³ (por. Kol 1,24-27)47, który jest
Jego Cia³em (por. 1 Kor 12,12-13.27; Kol 1,18)48. Tak jak g³owa i cz³onki ¿ywego cia³a, chocia¿ nie s¹ to¿same, s¹ nierozdzielne, tak równie¿ Chrystusa i Koœcio³a nie nale¿y uto¿samiaæ, ale nie mo¿na te¿ oddzielaæ, stanowi¹ bowiem jedynego «ca³ego Chrystusa»49. Ta sama nierozdzielnoœæ jest wyra¿ona w Nowym Testamencie tak¿e przy pomocy analogii Koœcio³a jako Oblubienicy Chrystusa (por.
2 Kor 11,2; Ef 5,25-29; Ap 21,2.9)50.
Dlatego w powi¹zaniu z jedynoœci¹ i powszechnoœci¹ zbawczego poœrednictwa Jezusa Chrystusa nale¿y stanowczo wyznawaæ jako prawdê wiary katolickiej
jedynoœæ za³o¿onego przezeñ Koœcio³a. Tak jak jest jeden Chrystus, istnieje tylko
jedno Jego Cia³o, jedna Jego Oblubienica: «jeden Koœció³ katolicki i apostolski»51. Ponadto obietnice Pana, ¿e nigdy nie opuœci swojego Koœcio³a (por. Mt
16,18; 28,20) i bêdzie nim kierowa³ przez swego Ducha, oznaczaj¹ te¿, i¿ wed³ug
wiary katolickiej jedynoœæ i jednoœæ Koœcio³a, a tak¿e wszystko to, co stanowi o
jego integralnoœci, nigdy nie przeminie52.
Wierni zobowi¹zani s¹ wyznawaæ, ¿e istnieje historyczna ci¹g³oœæ – zakorzeniona w sukcesji apostolskiej53 – pomiêdzy Koœcio³em za³o¿onym przez Chrystusa i Koœcio³em katolickim: «To jest jedyny Koœció³ Chrystusowy (...), który Zbawiciel nasz po zmartwychwstaniu swoim powierzy³ do pasienia Piotrowi (por. J
21,17), zlecaj¹c jemu i pozosta³ym aposto³om, aby go krzewili i nim kierowali
47) Por. Sob. Wat. II, Konst. “Lumen gentium”, 14.
48) Por. tam¿e, 7.
49) Por. Œw. Augustyn, „Enarrat in Psalmos“, Ps. 90, „Sermo” 2,I: CCL 39, 1266; Œw. Grzegorz Wielki,
“Moralia in Job”, Praefatio, 6, 14: PL 75,525; Œw. Tomasz z Akwinu, „Summa Theologiae”, III, q. 48, s. 2 ad 1.
50) Por. Sob. Wat. II, Konst. “Lumen gentium”, 6.
51) „Symbolum fidei“: DS. 48. Por. Bonifacy VIII, Bulla “Unum sanctam”: DS. 870-872; Sob. Wat. II,
Konst. “Lumen gentium”, 8.
52) Por. Sob. Wat. II, Dekr. “Unitatis redintegratio”, 4; Jan Pawe³ II, Encykl. „Ut unum sint”, 11: AAS
87 (1995) 921-982.
53) Por. Sob. Wat. II, Konst. “Lumen gentium”, 20; por. równie¿ Œw. Ireneusz, „Adversus Haereses”, III,
3, 1-3: S.C. 211, 20-44; Œw. Cyprian, “Epist.”, 33, 1: CCL 3B, 164-165; Œw. Augustyn, “Contra advers.
legis et prophet.”, 1, 20, 39: CCL 49, 70.
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(por. Mt 28,18nn.), i który za³o¿y³ na wieki jako „filar i podwalinê prawdy” (1
Tm 3,15). Koœció³ ten, ustanowiony i zorganizowany na tym œwiecie jako spo³ecznoœæ, trwa w [subsistit in] Koœciele katolickim, rz¹dzonym przez nastêpcê
Piotra oraz biskupów pozostaj¹cych z nim we wspólnocie [communio]»54. W wyra¿eniu «subsistit in» Sobór Watykañski II chcia³ uj¹æ ³¹cznie dwa stwierdzenia doktrynalne: po pierwsze, ¿e Koœció³ Chrystusowy, pomimo podzia³u chrzeœcijan, nadal istnieje w pe³ni jedynie w Koœciele katolickim; po drugie, ¿e «liczne
pierwiastki uœwiêcenia i prawdy znajduj¹ siê poza jego organizmem»55, to znaczy
w Koœcio³ach i koœcielnych Wspólnotach, które nie s¹ jeszcze w pe³nej wspólnocie z Koœcio³em katolickim56. Jednak w odniesieniu do tych ostatnich nale¿y
stwierdziæ, ¿e ich «moc pochodzi z samej pe³ni ³aski i prawdy, powierzonej Koœcio³owi katolickiemu»57.
17. Istnieje zatem jeden Koœció³ Chrystusowy, który trwa w Koœciele katolickim rz¹dzonym przez Nastêpcê Piotra i przez biskupów w ³¹cznoœci z nim58. Koœcio³y, które nie bêd¹c w pe³nej wspólnocie z Koœcio³em katolickim, pozostaj¹
jednak z nim zjednoczone bardzo œcis³ymi wiêzami, jak sukcesja apostolska i
wa¿na Eucharystia, s¹ prawdziwymi Koœcio³ami partykularnymi59. Dlatego tak¿e
w tych Koœcio³ach jest obecny i dzia³a Koœció³ Chrystusowy, chocia¿ brak im
pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim, jako ¿e nie uznaj¹ katolickiej nauki o
prymacie, który Biskup Rzymu posiada obiektywnie z ustanowienia Bo¿ego i
sprawuje nad ca³ym Koœcio³em60.
Natomiast Wspólnoty koœcielne, które nie zachowa³y prawomocnego Episkopatu oraz w³aœciwej i ca³kowitej rzeczywistoœci eucharystycznego misterium61,
nie s¹ Koœcio³ami w œcis³ym sensie; jednak ochrzczeni w tych wspólnotach s¹
przez chrzest wszczepieni w Chrystusa i dlatego s¹ w pewnej wspólnocie, choæ
niedoskona³ej, z Koœcio³em62. Chrzest bowiem sam w sobie zmierza do osi¹gniêcia pe³ni ¿ycia w Chrystusie poprzez integralne wyznawanie wiary, Eucharystiê i
pe³n¹ komuniê w Koœciele63.
54) Sob. Wat. II, Konst. „Lumen gentium”, 8.
55) Tam¿e. Por. Jan Pawe³ II, Encykl. “Ut unum sint”, 13; Sob. Wat. II, Konst. „Lumen gentium”, 15 i
Dekr. „Unitatis redintegratio“, 3.
56) Jest wiêc sprzeczna z autentycznym znaczeniem tekstu soborowego interpretacja tych, którzy z
wyra¿enia soborowego „subsistit in” wyprowadzaj¹ tezê, ¿e jedyny Koœció³ Chrystusa móg³by równie¿
trwaæ w niekatolickich Koœcio³ach i Wspólnotach koœcielnych. „Sobór natomiast wybra³ s³owo >subsistit<
w³aœnie po to, by wyjaœniæ, ¿e jest tylko jedno >istnienie< prawdziwego Koœcio³a, a poza widzialnym z nim
zwi¹zkiem istniej¹ tylko >elementa Ecclesiae<, które – bêd¹c elementami Koœcio³a – zmierzaj¹ i prowadz¹
do Koœcio³a katolickiego” (Kongregacja Nauki Wiary, Informacja o ksi¹¿ce o. Leonardo Boffa OFM
„Chiesa: Carisma e potere. Saggio di ecclesiologia militante”: AAS 77 [1985] 756-762).
57) Sob. Wat. II , Dekr. „Unitatis redintegratio”, 3.
58) Por. Kongregacja Nauki Wiary, Dekl. „Mysterium ecclesiae”, 1: AAS 65 (1973) 396-408.
59) Por. Sob. Wat. II, Dekl. “Unitatis redintegratio”, 14 i 15; Kongregacja Nauki Wiary, List
“Communionis notio”, 17: AAS 85 (1993) 838-850.
60) Por. Sob. Wat. I, Konst. „Pastor aeternus“ DS. 3053-3064; Sob. Wat. II, Konst. „Lumen gentium”, 22.
61) Por. Sob. Wat. II, Dekr. “Unitatis redintegratio”, 22.
62) Por. tam¿e, 3.
63) Por. tam¿e, 22.
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«Nie wolno wiêc wiernym uwa¿aæ, ¿e Koœció³ Chrystusowy jest zbiorem –
wprawdzie zró¿nicowanym, ale zarazem w jakiœ sposób zjednoczonym – Koœcio³ów i Wspólnot eklezjalnych. Nie mog¹ te¿ mniemaæ, ¿e Koœció³ Chrystusowy
nie istnieje ju¿ dziœ w ¿adnym miejscu i dlatego winien byæ jedynie przedmiotem
poszukiwañ prowadzonych przez wszystkie Koœcio³y i wspólnoty»64. W rzeczywistoœci «elementy tego Koœcio³a ju¿ nam danego istniej¹ „³¹cznie i w ca³ej pe³ni” w Koœciele katolickim oraz „bez takiej pe³ni” w innych Wspólnotach»65.
«Same te Koœcio³y i od³¹czone Wspólnoty, choæ w naszym przekonaniu podlegaj¹ brakom, wcale nie s¹ pozbawione znaczenia i wagi w tajemnicy zbawienia.
Duch Chrystusa nie wzbrania siê przecie¿ pos³ugiwaæ nimi jako œrodkami zbawienia, których moc pochodzi z samej pe³ni ³aski i prawdy, powierzonej Koœcio³owi katolickiemu»66.
Brak jednoœci wœród chrzeœcijan jest z pewnoœci¹ ran¹ dla Koœcio³a: nie w tym
sensie, ¿e Koœció³ jest pozbawiony jednoœci, lecz ¿e podzia³ «przeszkadza w pe³nym urzeczywistnieniu siê jego powszechnoœci w historii»67.

64) Kongregacja Nauki Wiary, Dekl. „Mysterium ecclesiae”, 1.
65) Jan Pawe³ II, Encykl. „Ut unum sint”, 14.
66) Sob. Wat. II, Dekl. „Unitatis redintegratio”, 3.
67) Kongregacja Nauki Wiary, List “Communionis natio”, 17. Por. Sob. Wat. II, Dekr. Unitatis
redintegratio”, 4.
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Nota odnoœnie do wyra¿enia „Koœcio³y siostrzane”
1. Wyra¿enie „Koœcio³y siostrzane” powtarza siê czêsto w dialogu ekumenicznym, przede wszystkim miêdzy katolikami a prawos³awnymi, i jest przedmiotem pog³êbienia z obydwu stron dialogu. Mimo tego, ¿e istnieje niew¹tpliwie
s³uszne zastosowanie tego wyra¿enia, to we wspó³czesnej literaturze ekumenicznej upowszechni³ siê niejasny sposób jego stosowania. Tak wiêc zgodnie z nauczaniem Soboru Watykañskiego II i nastêpuj¹cym po nim nauczaniu papieskim,
nale¿y przypomnieæ, jakie by³oby poprawne i odpowiednie u¿ycie tego wyra¿enia. Wydaje siê rzecz¹ u¿yteczn¹ przypomnieæ krótko jego historiê.

I. Pochodzenie i rozwój wyra¿enia
2. W Nowym Testamencie wyra¿enie „Koœcio³y siostrzane” jako takie nie istnieje; jednak wystêpuj¹ liczne terminy, które wyra¿aj¹ zwi¹zki braterstwa istniej¹cego w staro¿ytnoœci chrzeœcijañskiej miêdzy Koœcio³ami lokalnymi. Nowotestamentalny fragment, który w sposób wyraŸniejszy odzwierciedla tê œwiadomoœæ to wyra¿enie koñcowe z 2 Listu œw. Jana, 13: Dzieci twej Wybranej Siostry
œl¹ ci pozdrowienia. Chodzi o pozdrowienia przekazane od jednej wspólnoty koœcielnej dla drugiej; wspólnota, która przekazuje pozdrowienia okreœla siê „siostr¹” drugiej wspólnoty.
3. W literaturze koœcielnej wyra¿enie wchodzi w u¿ycie na Wschodzie kiedy,
pocz¹wszy od V wieku, rozpowszechnia siê idea „pentarchii”, wed³ug której na
czele Koœcio³a znajdowa³oby siê piêciu Patriarchów, a Koœció³ Rzymu mia³by
pierwsze miejsce wœród patriarchalnych Koœcio³ów siostrzanych. Odnoœnie do
tego nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ¿aden Papie¿ nie uzna³ tej równoœci stolic, ani
nie uzna³, ¿e stolicy rzymskiej przys³ugiwa³by jedynie prymat honorowy. Ponadto nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e na Zachodzie nie rozwinê³a siê owa struktura patriarchalna, która jest cech¹ charakterystyczn¹ Wschodu.
Jak wiadomo, w nastêpnych stuleciach ró¿nice miêdzy Rzymem i Konstantynopolem doprowadzi³y do wzajemnych ekskomunik, maj¹cych konsekwencje,
które, o ile mo¿emy je oceniæ, przekroczy³y intencje i przewidywania ich autorów,
których upomnienia odnosi³y siê do osób a nie do Koœcio³ów, i nie zamierza³y
zerwaæ koœcielnej jednoœci miêdzy stolicami Rzymu i Konstantynopola1.
1
PAWE£ VI i ATENAGORAS I, Wspólna Deklaracja Penetres de reconnaissance (7. 12. 1965), n.3:
AAS 58 (1966) 20. Ekskomuniki zosta³y obopólnie zniesione w 1965 roku: Papie¿ Pawe³ VI i Patriarcha
Atenagoras I na swoim synodzie (...) oœwiadczaj¹ zgodnie (...), ¿e odrzucaj¹ równie¿ i wykreœlaj¹ z pamiêci
i z ³ona Koœcio³a, wyroki ekskomuniki (tam¿e, n. 4). Por. tak¿e PAWE£ VI, List Apostolski Ambulate in
dilectione (7.12.1965): AAS 58 (1966), 40-41; ATENAGORAS I, Tomos Agapis (7.12. 1965), VaticanPhanar 1958-1970 (Romae et Istambul 1970) 388-390.
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4. Wyra¿enie pojawia siê na nowo w dwóch listach Metropolity Nicety z Nikodemii (rok 1136) i Patriarchy Jana X Kamaterosa (pe³ni¹cego urz¹d od 1198 do
1206), w których protestuj¹ oni przeciw Rzymowi, który przedstawiaj¹c siê jako
matka i nauczycielka jakoby przekreœli³ ich autorytet. Wed³ug nich Rzym jest jedynie pierwsz¹ wœród sióstr o takiej samej godnoœci.
5. W ostatnim czasie pierwszym, który u¿y³ wyra¿enia „Koœcio³y siostrzane”
by³ Atenagoras I, Patriarcha Konstantynopola. Przyjmuj¹c braterskie gesty i wezwanie do jednoœci skierowane do niego przez Jana XXIII, czêsto wyra¿a w swoich listach ¿yczenie zobaczenia wkrótce przywróconej jednoœci miêdzy Koœcio³ami siostrzanymi.
6. Sobór Watykañski II u¿ywa wyra¿enia „Koœcio³y siostrzane” dla okreœlenia
bratnich zwi¹zków miêdzy Koœcio³ami partykularnymi: Na Wschodzie istnieje
w ¿ywotnym stanie wiele partykularnych, czyli lokalnych Koœcio³ów, wœród których czo³owe miejsce zajmuj¹ Koœcio³y patriarchalne, a pewna iloœæ szczyci siê
pochodzeniem od samych Aposto³ów. Tote¿ u wschodnich chrzeœcijan wybija³a
siê na czo³o i wci¹¿ wybija usilna troska o zachowanie tych œcis³ych zwi¹zków
bratnich we wspólnocie wiary i mi³oœci, które powinny ujawniæ sw¹ ¿ywotnoœæ
w stosunkach miêdzy Koœcio³ami lokalnymi jak miêdzy siostrami2.
7. Pierwszym dokumentem papieskim, w którym znajduje siê pojêcie „siostry” w odniesieniu do Koœcio³ów jest Breve Anno ineunte Paw³a VI do Patriarchy Atenagorasa I. Po okazaniu swojej woli uczynienia wszystkiego, co
mo¿liwe, aby przywróciæ pe³n¹ komuniê miêdzy Koœcio³em Zachodnim i Koœcio³em Wschodnim, Papie¿ stawia sobie pytanie: Poniewa¿ w ka¿dym Koœciele lokalnym dokonuje siê ta tajemnica Bo¿ej mi³oœci, nie jest w³aœnie tu
pocz¹tek tego tradycyjnego wyra¿enia, dla którego Koœcio³y ró¿nych miejsc
zaczê³y nazywaæ siê nawzajem jako siostry? Nasze Koœcio³y ¿y³y przez wieki
jako siostry odbywaj¹c wspólnie sobory powszechne, które broni³y depozytu
wiary przed jakimikolwiek zmianami. Obecnie, po d³ugim czasie podzia³u i
obopólnego niezrozumienia, pomimo trudnoœci, które powsta³y w przesz³oœci
miêdzy nami, Pan daje nam mo¿liwoœæ ponownego odkrycia jako Koœcio³y
siostrzane3.
8. Wyra¿eniem pos³ugiwa³ siê czêsto Jan Pawe³ II w licznych przemówieniach
i dokumentach, wœród których przypomnimy jedynie zasadnicze, zachowuj¹c porz¹dek chronologiczny.
W encyklice Slavorum Apostoli: S¹ oni (Cyryl i Metody) dla nas wzorem i
patronuj¹ wysi³kowi ekumenicznemu siostrzanych Koœcio³ów Wschodniego i Za2
3

SOB. WAT. II, Deklaracja Unitatis redintegratio, n. 14.
PAWE£ VI, Breve Anno ineunte (25 grudnia 1967): AAS 59 (1967) 852-854.
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chodniego w odnalezieniu poprzez dialog i modlitwê widzialnej jednoœci w doskona³ej i ca³kowitej wspólnocie4.
W Liœcie z 1991 r. do Biskupów europejskich: Z tymi Koœcio³ami (Koœcio³ami
prawos³awnymi) bêd¹ wiêc podtrzymywane zwi¹zki jak miêdzy Koœcio³ami siostrzanymi wed³ug okreœlenia Paw³a VI w Breve do Patriarchy Konstantynopola
Atenagorasa I 5.
W encyklice Ut unum sint temat zosta³ rozwiniêty przede wszystkim w numerze 56: Nawi¹zuj¹c do tej tradycji, po Soborze Watykañskim II przywrócono nazwê „Koœcio³y siostrzane” Koœcio³om partykularnym lub lokalnym,
zgromadzonym wokó³ swojego biskupa. Z kolei odwo³anie wzajemnych ekskomunik usunê³o bolesn¹ przeszkodê natury kanonicznej i psychologicznej i sta³o siê wa¿nym krokiem naprzód na drodze do pe³nej komunii. Numer koñczy
siê ¿yczeniem: Tradycyjne okreœlenie „Koœcio³y siostrzane” powinno nieustannie nam towarzyszyæ na tej drodze. Temat powraca w n. 60, w którym
zwraca siê uwagê: W ostatnim okresie miêdzynarodowa Komisja mieszana
uczyni³a wa¿ny krok naprzód w bardzo delikatnej debacie na temat metody,
jak¹ nale¿y stosowaæ w d¹¿eniu do pe³nej komunii Koœcio³a katolickiego z
Koœcio³em prawos³awnym; kwestia ta czêsto powodowa³a napiêcia miêdzy
katolikami i prawos³awnymi. Komisja stworzy³a doktrynalne podstawy dla
pozytywnego rozstrzygniêcia problemu, który opiera siê na doktrynie Koœcio³ów siostrzanych 6.

II. Wskazania dotycz¹ce stosowania tego wyra¿enia
9. Historyczne zarysy przedstawione w poprzednich paragrafach wskazuj¹ na
donios³oœæ wyra¿enia „Koœcio³y siostrzane” przyjêt¹ w dialogu ekumenicznym.
Zobowi¹zuje to jeszcze bardziej do jego teologicznie poprawnego stosowania.
10. Istotnie, w œcis³ym znaczeniu „Koœcio³ami siostrzanymi” s¹ wy³¹cznie
Koœcio³y partykularne (lub zgrupowania Koœcio³ów partykularnych, na przyk³ad:
Patriarchaty i Metropolie) miêdzy sob¹7. Pozostaje to rzecz¹ jasn¹, równie¿ kiedy
wyra¿enie „Koœcio³y siostrzane” jest u¿ywane w tym w³aœciwym znaczeniu, ¿e
Koœció³ powszechny, jeden, œwiêty, katolicki i apostolski, nie jest siostr¹, lecz
matk¹ wszystkich Koœcio³ów partykularnych8.
JAN PAWE£ II, Encyklika Slavorum apostoli (2 czerwca 1985), 27: AAS 77 (1985) 807-808.
JAN PAWE£ II, List do Biskupów Europy O relacjach miêdzy katolikami i prawos³awnymi w nowej
sytuacji Europy œrodkowej i wschodniej (31.5. 1991), n. 4: AAS 84 (1992) 167.
6
JAN PAWE£ II, Encyklika Ut unum sint (25.5. 1995), nn. 56, 60: AAS 87 (1995) 921-982.
7
Por. teksty Dekr. Unitatis redintegratio, n. 14 I Breve Anno ineunte Paw³a VI do Atenagorasa I, które
by³y ju¿ cytowane w odnoœnikach 2 i 3.
8
Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, List Communionis notio (28.5. 1992), n. 9: AAS 85 (1993)
838-850.
4
5
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11. Mo¿na mówiæ o „Koœcio³ach siostrzanych” we w³aœciwym znaczeniu tak¿e odnoœnie do Koœcio³ów partykularnych katolickich i nie katolickich i dlatego
tak¿e Koœció³ partykularny Rzymu mo¿e byæ okreœlony mianem siostry wszystkich Koœcio³ów partykularnych. Jednak, jak ju¿ zosta³o powiedziane, nie mo¿na
mówiæ we w³aœciwym znaczeniu, ¿e Koœció³ katolicki jest siostr¹ jakiegoœ Koœcio³a partykularnego lub grupy Koœcio³ów. Nie chodzi tu jedynie o zagadnienie
terminologii, lecz przede wszystkim o przestrzeganie podstawowej prawdy wiary
katolickiej, to znaczy prawdy o jednoœci Koœcio³a Jezusa Chrystusa. W rzeczywistoœci istnieje jedyny Koœció³9 i dlatego liczba mnoga „Koœcio³y” mo¿e odnosiæ
siê jedynie do Koœcio³ów partykularnych.
W konsekwencji nale¿y unikaæ jako Ÿród³a nieporozumienia i teologicznego
zamieszania u¿ycia formu³ jak „nasze dwa Koœcio³y”, które jakby sugeruj¹ – jeœli
zastosowane do Koœcio³a katolickiego i ca³oœci Koœcio³ów prawos³awnych (lub
jednego Koœcio³a prawos³awnego) – liczbê mnog¹ nie tylko na p³aszczyŸnie Koœcio³ów partykularnych, lecz tak¿e na p³aszczyŸnie Koœcio³a jednego, œwiêtego,
powszechnego i apostolskiego, wyznawanego w Credo, którego rzeczywiste istnienie wydaje siê w ten sposób przys³oniête.
12. W koñcu nale¿y tak¿e wzi¹æ pod uwagê, ¿e wyra¿enie „Koœcio³y siostrzane” we w³aœciwym znaczeniu, jak œwiadczy o tym wspólna Tradycja Zachodu i
Wschodu, mo¿e byæ stosowane wy³¹cznie dla tych wspólnot koœcielnych, które
zachowa³y wa¿ny Episkopat i wa¿n¹ Eucharystiê.
Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 30 czerwca 2000, w Uroczystoœæ
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.
+ Joseph Kard. RATZINGER
Prefekt

Tarcisio BERTONE, S.D.B.
Sekretarz

9
Por. SOB. WAT. II, Konst. Dogm. Lumen gentium, n. 8; KONGREGACJA NAUKI WIARY, Dekl.
Mysterium ecclesiae (24.6. 1973), n. 1: AAS 91973) 396-408.
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Reakcje
Stanowisko Konferencji Biskupów
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Biskupi Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP zapoznali siê z deklaracj¹ Koœcio³a Rzymskokatolickiego „Dominus Iesus” i stwierdzili, ¿e jest ona dokumentem wyros³ym z wewnêtrznych problemów Koœcio³a Rzymskokatolickiego, skierowanym przede wszystkim do jego cz³onków. Tym niemniej z uwagi na
poruszon¹ w dokumencie problematykê, wszyscy ludzie dobrej woli, a przede
wszystkim chrzeœcijanie Koœcio³ów prowadz¹cych dialog ekumeniczny z Koœcio³em Rzymskokatolickim, maj¹ prawo ustosunkowaæ siê do niego.
Biskupi wyrazili zdziwienie faktem ukazania siê deklaracji w roku wielkich
ekumenicznych nadziei, jakim jest rok jubileuszu 2000-lecia wcielenia siê Syna
Bo¿ego, Jezusa Chrystusa, i wyrazili opiniê, i¿ dokument godzi w doœæ dobry klimat obchodów oraz ka¿e postawiæ pe³ne niepokoju pytanie o przysz³oœæ dialogu
ekumenicznego. Roszczenie sobie prawa jednego z podmiotów dialogu do wy³¹cznoœci w kwestiach tak zasadniczych, jak zbawienie, staje siê przedmiotem
naszej g³êbokiej troski i modlitwy przyczynnej.
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP przypomina, ¿e luteranie byli jednymi
z prekursorów ruchu ekumenicznego, zarówno w Polsce, jak i na œwiecie. Cel
dialogu widzimy jednak w d¹¿eniu do jednoœci Koœcio³a w pojednanej ró¿norodnoœci. Wierz¹c w jeden œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³ uznajemy, ¿e
Koœció³ Jezusa Chrystusa na ziemi nie jest identyczny z jednym tylko Koœcio³em
wyznaniowym.
Dotychczasowe wysi³ki Jana Paw³a II na rzecz jednoœci chrzeœcijan przyjmujemy z szacunkiem i przekonaniem, ¿e nie jesteœmy tylko tymi, których do czasu
inni toleruj¹, gdy¿ tolerancja to za ma³o, có¿ to za bracia, którzy siê jedynie toleruj¹, lecz ¿e wspólnie w mi³oœci dojrzewamy do przekonania, i¿ wszyscy jesteœmy jedynie grzesznikami usprawiedliwionymi darmo dla zas³ugi Chrystusa. Z
uwag¹ odnosimy siê do chrystocentrycznych wypowiedzi o zbawieniu jedynie w
Jezusie Chrystusie i o pe³ni objawienia, zawartego w Piœmie Œwiêtym, którym
dokument „Dominus Iesus” poœwiêca wiele miejsca.
Biskupi luterañscy stwierdzaj¹, ¿e bacznie bêd¹ przygl¹daæ siê pracom powo³anej wraz z Koœcio³em Rzymskokatolickim komisji do spraw dialogu w przekonaniu, ¿e jej prace toczyæ siê bêd¹ bez obci¹¿eñ, w szczeroœci i prawdzie, przynosz¹c rezultaty, tak bardzo potrzebne nie tylko obydwu stronom, lecz przede
wszystkim sprawie wspólnego chrzeœcijañskiego œwiadectwa wobec œwiata.
Warszawa, 7 wrzeœnia 2000 r.

96

KONTROWERSJE WOKÓ£ DEKLARACJI ,,DOMINUS IESUS”...

Oœwiadczenie Rady Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej, nawi¹zuj¹c do wieloletnich doœwiadczeñ ekumenicznych, wyra¿a swoje zaskoczenie i
ubolewanie w zwi¹zku z opublikowaniem dokumentu Kongregacji Nauki Wiary
Koœcio³a Rzymskokatolickiego pt. „Dominus Iesus”, mówi¹cego o jednoœci i powszechnoœci zbawczej Jezusa Chrystusa i Koœcio³a.
Dokument ten znacznie odbiega od dotychczasowego nauczania i dzia³añ ekumenicznych papie¿a Jana Paw³a II. Przyjêta w deklaracji interpretacja godzi
w prawdy wynikaj¹ce z nauki Pisma Œwiêtego; rani nasze chrzeœcijañskie uczucia i pogarsza atmosferê wspó³pracy ekumenicznej. Opublikowana w roku jubileuszowym stoi w szczególnej sprzecznoœci z d¹¿eniami ekumenicznymi u progu
nowego tysi¹clecia; nie proponuje nic konstruktywnego w dziedzinie rozwijania
dalszej wspó³pracy ekumenicznej.
Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny, jako czêœæ Koœcio³a powszechnego,
którego g³ow¹ jest Chrystus, po partnersku traktuje wszystkie Koœcio³y, w tym
Koœció³ Rzymskokatolicki. Obce nam jest uto¿samianie jednej struktury eklezjalnej z Koœcio³em powszechnym.
Ochrzczeni w Jezusie Chrystusie przynale¿ymy do powszechnego i apostolskiego Koœcio³a. Wyznajemy, ¿e wszystkie Koœcio³y i wspólnoty chrzeœcijañskie
s¹ czêœci¹ tego samego cia³a Chrystusa, jeœli stoj¹ na gruncie Ewangelii. Wierzymy, ¿e spo³ecznoœæ wszystkich prawdziwie wierz¹cych i pozostaj¹cych pod przywództwem Chrystusa jest jednym, œwiêtym, powszechnym i apostolskim Koœcio³em.
W trosce o prawdziw¹ jednoœæ Koœcio³a i pe³ni ufnoœci, ¿e dialog ekumeniczny nie ulegnie zachwianiu, trwamy w gorliwej modlitwie.
Rada Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego w RP
Warszawa, dnia 8 wrzeœnia 2000 r.

Bp Piotr Libera, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski
Omawiaj¹c deklaracjê podczas zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski (22-22 paŸdziernika 2000), stwierdzi³, ¿e zosta³a ona powierzchownie
zrozumiana. Echa, jakie towarzyszy³y publikacji „Dominus Iesus”, œwiadczy³y o
nieznajomoœci tekstu i powierzchownym jego zrozumieniu – mówi³ bp Libera
podczas konferencji prasowej. – Obna¿y³y tak¿e fa³szywe rozumienie tolerancji,
dialogu miêdzynarodowego i miêdzywyznaniowego. Biskup przyzna³, ¿e deklaracja mog³a wywo³aæ pewne zak³opotanie u niekatolików. Przypomnia³ jednak
komentarz Jana Paw³a II ju¿ po opublikowaniu dokumentu, ¿e wyra¿a on tê
sam¹ pasjê ekumeniczn¹, która leg³a u podstaw encykliki „Ut unum sint”.
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Biskup zwróci³ uwagê, ¿e „Dominus Iesus” zosta³ napisany trudnym i skondensowanym jêzykiem teologicznym, co jest jedn¹ z przyczyn z³ego jego rozumienia. Zdaniem hierarchy, deklaracja jest uroczystym wyznaniem wiary i ostrze¿eniem przed niektórymi b³êdami, do których nale¿y np. hipoteza o natchnionym
charakterze œwiêtych tekstów innych religii.
Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski poinformowa³, ¿e w
trakcie dyskusji biskupi potwierdzili s³usznoœæ wydania deklaracji w³aœnie w
roku jubileuszowym. Jej celem nie by³a bowiem walka z ekumenizmem tylko
pog³êbienie wiary. Dokument otwiera wrêcz dialog z innymi religiami niechrzeœcijañskimi, który mo¿e siê odbywaæ tylko w pe³nej prawdzie – zauwa¿y³ biskup.
Bp Libera podkreœli³, ¿e „Dominus Iesus”, jako antologia wypowiedzi Soboru
Watykañskiego II i encyklik, jest dokumentem wysokiej rangi. Choæ jej autorem
nie jest Jan Pawe³ II, deklaracja odzwierciedla jego myœl – przyzna³.

Rzecznik Episkopatu Polski, ks. Adam Schulz
... Ten dokument przede wszystkim opisuje rolê zbawcz¹ Jezusa Chrystusa
oraz misjê Koœcio³a katolickiego w przekazywaniu Dobrej Nowiny o zbawieniu
wszystkim ludziom. Nie jest to dokument dotycz¹cy spraw ekumenizmu oraz
dialogu z innymi religiami. Nie zawiera on równie¿ ca³ego nauczania Koœcio³a na
temat zbawczej misji Chrystusa. Koncentruje siê on przede wszystkim na b³êdach
niektórych teologów w interpretacji soborowego okreœlenia roli Koœcio³a w g³oszeniu prawdy o tym, ¿e jedynym zbawicielem cz³owieka i œwiata jest Jezus
Chrystus...
Abyœmy mogli dobrze zrozumieæ, co wnosi deklaracja „Dominus Iesus” do
rozwoju ekumenizmu musimy siêgn¹æ do dokumentów II Soboru Watykañskiego i odczytywaæ ten dokument w œwietle ca³ego nauczania Koœcio³a /.../
Sobór w Konstytucji Dogmatycznej o Koœciele okreœla niejako krêgi wiêzi
Koœcio³a z innymi wyznaniami chrzeœcijañskimi oraz wskazuje na niektóre
wspólne p³aszczyzny z innymi religiami. Czytamy w nim miêdzy innymi, ¿e z
Koœcio³em katolickim protestantów ³¹czy mi³oœæ i szacunek oddawany Pismu
Œwiêtemu, wspólny chrzest – niedawno w Polsce podpisana zosta³a deklaracja o uznaniu wa¿noœci chrztu udzielanego przez katolików, prawos³awnych i
protestantów...
Koœció³ katolicki uwa¿a, ¿e pe³nia Koœcio³a Chrystusowego zawiera siê
w Koœciele katolickim, ale siê do niego nie ogranicza. Wynika to z faktu, ¿e Jezus Chrystus przekaza³ Aposto³om misjê g³oszenia ewangelii, któr¹ teraz realizuje Koœció³ maj¹cy sukcesjê apostolsk¹. Jest wiele elementów wspólnych i ³¹cz¹cych Koœció³ katolicki z Koœcio³ami prawos³awnymi (por. KKK 838) i protestanckimi i to trzeba podkreœlaæ, ale istnieje te¿ kilka kwestii, które utrudniaj¹
rozwój pe³ni jednoœci.
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Jednak dokument ten paradoksalnie otwiera drogê do dalszego dialogu ekumenicznego. Precyzuj¹c myœlenie Koœcio³a, otwiera na g³êbiej pojêty dialog /.../
Deklaracja podkreœla znaczenie to¿samoœci ka¿dego z partnerów dialogu. Zacieranie ró¿nic jest szerzeniem powierzchownej jednoœci. Prawdziw¹ podstawê dialogu stanowi g³êbokie poznanie w³asnej to¿samoœci i poszanowanie dla innych
religii i wierzeñ...

WypowiedŸ arcybiskupa Henryka Muszyñskiego
Waga deklaracji „Dominus Iesus” jest tak wielka, ¿e bêdzie kszta³towaæ przysz³e prace Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski – powiedzia³ KAI
14 listopada jej przewodnicz¹cy, metropolita gnieŸnieñski abp Henryk Muszyñski po zakoñczeniu obrad tego gremium w Warszawie.
To dokument fundamentalny tak¿e dla dialogu ekumenicznego i miêdzyreligijnego – podkreœli³. Poinformowa³ równie¿, ¿e owocem spotkania Komisji jest projekt dokumentu w sprawie deklaracji, który zostanie przed³o¿ony na najbli¿szej
Konferencji Episkopatu Polski.
Abp Muszyñski powiedzia³, ¿e deklaracja „Dominus Iesus” jest naturalnym
przed³u¿eniem Jubileuszu, poniewa¿ Chrystus niejednokrotnie podkreœla³, ¿e jest
jedynym Zbawicielem wczoraj, dziœ i na wieki. Nale¿y pokazaæ konsekwencje tej
prawdy dla teologii, ale tak¿e dla nauczania wiary i postaw moralnych w warunkach pluralizmu spo³ecznego i religijnego oraz wspó³czesnych pr¹dów duchowych, dla których prawda o wy³¹cznoœci i jedynoœci Koœcio³a jest trudna do
przyjêcia. Komisja i teologowie powinni teraz wyjaœniæ, jak interpretuje deklaracjê Koœció³ katolicki i w jakiej jest relacji wobec innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich i religii.
Traktujemy ten dokument tak¿e jako fundament dialogu i ekumenizmu, gdy¿
pierwszym krokiem do autentycznego ekumenizmu jest okreœlenie w³asnej to¿samoœci, a to jest wyznanie naszej katolickiej wiary, kim jesteœmy, w co wierzymy –
powiedzia³ metropolita gnieŸnieñski. Podobnie powinny zdefiniowaæ siê inne wyznania chrzeœcijañskie, w których jest bardzo wiele elementów, które ³¹cz¹, ukazuj¹c wspólnotê wiary – na ile jest wspólnot¹ w Duchu Œwiêtym, sakramentach i
Eucharystii, na ile zaœ – jest wspólnot¹ w szerszym znaczeniu, gdy¿ Jezus Chrystus jest Zbawicielem wszystkich ludzi i Duch Œwiêty dzia³a wszêdzie, choæ nie
w równym stopniu – kontynuowa³ hierarcha.
Zapytany, dlaczego reakcja na deklaracjê „Dominus Iesus” by³a tak negatywna, choæ nie dodano w niej ani przecinka do nauczania Koœcio³a, abp Muszyñski
jako jeden z powodów wymieni³, ¿e stawia siê na jednej p³aszczyŸnie wszystkie
Koœcio³y i wyznania chrzeœcijañskie. Pismo Œwiête jednak wyraŸnie ukazuje, ¿e
Chrystus za³o¿y³ tylko jeden Koœció³, który nazwa³ Swoim Koœcio³em i to musi
byæ punktem wyjœcia dla ka¿dej dyskusji. Inaczej bêdzie ona szukaniem ludzkich
kompromisów, a pe³na jednoœæ Koœcio³a jest dzie³em Boga. Ludzie mog¹ zaœ tyl-
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ko wspó³pracowaæ z ³ask¹, buduj¹c jednoœæ w mi³oœci i mozolnie dochodziæ do
tego, co nas ³¹czy, gdy¿ przez minione wieki dostrzegali przewa¿nie to, czym siê
ró¿ni¹. Do tego dosz³y wielowiekowe praktyki i zwyczaje. Nie da siê od razu
przezwyciê¿yæ tych barier, trzeba d³ugo budowaæ wiêzy i zg³êbiaæ doktrynê.

Œwiatowa Rada Koœcio³ów
Œwiatowa Rada Koœcio³ów potwierdza znaczenie autentycznego dialogu ekumenicznego i wspólnego œwiadectwa chrzeœcijañskiego w sprawie problemów
wspó³czesnego œwiata. Tak brzmi pierwsza reakcja ŒRK na deklaracjê „Dominus
Iesus”.
Przedstawiciel Zespo³u ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a Tom Best powiedzia³:
Wielk¹ korzyœci¹ dla wszystkich Koœcio³ów jest fakt, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki
w³¹czy³ siê w czasach najnowszych – przez II Sobór Watykañski obraduj¹cy w
latach szeœædziesi¹tych – do ruchu ekumenicznego. W ramach ŒRK i w ruchu
ekumenicznym w ogóle toczy siê wiele bardzo skomplikowanych rozmów na temat
wzajemnych stosunków Koœcio³ów i by³oby wielk¹ strat¹, gdyby takie rozmowy,
przez sformu³owania, które wykluczaj¹ dalsze dyskutowanie tych kwestii, zosta³y
utrudnione lub ograniczone. Poza tym by³oby wskazane, gdyby z uznaniem spotka³y siê liczne pozytywne przemiany we wspólnym chrzeœcijañskim wyznaniu,
œwiadectwie i s³u¿bie, które w ostatnich stu latach dokona³y siê w ruchu ekumenicznym.
Wobec licznych wyzwañ o charakterze etycznym i spo³ecznym w dzisiejszym
œwiecie, które dotycz¹ miêdzy innymi kwestii globalizacji, profetycznego œwiadectwa i misji, zachodzi pilna potrzeba wspólnego i wiarygodnego œwiadectwa
chrzeœcijañskiego. By³oby tragiczne – powiedzia³ na zakoñczenie Tom Best –
gdyby to œwiadectwo wobec wij¹cego siê z bólu œwiata zesz³o na drugi plan, poniewa¿ Koœcio³y zaabsorbowane s¹ refleksj¹ nad swoim autorytetem i statusem.
5 wrzeœnia 2000 r.
Sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Konrad Raiser, wypowiadaj¹c siê miesi¹c
póŸniej dla czo³owego dziennika francuskiego „Le Monde” stwierdzi³: Dla mnie
najpowa¿niejszym aspektem dokumentu „Dominus Iesus” jest to, ¿e niemal zupe³nie nie wzi¹³ on pod uwagê rozwoju, jaki nast¹pi³ w ostatnich 40 latach dialogu ekumenicznego, tak jakby ten fakt nie mia³ wp³ywu na dzia³alnoœæ naszych Koœcio³ów /.../ Encyklika „Ut unum sint” z drugiej strony zdaje siê bazowaæ na pozytywnej ocenie wspólnie osi¹gniêtego postêpu krzewi¹c coœ w rodzaju „dialogu
konwersji”. Jest ona napisana w duchu zupe³nie ró¿nym od tego, jaki jest prezentowany w dokumencie Kongregacji Nauki Wiary.
Ks. dr Raiser stwierdzi³ dalej: Wiemy, ¿e potê¿ny konserwatywny nurt nie dopuszcza w Rzymie, aby ujawni³o siê uniwersalistyczne oblicze katolicyzmu, te
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same si³y blokuj¹ przyst¹pienie Koœcio³a Rzymskokatolickiego do Œwiatowej
Rady Koœcio³ów. Czy ten nurt nadaje obecnie tam ton? Jeœli to ma byæ œrodek do
powstrzymania dyskusji na temat teologii pluralizmu religijnego lub istoty Koœcio³a, to sami katolicy odmówi¹ zaakceptowania tej tendencji /.../ Faktem jest,
¿e kontakty miêdzy wspólnotami katolickimi i niekatolickimi na p³aszczyŸnie lokalnej w ¿aden sposób nie odzwierciedlaj¹ stanowiska rzymskiego Magisterium.
Czêsto kontakty te odbywaj¹ siê za b³ogos³awieñstwem biskupów /katolickich/,
którzy wol¹ raczej kierowaæ siê wzglêdami duszpasterskimi ni¿ doktrynaln¹ nieugiêtoœci¹. Zwi¹zki miêdzy tymi wspólnotami charakteryzuj¹ siê spontaniczn¹
dynamik¹.
Sekretarz generalny ŒRK zakoñczy³ swoj¹ wypowiedŸ nastêpuj¹c¹ konkluzj¹:
Dla mnie trudno by³oby uwierzyæ, ¿e ta deklaracja zahamuje ekumenizm praktykowany na co dzieñ.

Oœwiadczenie sekretarza generalnego
Œwiatowej Federacji Luterañskiej,
ks. dr. Ishmaela Noko
Œwiatowa Federacja Luterañska zapozna³a siê z Deklaracj¹ Dominus Iesus – o
jedynoœci i powszechnoœci zbawczej Jezusa Chrystusa i Koœcio³a, wydanej przez
Kongregacjê Nauki Wiary Koœcio³a Rzymskokatolickiego w dniu 5 wrzeœnia
2000 r.
Dokument ten odnosi siê w pierwszym rzêdzie do stosunków interkonfesyjnych Koœcio³a Rzymskokatolickiego w szerszych ramach religii œwiatowych.
Œwiatowa Federacja Luterañska przyjê³a tê deklaracjê do wiadomoœci, wymaga
ona dok³adnej analizy i szczegó³owego przedyskutowania z naszymi rzymskokatolickimi partnerami.
Poza tym Œwiatowa Federacja Luterañska mog³a zapoznaæ siê z pismem Kongregacji Nauki Wiary z 30 czerwca 2000 r. skierowanym do przewodnicz¹cych
rzymskokatolickich konferencji episkopalnych na ca³ym œwiecie. W liœcie tym i
w do³¹czonym doñ dokumencie zatytu³owanym Nota odnoœnie do wyra¿enia
„Koœcio³y siostrzane” stwierdza siê wyraŸnie, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki nie
powinien pos³ugiwaæ siê s³owem „Koœció³”, gdy mowa jest o protestantach.
To, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki jest sk³onny okreœlaæ tylko Koœcio³y prawos³awne jako „Koœcio³y siostrzane”, nie jest dla nas niczym nowym. Wed³ug samozrozumienia Koœcio³a Rzymskokatolickiego, Koœcio³y luterañskie i inne Koœcio³y wyros³e z Reformacji – zgodnie z przypomnianymi na nowo zasadami
wiary – nie s¹ uznawane za Koœcio³y, lecz za „Wspólnoty koœcielne”.
Deklaracja „Dominus Iesus” zawiera wskazówkê, ¿e Wspólnoty koœcielne, które nie zachowa³y prawomocnego Episkopatu oraz w³aœciwej i ca³kowitej rzeczywistoœci eucharystycznego misterium nie s¹ Koœcio³ami w œcis³ym sensie.

KONTROWERSJE WOKÓ£ DEKLARACJI ,,DOMINUS IESUS”...

101

Koœcio³y luterañskie, wespó³ z innymi Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji, nie s¹ sk³onne do zaakceptowania ani kategorii zaakcentowanych obecnie
przez Kongregacjê Nauki Wiary, ani znajduj¹cych siê u ich podstaw definicji
pojêæ i kryteriów. Jesteœmy rozczarowani, ¿e trzydzieœci piêæ lat dialogu ekumenicznego miêdzy katolikami rzymskimi i luteranami nie znalaz³o w sposób
oczywisty ¿adnego uwzglêdnienia przy redagowaniu listu i dokumentów wydanych przez Kongregacjê Nauki Wiary. Wypowiedzi zawarte w tych deklaracjach s¹ tym bardziej bolesne, i¿ daje siê w nich dostrzec inny duch ni¿ ten, z
którym spotykamy siê podczas wielu innych kontaktów luterañsko-rzymskokatolickich.
31 paŸdziernika 1999 r. Œwiatowa Federacja Luterañska i Koœció³ Rzymskokatolicki przez podpisanie Wspólnej Deklaracji, która zlikwidowa³a wielowiekowy
konflikt miêdzy naszymi Koœcio³ami odnoœnie do nauki o usprawiedliwieniu, dokona³y wa¿nego ekumenicznego kroku. By³ to wa¿ny kamieñ milowy w historii
jednoœci chrzeœcijan. We Wspólnej deklaracji jeden z przypisów objaœnia: W Deklaracji tej s³owo „Koœció³” oddaje samozrozumienie ka¿dego z zaanga¿owanych
Koœcio³ów; nie wi¹¿e siê z tym zamiar podejmowania rozstrzygniêæ wszystkich
zwi¹zanych z tym zagadnieniem kwestii eklezjologicznych. Sformu³owanie to jest
przydatne dla dalszych stosunków ekumenicznych miêdzy Koœcio³ami. Bez niego powstan¹ trudnoœci nie tylko na p³aszczyŸnie globalnej Koœcio³ów i Wspólnot, lecz równie¿ w wymiarze lokalnym, tam gdzie ksiê¿a i wierni, jako prawdziwie ekumeniczni partnerzy w szczerych wysi³kach s³u¿enia Bogu w swoich
wspólnotach, nawi¹zuj¹ stosunki ze sob¹.
Œwiatowa Federacja Luterañska pozostaje wierna swojemu zobowi¹zaniu do
prowadzenia dialogu ekumenicznego. Jesteœmy przekonani, ¿e ekumenia nie jest
tylko opcj¹ na rzecz Koœcio³a, lecz ¿e stanowi jego istotê. Przejœciowe niepowodzenia nie powinny ani zak³ócaæ, ani zaciemniaæ naszej wizji jednoœci chrzeœcijan, wizji, której chcia³ sam Chrystus i o ni¹ siê modli³.
Genewa, 8 wrzeœnia 2000 r.

Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych
Jego Ekscelencja Edward Idris kardyna³ Cassidy,
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, Watykan
Drogi Kardynale!
Z pewnym uczuciem konsternacji dowiedzieliœmy siê, ¿e Kongregacja Nauki
Wiary opublikowa³a w tym tygodniu Deklaracjê „Dominus Iesus”.
Deklaracja ta zdaje siê zaprzeczaæ duchowi Vaticanum II, tak jak go rozumieliœmy, i postêpowi, jaki od tego czasu dokona³ siê we wzajemnych relacjach i dialogu. Vaticanum II, w naszym rozumieniu, otworzy³ wiele mo¿liwoœci kontaktów,
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które przedtem by³y niedostêpne. Z drugiej strony widzimy „Dominus Iesus”
jako element nieprzerwanego wysi³ku katolickich konserwatystów do powstrzymania wzrostu stosunków i szacunku miêdzy ró¿nymi wspólnotami eklezjalnymi. Respektuj¹c wiele elementów deklaracji, jesteœmy wysoce zatroskani
stwierdzeniem, kiedy dany Koœció³ jest prawdziwym Koœcio³em a kiedy nie
jest. To zatroskanie dotyczy tak¿e listu Pañskiego kolegi kardyna³a Ratzingera
odnoœnie do pos³ugiwania siê wyra¿eniem „Koœcio³y siostrzane”. Kwesti¹, kto
stanowi Koœció³ siostrzany, zajêto siê w „Nocie” tej samej Kongregacji z 30
czerwca 2000 r.
My w Œwiatowym Aliansie Koœcio³ów Reformowanych przywi¹zywaliœmy
du¿¹ wagê do dialogu, który podjêliœmy przed wielu laty. W wielu krajach wiele
naszych Koœcio³ów cz³onkowskich poczyni³o du¿e postêpy w kontaktach, czêsto
traktowaliœmy siê jako „Koœcio³y siostrzane” w dawaniu wspólnego œwiadectwa i
w pracy diakonijnej na rzecz œrodowiska, w którym siê ¿yje.
Uznajemy fakt, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki jest uprawniony do instruowania
swoich wiernych za pomoc¹ jêzyka i pojêæ zgodnych z jego rozumieniem wiary.
Jednak odczuwamy zaniepokojenie wówczas, gdy stwierdzenia zawarte w takiej
deklaracji zdaj¹ siê byæ sprzeczne ze zobowi¹zaniem do ekumenicznej wspó³pracy w ³onie rodziny chrzeœcijañskiej, lub gdy pojawiaj¹ siê tendencje wskrzeszenia ducha przedsoborowego. Poœród innych spraw pojawiaj¹ siê kwestie dotycz¹ce mo¿liwoœci kontynuowania dialogu w sposób integralny, otaczaj¹c siê wzajemnym zaufaniem i szacunkiem.
Faktem jest, ¿e w przysz³ym tygodniu odbêdzie siê kolejna sesja naszego
dialogu. Jedn¹ z mo¿liwoœci by³o odwo³anie tej sesji a¿ do momentu upewnienia siê co do stanu naszych stosunków. Z powodu zobowi¹zania rodziny reformowanej do wspó³pracy ekumenicznej, w tym zdrowej wspó³pracy z Koœcio³em Rzymskokatolickim, pragniemy ten dialog kontynuowaæ. Poza ustalonym
tematem sesji chcemy dodatkowo przedyskutowaæ kwestiê, jak Koœció³ Rzymskokatolicki postrzega rodzinê reformowan¹ i jakie s¹ tego implikacje dla dalszego dialogu.
Jesteœmy wdziêczni, ¿e za poœrednictwem Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan wspó³pracowaliœmy z Koœcio³em Rzymskokatolickim w sposób, który s³u¿y ca³emu Koœcio³owi Jezusa Chrystusa, którego jedni i drudzy jesteœmy cz¹stk¹.
Taka wspó³praca wymaga wra¿liwoœci na wielu p³aszczyznach. Od czasu do czasu dawaliœmy wyraz zaniepokojeniu wobec was (naszych sióstr i braci z Koœcio³a
Rzymskokatolickiego), gdy mia³y miejsca wydarzenia nie harmonizuj¹ce z niezbêdn¹ ekumeniczn¹ wra¿liwoœci¹. Obecnie, w tym samym duchu, wyra¿amy
zaniepokojenie, gdy taka deklaracja jak obecna zostaje opracowana bez ekumenicznej wra¿liwoœci.
Zgodnie z duchem i liter¹ Vaticanum II oczekujemy wyjaœnienia, czy Koœció³
Rzymskokatolicki traktuje powa¿nie szczególny zwi¹zek i powinowactwo („Dekret o ekumenizmie”, 19), które ³¹cz¹ Koœció³ Rzymskokatolicki z Koœcio³ami
protestanckimi.
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Uwa¿amy za rzecz wa¿n¹ wyra¿enie naszej konsternacji i naszego rozczarowania w ten sposób, w nadziei, ¿e takie wypowiadanie prawdy w mi³oœci przyczyni siê do zacieœnienia naszych stosunków. Mimo oznak rozczarowania Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych nie wycofuje siê ze swojego zobowi¹zania wobec dialogu.
Z wyrazami szacunku
Setri Nyomi, sekretarz generalny
8 wrzeœnia 2000 r.

Opinia Koœcio³ów metodystycznych
Heinrich Bolleter, biskup Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego Europy
Œrodkowej i Po³udniowej z siedzib¹ w Zurychu, stwierdzi³, ¿e nie mo¿e zrozumieæ, dlaczego protestanci s¹ tak zdenerwowani t¹ deklaracj¹. Wed³ug
„Reformierte Nachrichten” (RNA) bp Bolleter stwierdzi³: W naszej praktycznej pracy ekumenicznej zawsze wiedzieliœmy, ¿e nie ma miêdzy nami zgody w
kwestii pojmowania istoty Koœcio³a. Zbyt ³atwo zapomnieliœmy, jak w ostatnich dziesiêcioleciach podchodziliœmy do kwestii wzajemnego uznania. Zawsze unikaliœmy problemu rozumienia Koœcio³a. Ale skonstruowaliœmy wspóln¹ platformê, która umo¿liwia nam praktykowanie spo³ecznoœci mimo ró¿nych eklezjologii.
W USA Joe Hale, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Metodystycznej
(WMC) i Geoffrey Wainwright, przewodnicz¹cy komitetu ds. ekumenizmu i
dialogu WMC stwierdzili, ¿e WMC wita z zadowoleniem fakt potwierdzenia
przez „Dominus Iesus”, i¿ Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem œwiata.
Jednoczeœnie dodali, ¿e w dialogu prowadzonym z Koœcio³em Rzymskokatolickim oczekuj¹ dalszego wyjaœnienia kwestii, jak ka¿dy z partnerów mo¿e dojœæ
do pe³niejszego uznania charakteru koœcielnego drugiego z nich.

Opinia baptystów
W Londynie zastêpca sekretarza generalnego Unii Baptystów Myra Blyth powiedzia³a czasopismu „Baptist Times”: Wszyscy jesteœmy czêœci¹ jednego œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a. W czasach, w których ¿yjemy jest rzecz¹ niew³aœciw¹, gdy jedna czêœæ Koœcio³a Chrystusowego chlubi siê wy¿szoœci¹
wobec drugiej czêœci; taka postawa jest te¿ nieprzydatna w przypadku pracy misyjnej.
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Stanowisko przewodnicz¹cego Rady Koœcio³a Ewangelickiego
w Niemczech, biskupa Manfreda Kocka
Sygna³y nadchodz¹ce z Rzymu wskazuj¹ na stagnacjê. Wiêcej: oznaczaj¹ one
umocnienie tradycyjnego samozrozumienia Koœcio³a Rzymskokatolickiego i pora¿kê dla ekumenicznego partnerstwa w pojednanej ró¿norodnoœci.
Og³oszona dzisiaj w Rzymie – dwa dni po beatyfikacji Piusa IX - deklaracja
Kongregacji Nauki Wiary zawiera liczne wypowiedzi, z którymi Koœcio³y Reformacji chêtnie i zdecydowanie mog¹ siê zgodziæ. Chodzi zw³aszcza o akapity o
jedynoœci i uniwersalnoœci zbawczej Jezusa Chrystusa. S¹ one bliskie chrystologicznej koncentracji i orientacji, jakie przybra³a teologiczna deklaracja z Barmen
Koœcio³a Ewangelickiego: Jezus Chrystus, jak zosta³ nam ukazany w Piœmie
Œwiêtym, jest jedynym S³owem Boga, którego mamy s³uchaæ i któremu mamy byæ
pos³uszni w ¿yciu i œmierci. Tê chrystologiczn¹ koncentracjê i orientacjê nale¿y
dzisiaj w otwarty sposób zachowywaæ i strzec w dialogu z innymi religiami.
Jednak w akapitach poœwiêconych „Jedynoœci i jednoœci Koœcio³a” nast¹pi³o
tak bliskie ujêcie osoby Jezusa Chrystusa i Koœcio³a Rzymskokatolickiego, który jest rz¹dzony przez nastêpcê Piotra i przez biskupów w ³¹cznoœci z nim, ¿e
wypowiedzi na temat innych Koœcio³ów, zw³aszcza Koœcio³ów Reformacji s¹
nie do przyjêcia. W ujêciu deklaracji Koœcio³y Reformacji stoj¹ na najni¿szym
stopniu hierarchii koœcielnej. Jako wspólnoty koœcielne, które nie zachowa³y
prawomocnego episkopatu oraz w³aœciwej i ca³kowitej rzeczywistoœci eucharystycznego misterium nie s¹ one – co zosta³o stanowczo powiedziane – Koœcio³ami w œcis³ym sensie. W wyraŸny sposób, nie pozostawiaj¹c miejsca na ¿adn¹
w¹tpliwoœæ, udzielono odmowy zasadzie postêpowania par cum pari, czyli
równy z równym.
Deklaracja, gdy chodzi o treœæ, nie zaskakuje. Dla ¿adnego znawcy przedmiotu nie mog³o byæ nieznane to, ¿e ponad wszelkie ró¿nice w innych kwestiach,
rzymskokatolicka nauka o Koœciele tworzy najwiêksz¹ przeszkodê w pog³êbianiu
spo³ecznoœci z Koœcio³ami Reformacji. Wed³ug reformacyjnego przekonania nawet sobory mog¹ siê myliæ. W Koœciele Rzymskokatolickim, przeciwnie, prawdziwoœæ i nieomylnoœæ urzêdu nauczycielskiego sama jest przedmiotem wiary.
Dlatego by³oby rzecz¹ niestosown¹ i z³udn¹ oczekiwanie od rzymskokatolickiego
urzêdu nauczycielskiego prostego odejœcia od dotychczasowych stwierdzeñ. Tylko w d³ugotrwa³ym i intensywnym procesie dokonywania nowej interpretacji i
tworzenia nowych sformu³owañ mo¿na oczekiwaæ zmniejszenia – i ostatecznie
przezwyciê¿enia dziel¹cych ró¿nic w rozumieniu tego, czym jest Koœció³. W³aœnie dlatego niektórzy z nas dostrzegali w wypowiedziach Vaticanum II obiecuj¹ce nowe aspekty i w tym przekonaniu utwierdza³y nas wypowiedzi rzymskokatolickie.
W Nocie odnoœnie do wyra¿enia „Koœcio³y siostrzane”, któr¹ Kongregacja
Nauki Wiary ju¿ przed przerw¹ wakacyjn¹ wys³a³a do konferencji episkopatów,
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nawet s³ownictwo jest regulowane w sposób szczegó³owy: W konsekwencji nale¿y unikaæ jako Ÿród³a nieporozumienia i teologicznego zamieszania u¿ycia formu³
jak „nasze dwa Koœcio³y”. Jest to powiedziane w odniesieniu do relacji miêdzy
Koœcio³em rzymskokatolickim a Koœcio³ami prawos³awnymi i dotyczy tym bardziej Wspólnot koœcielnych jak Koœcio³y wyros³e z Reformacji. Jeœliœmy w Niemczech, w ramach partnerskich stosunków Koœcio³a ewangelickiego i katolickiego,
wielokrotnie u¿ywali pojêcia nasze dwa Koœcio³y, to dzia³a siê to w pe³nej œwiadomoœci wi¹¿¹cego siê z tym wystawiania na próbê samozrozumienia Koœcio³a
rzymskokatolickiego definiowanego przez urz¹d nauczaj¹cy, lecz tak¿e w przekonaniu, ¿e egzystencjalne partnerstwo obu Koœcio³ów zwiastuje prawdê, która
wyprzedza zawê¿on¹ wizjê aktualnie obowi¹zuj¹cej nauki Koœcio³a rzymskokatolickiego.
Przysz³oœæ Koœcio³a bêdzie przysz³oœci¹ ekumeniczn¹. To odpowiada obietnicy Jezusa Chrystusa i tak w Niemczech, jak i w innych krajach, praktycznej koniecznoœci dawania œwiadectwa i s³u¿by Koœcio³a. Co do tego i Kongregacja Nauki Wiary nie mo¿e nas zbiæ z tropu. Ekumeniczna przysz³oœæ Koœcio³a nie oznacza jednak likwidacji i zniwelowania wszystkich profili wyznaniowych, lecz
przezwyciê¿enie tego, co je dzieli. Dlatego Koœció³ Ewangelicki w Niemczech –
wraz z Leuenbersk¹ Wspólnot¹ Koœcio³ów, Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ i ze
wszystkimi Koœcio³ami wyros³ymi Reformacji – opowiada siê za modelem, który
kieruje siê ide¹ wspólnoty Koœcio³a i zasad¹ jednoœci w pojednanej ró¿norodnoœci.
Hanower, 5 wrzeœnia 2000 r.

Stanowisko pe³nomocnika ds. katolickich
Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Niemiec,
biskupa Johannesa Friedricha
(fragmenty)
W przed³o¿onym tekœcie nie chodzi ani o dogmat, ani o encyklikê, lecz o deklaracjê Kongregacji Nauki Wiary. Nie nale¿y mu wiêc nadawaæ zbyt wysokiej
rangi i zbyt nerwowo nañ reagowaæ.
Mniej porusza mnie to, co tutaj zostaje powiedziane, ni¿ to, w jakim momencie ma to miejsce. Dzieñ przedtem, gdy za pomoc¹ dokumentu „Communio
Sanctorum” mia³a siê zacz¹æ wa¿na nowa faza dialogu miêdzy Koœcio³ami luterañskimi i Rzymem, na o³tarze wynosi siê Piusa IX, uosobienie rzymskiego centralizmu. Dzieñ póŸniej Kongregacja Nauki Wiary publikuje deklaracjê „Dominus Iesus”, która przywo³uje w pamiêci samozrozumienie Koœcio³a Rzymskokatolickiego.
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...Wœród prawd fundamentalnych wymienia siê tak¿e pozycje, które, jak uniwersalne poœrednictwo zbawcze Koœcio³a, nie s¹ zgodne z przekonaniami Koœcio³ów ewangelickich. Przeciw takim naukom wystêpowa³a ju¿ gwa³townie Reformacja, gdy¿ nie maj¹ one podstaw biblijnych i starokoœcielnych, lecz s¹ wytworem póŸniejszej tradycji. Tak silnej identyfikacji Chrystusa i Koœcio³a nie
mo¿emy podzielaæ. Dla nas Chrystus pozostaje zawsze jeszcze krytyczn¹ instancj¹ tak¿e wobec Koœcio³a.
... Czêœci¹ najbardziej kontrowersyjn¹ dla ekumenii jest rozdzia³ IV dotycz¹cy „Jedynoœci i jednoœci Koœcio³a”. Zasadniczo mamy tu do czynienia z
powtórzeniem terminologii II Soboru Watykañskiego. Chc¹c unikn¹æ niew³aœciwego zrozumienia tej czêœci trzeba zwa¿yæ, ¿e nie stawia siê prostego znaku równoœci miêdzy jednym Koœcio³em katolickim i apostolskim a Koœcio³em rzymskim. Istnieje tylko jeden Koœció³, który nie zostaje wch³oniêty
przez Koœció³ rzymski. Te Koœcio³y, które nie znajduj¹ siê w pe³nej wspólnocie z Rzymem, ale pozostaj¹ z nim jednak zjednoczone bardzo œcis³ymi wiêzami – wymienia siê urz¹d i Eucharystiê – nazywane s¹ prawdziwymi Koœcio³ami partykularnymi jednego Koœcio³a Chrystusowego, mimo ¿e nie przyjmuj¹ katolickiej nauki o prymacie papie¿a. Trzeba wiêc podj¹æ dyskusjê, czym
jest urz¹d koœcielny i na czym opiera siê wa¿noœæ Eucharystii. W ¿adnym
wypadku nie mam poczucia, ¿e jako luteranie jesteœmy pod tym wzglêdem
Koœcio³em drugiej klasy. Spe³niamy kryteria merytoryczne. Tylko co do formalnych ustaleñ nie ma miêdzy nami zgody. Ale w³aœnie tego ma dotyczyæ
przysz³y dialog, który rozpocz¹³ siê na nowo og³oszeniem studium „Communio Sanctorum”.
6 wrzeœnia 2000 r.

Biskup Margot Käßmann,
zwierzchnik Ewangelicko-Luterañskiego
Koœcio³a Krajowego Hanoweru
Skrytykowa³a ona ostro 5 wrzeœnia kontrowersyjn¹ deklaracjê. Oto jej s³owa:
Nie damy sobie odebraæ naszej koœcielnej egzystencji przez Koœció³ katolicki w
Rzymie w momencie, gdy jednoczeœnie w Niemczech zbli¿amy siê zdecydowanym
krokiem do siebie. Kto jest Koœcio³em Jezusa Chrystusa, o tym nie decyduje Kongregacja Nauki Wiary Koœcio³a katolickiego, lecz – wed³ug ewangelickiego rozumienia – Biblia. Dla nas Koœció³ jest tam, gdzie gromadz¹ siê wierni, gdzie w
sposób czysty zwiastuje i naucza siê Ewangeliê oraz w sposób w³aœciwy udziela
siê sakramentów. Dzieje siê tak zarówno w Koœciele ewangelickim jak i katolickim. Na zakoñczenie swojego oœwiadczenia stwierdzi³a: My wszyscy jesteœmy tylko cz¹stk¹ jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa.
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Arcybiskup Canterbury George Carey,
honorowy zwierzchnik Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich
Stwierdzi³ krytycznie, ¿e dokument watykañski pomija trzy dziesiêciolecia
dialogu ekumenicznego. Wyrazi³ ubolewanie, ¿e Koœció³ Rzymskokatolicki odmawia anglikanom pe³nego uznania koœcielnego. Przy okazji deklaracja watykañska nie wziê³a wystarczaj¹co pod uwagê w swej refleksji g³êbszego zrozumienia, które zosta³o osi¹gniête w ostatnich trzydziestu latach w ekumenicznym dialogu i we wspólnej pracy. Wobec mediów brytyjskich abp Carey oœwiadczy³:
Koœció³ Anglii i Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Anglikañskich nie akceptuj¹,
jakoby ich urz¹d duchowny i ich Eucharystia mia³yby mieæ jakiejœ braki. Uwa¿aj¹ siê one za czêœæ jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a
Chrystusa.

Koœció³ Starokatolicki Szwajcarii
Koœció³ Chrzeœcijañskokatolicki Szwajcarii, który od momentu swojego powstania by³ w pe³ni oddany ruchowi ekumenicznemu, g³êboko ubolewa z powodu aktualnej tendencji Koœcio³a Rzymskokatolickiego zmierzaj¹cej do unikania
znowu dialogu z innymi Koœcio³ami i religiami przez og³aszanie ekskluzywnych
deklaracji jak „Dominus Iesus”. Ju¿ z okazji beatyfikacji Piusa IX wypowiedzia³
on w oœwiadczeniu Synodu krajowego z 17 czerwca 2000 r. w¹tpliwoœci co do
powa¿nego traktowania dialogu ekumenicznego, do którego papie¿ nawo³ywa³
m.in. w encyklice „Ut unum sint” z 1995 r.
Dostrze¿ony wówczas sygna³ zdaje siê brzmieæ obecnie jeszcze g³oœniej. To
nie przypadek, ¿e deklaracja „Dominus Iesus” zosta³a opublikowana kilka dni po
beatyfikacji papie¿a Piusa IX, za którego pontyfikatu rzymski centralizm i roszczenie bycia jedynym i uniwersalnym Koœcio³em osi¹gnê³y swoje apogeum. Gdy
wiêc zaprezentowana deklaracja Kongregacji Nauki Wiary formu³uje w punkcie
17, ¿e istnieje jeden Koœció³ Chrystusowy, który trwa w Koœciele katolickim rz¹dzonym przez nastêpcê Piotra i przez biskupów w ³¹cznoœci z nim, to jest to bezpoœrednie nawi¹zanie do tradycji Koœcio³a Rzymskokatolickiego XIX. stulecia z
pominiêciem przemian, jakie mia³y miejsce przed i po Vaticanum II. Mimo przytaczania ró¿nych cytatów z Vaticanum II, cel Koœcio³a Rzymskokatolickiego jest
jasno okreœlony. Koœcio³em Chrystusa mo¿na byæ tylko w ramach Koœcio³a
rzymskiego.
Wraz z og³oszeniem deklaracji „Dominus Iesus” raz jeszcze zmniejszy³y siê
nadzieje ostatnich lat na otwarte rozmowy z Rzymem. Obawiamy siê, ¿e ekumeniczny klimat bêdzie w przysz³oœci mocno obci¹¿ony. Dopiero siê oka¿e, w jaki
sposób mo¿liwa bêdzie dalsza wspólna droga.
Berno, 7 wrzeœnia 2000 r.
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Koœció³ Starokatolicki w Niemczech
W wypowiedziach i wydarzeniach ostatnich lat i dni dostrzec mo¿na coraz
wyraŸniej, jakimi zamiarami kieruje siê centrala Koœcio³a Rzymskokatolickiego;
chodzi o to, aby wszystkie inne Koœcio³y sk³oniæ do powrotu do Rzymu, podporz¹dkowaæ je jurysdykcji papieskiej w ca³ej rozci¹g³oœci. Ten duch przemawia te¿
z opublikowanego ostatnio dokumentu „Dominus Iesus” rzymskiej Kongregacji
Nauki Wiary, którego artyku³y 16 i 17 szczególnie odnosz¹ siê do ekumenicznie
zaanga¿owanych chrzeœcijan ( i musz¹ ich wprowadziæ w zak³opotanie!). Sk³onnoœæ do przypisywania zawsze „innym” winy za roz³amy koœcielne i wynikaj¹ce
z nich niedostatki, obecna nieprzerwanie w dziejopisarstwie rzymskokatolickim
tak¿e po Vaticanum II, znajduje potwierdzenie w tym dokumencie, w którym
Koœció³ rzymski prezentuje siê jako jedyny prawdziwy i pe³nowartoœciowy Koœció³.
Tym samym zdaj¹ siê byæ pogrzebane na razie wszystkie ekumeniczne nadzieje, które w ostatnich dziesiêcioleciach wi¹zano z dialogiem z Rzymem, który robi³ wra¿enie umiarkowanego pod wzglêdem merytorycznym i przenikniêtego duchem partnerstwa. Rzym wyznacza cel i jest to cel jednoznaczny. Tragiczne jest
to, ¿e ta w¹tpliwa jednoznacznoœæ podszywana jest tak¿e cytatami z Vaticanum
II, którego rozleg³e wypowiedzi przynajmniej czêœciowo zdaj¹ siê potwierdzaæ
roszczenie do wy³¹cznoœci Koœcio³a rzymskiego.
Z dokumentu „Dominus Iesus” przemawia duch mrocznej prahistorii Kongregacji Nauki Wiary, duch, który w uprzejmym opakowaniu chcia³by piêtnowaæ u
innych Koœcio³ów deficyty i nieprawid³owy rozwój, lecz samego siebie uwa¿a za
nieomylny. Przy okazji – jak to czêsto bywa - nie wspomina siê, ile ¿yæ ludzkich
zdo³a³ zniszczyæ i z³amaæ ten duch w minionych stuleciach.
Rzymskie zapewnienie, ¿e – mimo potwierdzonego na nowo centralistycznego
roszczenia do panowania i zamanifestowanego ponownie braku zdolnoœci uznania w³asnych bezdro¿y koœcielnych – w dialogu z nierzymskokatolickimi partnerami ich „osobista godnoœæ” bêdzie respektowana, mo¿e byæ przez tych¿e przyjêta do wiadomoœci tylko ze wzruszeniem ramion (jak gdyby godnoœæ osoby da³a
siê oddzieliæ od jej przekonañ, nadziei i doœwiadczeñ ¿yciowych!). Zreszt¹ jak
Watykan traktowa³ nieustannie pod wzglêdem teologicznym lub egzystencjalnym
godnoœæ niemi³ych mu osób, na ten temat istnieje wystarczaj¹ca liczba smutnych
przyk³adów z przesz³oœci i teraŸniejszoœci.
Koœció³ rzymski, który prezentuje siê w „Dominus Iesus”, jest z pewnoœci¹
„jedyny w swoim rodzaju”. Mo¿na jednak w¹tpiæ, czy ta jego cecha jest atrakcyjna dla innych Koœcio³ów. Niestety widaæ coraz wyraŸniej, ¿e starokatolicki protest przeciw dogmatom o nieomylnoœci i prymacie jurysdykcyjnym papie¿a z
1870 r. bêdzie jeszcze d³ugo czeka³ na zakoñczenie. Prawdziwa „katolickoœæ”, to
znaczy Koœció³ odnosz¹cy siê do wszystkich i do wszystkiego, jest co do swojej
istoty zawsze zorientowany synodalnie i ekumenicznie, musi wiêc umieæ zrezygnowaæ z papieskiej nieomylnoœci i uniwersalnej jurysdykcji. W tej rezygnacji
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ukazuje siê na miejscu niepoœlednim wiara w ¿ywego Chrystusa. ¯ycie duchowe
i sakramentalne wielu Koœcio³ów nierzymskich dowodzi, ¿e taka ekumeniczna i
synodalna katolickoœæ by³a i jest mo¿liwa od pocz¹tków chrzeœcijañstwa.
Bonn, 6 wrzeœnia 2000 r.
Biskup i reprezentacja synodalna
Biskup Joachim Vobbe
dr Hans Joachim Rosch – prezes Synodu

G³os teologów prawos³awnych
W Pary¿u znany teolog prawos³awny Olivier Clément stwierdzi³ w komentarzu do „Dominus Iesus”, ¿e aktem bluŸnierstwa wobec Koœcio³a jest twierdzenie,
jakoby Eucharystia sprawowana przez anglikanów i protestantów by³a pozbawiona znaczenia.
Pytany przez szwajcarsk¹ „Agence de presse internationale catholique”, czy
prawos³awnym jest bli¿ej do katolików ni¿ protestantów, Clément odpowiedzia³:
Oczywiœcie, jestem o tym przekonany. Ale trzeba zrobiæ nastêpny krok – krok, który dowiedzie, ¿e bliskie relacje miêdzy prawos³awnymi i katolikami maj¹ pozytywne nastêpstwa dla anglikanów i protestantów. Nie mo¿emy jednak dostrzec
¿adnych oznak wskazuj¹cych na podjêcie takiego kroku. Chcia³bym dodaæ, ¿e beatyfikacja papie¿a Piusa IX jest nieszczêœciem dla prawos³awnych, gdy¿ jest on
t¹ postaci¹ I Soboru Watykañskiego, która proklamowa³a dogmat o nieomylnoœci
papie¿a – dogmat, który zatru³ stosunki miêdzy podzielonymi Koœcio³ami.
Metropolita Maximos, prawos³awny biskup Pittsburgha, stwierdzi³, ¿e prawos³awni podzielaj¹ wyra¿on¹ w deklaracji troskê z powodu relatywizmu, zw³aszcza
w odniesieniu do religii œwiatowych /.../ Prawos³awni w pe³ni zgadzaj¹ siê ze
stwierdzeniem deklaracji dotycz¹cym prawdy chrzeœcijañskiej, Ewangelii zbawienia i nauczania ojców Koœcio³a. Jednak¿e metropolita skrytykowa³ obecny w deklaracji potrójny redukcjonizm; chodzi tu o redukowanie wiary chrzeœcijañskiej
do wiary Koœcio³a; redukowanie wiary Koœcio³a do wiary aposto³a Piotra; i redukowanie wiary Piotra do jednego tylko jego nastêpcy - papie¿a Rzymu.

Wypowiedzi rzymskokatolickie
Papie¿ Jan Pawe³ II
Znaczenie og³oszonej niedawno deklaracji Dominus Iesus przypomnia³ Jan
Pawe³ II w rozwa¿aniach przed modlitw¹ „Anio³ Pañski” 1 paŸdziernika w Watykanie. Przemawia³ on na zakoñczenie Mszy œw. kanonizacyjnej, podczas której
og³osi³ œwiêtymi 120 mêczenników chiñskich oraz trzy siostry zakonne. „U
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szczytu Roku Jubileuszowego – powiedzia³ – deklaracj¹ Dominus Iesus – Jezus
jest Panem – zaaprobowan¹ przeze mnie w specjalnej formie, chcia³em zaprosiæ
wszystkich chrzeœcijan do ponownego przylgniêcia do Niego w radoœci wiary,
œwiadcz¹c jednomyœlnie, ¿e jest On, tak¿e dzisiaj i jutro, drog¹, prawd¹ i ¿yciem (J 14,6). Nasze wyznanie wiary w Chrystusa jako jedynego Syna, przez
którego my sami widzimy oblicze Ojca (por. J 14,8), nie jest arogancj¹, dyskredytuj¹c¹ inne religie, ale radosnym przyznaniem, ¿e Chrystus ukaza³ siê nam
bez jakiejkolwiek zas³ugi z naszej strony. I to On jednoczeœnie nauczy³ nas dawaæ to, co otrzymaliœmy, oraz oznajmiaæ innym to, co nam dano, aby podarowana nam Prawda i Mi³oœæ, jak¹ jest Bóg, nale¿a³y do wszystkich ludzi. Wraz z
Aposto³em Piotrem wyznajemy, ¿e nie ma w ¿adnym innym imieniu zbawienia
(Dz 4,12). Deklaracja Dominus Iesus, id¹c szlakiem Vaticanum II, stwierdza, ¿e
przez to niechrzeœcijanom nie odmawia siê zbawienia, ale pokazuje ona, ¿e
jego ostateczne Ÿród³o tkwi w Chrystusie, w którym po³¹czyli siê Bóg i cz³owiek. Bóg oœwieca wszystkich w sposób odpowiadaj¹cy ich sytuacji wewnêtrznej i œrodowiskowej, daj¹c im ³askê zbawienia sobie tylko znanymi drogami
(por. Dominus Iesus, VI, 20-21). Dokument wyjaœnia zasadnicze elementy
chrzeœcijañskie, które nie przeszkadzaj¹ dialogowi, ale ukazuj¹ jego podstawy,
gdy¿ dialog bez fundamentów by³by skazany na wyrodzenie siê w puste wielos³owie. To samo dotyczy sprawy ekumenizmu. Jeœli dokument ten wraz z Soborem Watykañskim II g³osi, ¿e jedyny Koœció³ Chrystusowy trwa w Koœciele
katolickim, nie zamierza przez to umniejszaæ roli innych Koœcio³ów i wspólnot
koœcielnych, a przekonaniu temu towarzyszy œwiadomoœæ, ¿e nie jest to zas³ug¹
ludzk¹, ale znakiem wiernoœci Bogu, który jest silniejszy od s³aboœci ludzkich i
grzechów, wyznanych przez nas w sposób uroczysty przed Bogiem i ludŸmi na
pocz¹tku Wielkiego Postu. Koœció³ katolicki cierpi – jak stwierdza dokument ¿e prawdziwe Koœcio³y lokalne i wspólnoty koœcielne z cennymi elementami
zbawienia s¹ od niego oddzielone. Dokument wyra¿a wiêc jeszcze raz tê sam¹
pasjê ekumeniczn¹, która jest u podstaw mojej encykliki Ut unum sint. Mam
nadziejê, ¿e ta deklaracja, która le¿y mi na sercu, po tylu b³êdnych interpretacjach bêdzie mog³a ostatecznie pe³niæ swoj¹ funkcjê wyjaœniaj¹c¹, a zarazem
otwarcia [na innych]”.

Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan
Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan podczas miêdzyreligijnego spotkania zorganizowanego w Lizbonie przez wspólnotê Œw. Idziego
powiedzia³, ¿e zarówno jêzyk, jak i czas opublikowania deklaracji by³y niefortunne. Kard. Cassidy wyjaœni³, i¿ tekst w swym za³o¿eniu nie by³ skierowany do
œwiata ekumenicznego, lecz do „Koœcio³a i teologów”. W³oski dziennik „La Republica” pisze, ¿e Kardyna³ wyzna³, i¿ nie bra³ udzia³u w dyskusji wokó³ dokumentu Kongregacji Nauki Wiary.
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Mediolañski dziennik „Corriere della Sera” cytuje s³owa Kardyna³a, który powiedzia³, ¿e Papie¿ nie podpisa³ deklaracji, jak uczyni³ to pod encyklik¹ ekumeniczn¹ „Ut Unum Sint”, wydan¹ w 1995 r., dlatego „nale¿y dostrzec ró¿nicê pomiêdzy aprobat¹ a z³o¿eniem podpisu przez Papie¿a jego w³asn¹ rêk¹” – uwa¿a
kard. Cassidy. Mediolañska gazeta cytuje s³owa Kardyna³a wyjaœniaj¹cego, ¿e
Watykan nie przewidzia³ szkód, jakie mog¹ wynikn¹æ z publikacji deklaracji.
Kard. Cassidy jest jednak pewien, ¿e wszelkie trudnoœci mog¹ zostaæ przezwyciê¿one: „Musimy siê staraæ, aby dobrze wyjaœniæ tekst i jasno powiedzieæ do
kogo zosta³ on skierowany”.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary
Kardyna³ Joseph Ratzinger odrzuci³ zmasowan¹ krytykê Koœcio³ów protestanckich pod adresem deklaracji „Dominus Iesus”. Jego zdaniem by³oby rzecz¹
ca³kiem absurdaln¹, gdyby Koœcio³y luterañskie chcia³y byæ uznane za Koœció³
w tym samym znaczeniu jak Koœció³ katolicki – powiedzia³ prefekt Kongregacji
Nauki Wiary w wywiadzie z „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (22 wrzeœnia
2000). Uczciwoœæ w partnerstwie ekumenicznym wymaga, aby nie stwarzaæ z³udzenia, ¿e pos³ugujemy siê pojêciem Koœció³ w tym samym znaczeniu, gdy mówimy o Koœciele dolnej £aby [ewangelickim] i o Koœciele katolickim. Wed³ug Ratzingera, ewangelickie Koœcio³y krajowe s¹ przypadkowymi tworami historycznymi, natomiast Koœció³ katolicki opiera siê na nastêpstwie aposto³ów w urzêdzie
biskupim. O tym rozumieniu Koœcio³a nale¿y mówiæ. W tym sensie nie obra¿amy
przecie¿ nikogo, gdy powiadamy, ¿e faktyczne ewangelickie struktury koœcielne
(evangelische Kirchentümer) nie s¹ Koœcio³em w tym samym znaczeniu jak Koœció³ katolicki; one same przecie¿ tego nie chc¹ – podkreœli³ prefekt Kongregacji
Nauki Wiary.

WypowiedŸ Hansa Künga i Leonardo Boffa
Deklaracjê skrytykowa³ ostro znany teolog szwajcarski Hans Küng. W rozmowie z Deutsche Presse-Agentur (dpa) powiedzia³ on 6 wrzeœnia: Deklaracja ta
jest mieszank¹ œredniowiecznego zacofania i watykañskiej megalomanii. (...) Jest
ob³ud¹, gdy podczas wizyt papieskich mówi siê stale o dialogu i porozumieniu,
lecz przy okazji przemilcza siê ogromne roszczenie do jedynow³adztwa, które ju¿
zawsze siê mia³o a teraz siê znowu podkreœla. (...) Koœció³ katolicki chce siê
wprowadziæ znowu w epokê Piusa IX i I Soboru Watykañskiego. (...)Ale nie da siê
wymazaæ z pamiêci Jana XXIII i II Soboru Watykañskiego.
Natomiast Leonardo Boff, czo³owy reprezentant teologii wyzwolenia, oœwiadczy³, ¿e jeœli Watykan bêdzie kontynuowa³ ekskluzywistyczn¹ postawê, ekumenizm
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ominie Rzym i skieruje siê ku Genewie, gdzie znajduje siê siedziba Œwiatowej
Rady Koœcio³ów. Boff, który w 1985 r. otrzyma³ od kard. Josepha Ratzingera
roczny nakaz milczenia z powodu liberalnych pogl¹dów, stwierdzi³, ¿e deklaracj¹ „Dominus Iesus” Ratzinger wykopa³ grób ekumenizmowi /.../ Rozwiewa to
przynajmniej wszelkie iluzje.
Opracowa³. K.K.

PIERWSZA ROCZNICA PODPISANIA
WSPÓLNEJ DEKLARACJI
W SPRAWIE NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU

Oœwiadczenie ks. dr. Ishmaela Noko,
sekretarza generalnego Œwiatowej Federacji Luterañskiej
Przed rokiem przedstawiciele Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) i Koœcio³a Rzymskokatolickiego dokonali w Augsburgu, w Niemczech, jednego
z najbardziej znacz¹cych aktów ekumenicznych 20. stulecia – uroczystego podpisania Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (WD).
Po raz pierwszy od czasów Reformacji Koœcio³y luterañskie, reprezentowane
przez ŒFL, i Koœció³ Rzymskokatolicki podpisali wspólnie oficjalny dokument
doktrynalny. Podjêty w nim temat, mianowicie normatywny charakter biblijnej
nauki o zbawczym czynie Boga w Jezusie Chrystusie dla ¿ycia Koœcio³a, mia³ w
dyskusjach 16. stulecia priorytetowe znaczenie. W okresie Reformacji dyskusja
dotycz¹ca tej nauki ³¹czy³a siê z kontrowersj¹ na temat koniecznoœci reform
w Koœciele. Obustronnie wypowiedziane potêpienia doktrynalne dotyczy³y
szczególnie usprawiedliwienia przez Bo¿¹ ³askê.
Wieloletni dialog, który miêdzy luteranami i katolikami rozpocz¹³ siê pod koniec lat szeœædziesi¹tych, dowiód³, ¿e obaj partnerzy w centralnych zasadach doktrynalnych dotycz¹cych usprawiedliwienia zachowali mimo wszystko wspólny
pogl¹d, chocia¿ w dalszym ci¹gu pozostawa³y ró¿nice w zakresie normatywnej
roli tej nauki. Istnia³o wiêc przekonanie, ¿e wspóln¹ ugodê trzeba oficjalnie sformu³owaæ i potwierdziæ.
Osi¹gniête porozumienie by³o traktowane nie jako „wynik negocjacji”, lecz
jako wykaz zasad doktrynalnych wyjaœnionych w dialogu, zasad, które by³y i nadal s¹ zgodne ze stanowiskiem doktrynalnym jednej i drugiej strony. Intensywna
praca naukowa teologów luterañskich i rzymskokatolickich wspiera³a proces dialogu, z którego wy³oni³a siê WD wraz z podkreœlanym w niej konsensem w praw-
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dach podstawowych. Tekst ten zawiera liczne odniesienia do wa¿nych dokumentów doktrynalnych (nazywanych „Ÿród³ami”) obu tradycji.
Na podstawie tego konsensu oœwiadcza siê, ¿e potêpienia doktrynalne, wypowiedziane w okresie Reformacji przez obie strony, nie dotycz¹ nauki obu partnerów w sprawie usprawiedliwienia przedstawionej w WD.
W dalszym ci¹gu istniej¹ jednak istotne ró¿nice odnoœnie do rozumienia Koœcio³a i urzêdu. Jedna z tych ró¿nic ujawni³a siê znowu niedawno w zwi¹zku z
og³oszon¹ przez Kongregacjê Nauki Wiary Deklaracj¹ „Dominus Iesus” i ¿yw¹
dyskusja, jaka tej publikacji towarzyszy³a.
Dokument ten nie zawiera ¿adnych nowinek teologicznych, lecz ca³kiem drastycznie przypomina nam, jak jeszcze bardzo jesteœmy oddaleni od „porozumienia w podstawowych prawdach” dotycz¹cych Koœcio³a i jego urzêdu mimo istnienia zasadniczego porozumienia w pojmowaniu zbawienia.
Jednym z wa¿nych punktów spornych jest „defecuts”, który Koœció³ rzymskokatolicki dostrzega w urzêdzie Koœcio³a luterañskiego. Taka ocena nie mo¿e,
oczywiœcie, spotkaæ siê z akceptacj¹ strony luterañskiej. Natomiast w odniesieniu
do zbawienia lub usprawiedliwienia Koœció³ rzymskokatolicki nie widzi takiego
„defectus” w Koœciele luterañskim. Cieszy mnie fakt, ¿e przedstawiciele Watykanu niedawno wyraŸnie podkreœlili, ¿e Deklaracja „Dominus Iesus” nie wyra¿a ze
strony Koœcio³a rzymskokatolickiego ¿adnego „monopolu na zbawienie”.
Dlatego w pierwsz¹ rocznicê podpisania WD powinniœmy z radoœci¹ wspominaæ znacz¹cy fakt ekumeniczny, ¿e mimo wszystko jesteœmy zjednoczeni w zbawieniu, które jest nam wspólne jako najwy¿szy dar Bo¿y. Nie ulega w¹tpliwoœci,
¿e jednym z centralnych zadañ naszego zaawansowanego dialogu jest rozwa¿enie, jakie znaczenie ten fakt, który zosta³ ukazany i potwierdzony w WD, móg³by mieæ dla osi¹gniêcia g³êbszego wspólnego rozumienia Koœcio³a i jego urzêdu.
W ramach dialogu luterañsko-rzymskokatolickiego przeprowadzono specjalne
studia na ten temat, których efektem by³ dokument „Koœció³ i usprawiedliwienie”
z 1995 r. „Dominus Iesus” przypomina nam, jak piln¹ spraw¹ by³oby w³aœnie
kontynuowanie wysi³ków w tej dziedzinie.
W rocznicê podpisania WD winniœmy kierowaæ siê mocn¹ nadziej¹, ¿e wysi³ki
naszego zaawansowanego dialogu, wraz z wa¿n¹ i znacz¹c¹ prac¹ naukow¹ prowadzon¹ w oœrodkach badañ teologicznych, przyczyni¹ siê do lepszego porozumienia
ekumenicznego co do znaczenia, jakie nasze zbawienie, jako dzie³o Bo¿e w
Chrystusie i Duchu Œwiêtym, ma dla pog³êbionego ekumenicznego rozumienia
Koœcio³a i jego urzêdu. W tym kontekœcie musimy zachowaæ nadziejê, ¿e w przysz³oœci wspólna Wieczerza Pañska stanie siê rzeczywistoœci¹ jako nastêpstwo
wspólnej wiary i wspólnego uczestnictwa w usprawiedliwiaj¹cej ³asce Boga.
Patrz¹c realistycznie na wielkie zadania ekumeniczne, wobec których stoimy,
ale tak¿e kieruj¹c siê nadziej¹ i ufnoœci¹ pok³adan¹ w Bogu i Jego prowadzeniu
przez Ducha Œwiêtego, zjednoczmy siê w s³owach modlitwy zmówionej przed
rokiem w koœciele œw. Anny podczas uroczystej ceremonii podpisania Wspólnej
Deklaracji:
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Panie Jezu Chryste, Ty jesteœ pewnym fundamentem, na którym zbudowano
Twój Koœció³. Tylko Ty jesteœ jedynym Panem. Daj nam coraz g³êbsze poznanie,
¿e tylko przez Ciebie stajemy siê cz³onkami Twojego Koœcio³a. Panie, prosimy
Ciê o jednoœæ Twojego Koœcio³a, która przezwyciê¿a wszystkie podzia³y. Wielbimy Ciê, który ¿yjesz i królujesz na wieki. Amen.
Genewa, 24 paŸdziernika 2000.

Stanowisko ks. biskupa Jana Szarka,
zwierzchnika Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Podpisanie w Augsburgu w 1999 r. Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu by³o wa¿nym momentem w historii dialogu luterañsko-katolickiego, chocia¿ z perspektywy minionego roku widaæ, ¿e prze³om nie nast¹pi³.
Od samego pocz¹tku zreszt¹ traktowano pracê nad tekstem Deklaracji nie jako
zakoñczenie dialogu, lecz jego kolejny etap.
W myœl art. 43 dokumentu strony maj¹ obowi¹zek kontynuowaæ rozmowy,
tak¿e nad zagadnieniem usprawiedliwienia, troszcz¹c siê o jego recepcjê w Koœcio³ach oraz wyjaœnianie ewentualnych kwestii spornych.
Chrzeœcijanie w Polsce powitali podpisanie Wspólnej Deklaracji z radoœci¹.
Bezpoœredni¹ reakcj¹ by³o zbieranie siê na nabo¿eñstwach dziêkczynnych. PóŸniej przyszed³ czas na katolicko-luterañskie sympozja naukowe. Du¿e nadzieje
wi¹¿emy z powstaniem Wspólnej Komisji do Spraw Dialogu pomiêdzy Koœcio³em Ewangelicko-Augsburskim w RP a Koœcio³em Rzymskokatolickim. Jej
pierwsze posiedzenie planowane jest w listopadzie br.
Wkrótce uka¿e siê broszura zawieraj¹ca tekst Wspólnej Deklaracji oraz towarzysz¹c¹ jej dokumentacjê. Pozwoli to na jeszcze lepsze wnikniêcie w treœæ dokumentu i dotarcie z nim do szerszej publicznoœci.
Moim zdaniem bardzo wa¿n¹ spraw¹ jest uœwiadomienie chrzeœcijanom obydwu wyznañ, jak nale¿y stosowaæ zasadê usprawiedliwienia w codziennym ¿yciu; w jaki sposób wp³ywa ona na wiarê i postêpowanie ka¿dego z nas. Je¿eli
bowiem teolodzy i duchowni prze³o¿¹ prawdê o usprawiedliwieniu na jêzyk
wspó³czesnoœci, uprzystêpni¹ tym samym wszystkim zainteresowanym inne centralne prawdy Biblii. Gdy to siê uda, otworz¹ siê dla nas wszystkich nowe perspektywy dialogu.
Powinniœmy uczyniæ wszystko, aby Wspólna Deklaracja nie pozosta³a tylko
jeszcze jednym dokumentem, który spocznie na pó³kach bibliotek, lecz aby jej
treœæ wesz³a na trwa³e do œwiadomoœci Koœcio³ów.
W paŸdzierniku 1999 r. podczas nabo¿eñstwa ekumenicznego w Katowicach
powiedzia³em, co nastêpuje: Augsburg jest symbolem tego, co ³¹czy, oraz tego, co
mo¿e podzieliæ. Poprzez podpisanie Wspólnej Deklaracji chrzeœcijanie katoliccy i
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luterañscy opowiadaj¹ siê jednoznacznie za tym, co ³¹czy. Opowiadamy siê
wspólnie za ¿yciem w pojednanej ró¿norodnoœci.
W tym kontekœcie pragnê wyraziæ nadziejê, ¿e zasygnalizowane niedawno
przez Koœció³ Rzymskokatolicki d¹¿enia do centralizmu i wy³¹cznoœci nie stan¹
na przeszkodzie dialogowi i nie wp³yn¹ negatywnie na klimat ekumeniczny.
Warszawa, 31 paŸdziernika 2000 r.

PRAWOS£AWIE A ŒWIATOWA RADA
KOŒCIO£ÓW
Drugie Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej
ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach ŒRK,
Kair, Egipt, 23-25 paŸdziernika 2000

Komunikat
Komisja Nadzwyczajna ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach
Œwiatowej Rady Koœcio³ów odby³a swoje drugie posiedzenie na zaproszenie Koptyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w dniach od 23 do 25 paŸdziernika 2000 r. w Centrum
Œw. Marka w Kairze. Posiedzenie zosta³o poprzedzone spotkaniami przygotowawczymi, zorganizowanymi osobno przez prawos³awnych cz³onków Komisji i osobno przez
pozosta³ych jej cz³onków. Po³owê cz³onków Komisji mianowa³y Koœcio³y prawos³awne i orientalne, drug¹ po³owê, która reprezentuje pozosta³e Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK
– Komitet Naczelny. Obradom wspó³przewodniczyli: bp Rolf Koppe (Koœció³ Ewangelicki w Niemczech) i metropolita Sassimy Gennadios (Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola) pod nieobecnoœæ metropolity Efezu Chrysostomosa.
Zadanie Komisji Nadzwyczajnej polega na zbadaniu i przeanalizowaniu ca³ego spektrum spraw dotycz¹cych wspó³pracy Koœcio³ów prawos³awnych z ŒRK i
na przedstawieniu Komitetowi Naczelnemu propozycji dotycz¹cych koniecznych
zmian w strukturze, stylu i etosie Rady.
Podczas pierwszego posiedzenia w dniach 6-8 grudnia 1999 w Morges
(Szwajcaria) Komisja wyszczególni³a cztery obszary problemowe, które wymagaj¹ szczególnej uwagi i poleci³a czterem podkomisjom ich opracowanie. S¹ to:
1. Struktura organizacyjna ŒRK;
2. Styl i etos wspólnego ¿ycia i dzia³ania w ramach ŒRK;
3. Teologiczne konwergencje i ró¿nice miêdzy prawos³awnymi i innymi tradycjami chrzeœcijañskimi reprezentowanymi w ŒRK;
4. Istniej¹ce modele i nowe propozycje dotycz¹ce ram strukturalnych ŒRK, które
umo¿liwi³yby konstruktywn¹ wspó³pracê Koœcio³ów prawos³awnych z t¹ organizacj¹.
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Po posiedzeniu w Morges obradowa³y wszystkie cztery podkomisje przygotowuj¹c sprawozdania dla posiedzenia plenarnego Komisji w Kairze. Podkomisje
I i IV zebra³y siê w dniach 6-8 marca 2000 w Seminarium Teologicznym œw.
Efrema w Ma’arat Saydnaya k. Damaszku (Syria). Podkomisja II obradowa³a
w dniach 31 lipca do 2 sierpnia 2000 w Akademii Prawos³awnej w Vilémov u
Litovle (Republika Czeska) a podkomisja III w dniach 22-24 sierpnia w Akademii Prawos³awnej w Chanii na Krecie. Cz³onkowie Komisji podkreœlili ducha
dobrej wspó³pracy, jaki panowa³ podczas wszystkich posiedzeñ.
Jego Œwi¹tobliwoœæ papie¿ Szenuda III, zwierzchnik Koptyjskiego Koœcio³a
Prawos³awnego, powita³ cz³onków Komisji w imieniu wszystkich Koœcio³ów maj¹cych swoj¹ reprezentacjê w Kairze. Szenuda III zwróci³ wyraŸnie uwagê na niektóre trudnoœci, z jakimi borykaj¹ siê Koœcio³y prawos³awne w ³onie ŒRK, i oœwiadczy³, ¿e Koœcio³y cz³onkowskie w swoich staraniach o widzialn¹ jednoœæ winny
postêpowaæ w sposób, który przyczynia siê do ich zbli¿enia, a nie rozdwojenia.
Biskup Koppe podziêkowa³ papie¿owi Szenudzie za goœcinnoœæ Koptyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego oraz za to, ¿e znalaz³ czas na udzia³ w pracy Komisji.
Cz³onkowie Komisji mieli sposobnoœæ wziêcia udzia³u w nabo¿eñstwach liturgicznych ró¿nych Koœcio³ów w Kairze. Niektórzy cz³onkowie Komisji po posiedzeniu z³o¿yli wizytê Jego Œwi¹tobliwoœci patriarsze Aleksandrii i ca³ej Afryki
Piotrowi VII w siedzibie Patriarchatu Grecko-Prawos³awnego w Aleksandrii.
Komisja wys³ucha³a sprawozdañ na temat wa¿nych wydarzeñ w œwiecie prawos³awnym, miêdzy innymi w Koœcio³ach Rosji, Serbii i Bliskiego Wschodu.
W posiedzeniu wziêli te¿ udzia³ obserwatorzy Gruziñskiego Koœcio³a Prawos³awnego.
Komisja przyjê³a szczegó³owe sprawozdania i zalecenia poszczególnych podkomisji stwierdzaj¹c, ¿e zawieraj¹ one godn¹ uwagi konwergencjê. Ta konwergencja
pozwoli³a Komisji skoncentrowaæ pracê na kilku obszarach problemowych:
kwestie maj¹ce powi¹zanie z cz³onkostwem;
l zbadanie procesów zwi¹zanych z podejmowaniem decyzji;
l nabo¿eñstwo/wspólna modlitwa;
l rozwój ekumenicznych procedur w podejmowaniu kwestii spo³ecznych i
etycznych;
l zagadnienia eklezjologiczne.
Dyskusjom Komisji towarzyszy³o centralne pytanie, jak¹ wizjê Œwiatowej
Rady Koœcio³ów winien zrealizowaæ w przysz³oœci ruch ekumeniczny.
Komisja opracowa³a tymczasowy raport na posiedzenie Komitetu Naczelnego
ŒRK, który zbierze siê w dniach od 29 stycznia do 6 lutego 2001 w Poczdamie
k. Berlina. Przyjê³a te¿ plan dzia³ania do nastêpnego posiedzenia plenarnego, które odbêdzie siê w listopadzie 2001 na zaproszenie Koœcio³a Reformowanego na
Wêgrzech. Oczekuje siê, ¿e raport koñcowy Komisji zostanie przed³o¿ony Komitetowi Naczelnemu ŒRK na posiedzeniu we wrzeœniu 2002.
T³umaczy³. K.K.
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W dniach od 13 do 16 sierpnia odby³ siê w Moskwie jubileuszowy Synod Biskupów Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Najwa¿niejszymi decyzjami by³a
kanonizacja kilkuset chrzeœcijan, wœród nich równie¿ cara Miko³aja II i jego rodziny, oraz przyjêcie dwóch wa¿nych dokumentów, z których jeden sformu³owa³
„doktrynê spo³eczn¹” Koœcio³a, drugi zaœ - wytyczne dotycz¹ce stosunków z Koœcio³ami nieprawos³awnymi.
Pierwszy z wymienionych dokumentów zawiera akceptacjê wspó³czesnego
spo³eczeñstwa pluralistycznego, jak równie¿ szybkiego wzrostu technologii. Dodaje jednak, ¿e Koœció³ bêdzie nadal g³osi³ tradycyjne, konserwatywne wartoœci
w epoce szybkich przemian. Dokument zajmuje siê spo³eczn¹ rol¹ Koœcio³a, a
tak¿e podejmuje problemy, które dotychczas nie by³y dyskutowane w Koœciele,
takie jak in¿ynieria genetyczna, transplantacja organów, homoseksualizm, media
i sport.
Dokument poœwiêcony ekumenizmowi, zatytu³owany: „Podstawowe zasady
postawy Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego wobec innych wyznañ chrzeœcijañskich” stwierdza, ¿e Koœció³ rosyjski jest bardzo zaanga¿owany w pracy ekumenicznej, pragnie jednoœci powszechnego Koœcio³a Chrystusowego i uwa¿a podzia³ chrzeœcijañstwa za grzech.
Dokument podkreœla, ¿e Koœció³ Prawos³awny jest w rzeczywistoœci prawdziwym Koœcio³em a nie jednym spoœród innych o równej randze Koœcio³ów; jest on
Jednym, Œwiêtym, Katolickim i Apostolskim Koœcio³em, za³o¿onym przez Chrystusa. Koœció³ Prawos³awny jest prawdziwym Koœcio³em, w którym przechowywana jest w sposób nietkniêty Œwiêta Tradycja i pe³nia zbawczej ³aski Boga.
Przechowa³ on w ca³oœci i czystoœci œwiête dziedzictwo aposto³ów i œwiêtych ojców. ¯yje w œwiadomoœci, ¿e jego nauka, struktura ¿ycia kultowego i praktyka
koœcielna jest ca³kiem zgodna ze zwiastowaniem apostolskim i tradycj¹ staro¿yt-
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nego Koœcio³a. Oznacza to, ¿e wszelkie kroki ku jednoœci, podejmowane z chrzeœcijanami, którzy oddzielili siê od Koœcio³a Prawos³awnego, s¹ mo¿liwe tylko
pod warunkiem zaakceptowania dogmatów i tradycji prawos³awnej.
W odniesieniu do Koœcio³ów nieprawos³awnych dokument stwierdza, ¿e Rosyjski Koœció³ Prawos³awny nie mo¿e uznaæ równoœci wyznañ /.../ Istniej¹ce ró¿nice dogmatyczne trzeba przezwyciê¿aæ a nie po prostu omijaæ. I dalej: B³êdy i
herezje s¹ konsekwencj¹ apodyktycznoœci i separacji /.../ Ka¿da schisma prowadzi do ró¿nych form utraty pe³ni Koœcio³a. Jednak¿e dodaje siê, ¿e Koœcio³y nieprawos³awne nigdy nie by³y uwa¿ane przez Koœció³ prawos³awny jako ca³kowicie
pozbawione Bo¿ej £aski. Dokument podkreœla uniwersalny charakter Koœcio³a
Prawos³awnego, wiara przechowywana przez ten Koœció³ nie mo¿e iœæ na kompromisy. Nie do zaakceptowania jest idea tolerancji w sprawach dotycz¹cych
wiary – stwierdza dokument dodaj¹c, ¿e Chrystus wezwa³ chrzeœcijan do pracy
na rzecz jednoœci. Jest to zadanie o najwiêkszym znaczeniu dla Koœcio³a Prawos³awnego na wszystkich p³aszczyznach.
Wraz z Nicejsko-Konstantynopolitañskim Wyznaniem Wiary, z Ireneuszem
z Lyonu, Cyprianem z Kartaginy i innymi ojcami Koœcio³a dokument podkreœla wielkie znaczenie jednoœci Koœcio³a, stwierdza jednak, ¿e w biegu dziejów nie tylko poszczególni chrzeœcijanie, lecz tak¿e ca³e wspólnoty chrzeœcijañskie oddzieli³y siê od jednoœci: najwa¿niejsze roz³amy dokona³y siê po 3. i
4. Soborze Ekumenicznym w 431 i 451 roku. Powsta³y tzw. Koœcio³y przedchalcedoñskie (Asyryjczycy, Koptowie, Ormianie, Syryjczycy itd.). W drugim
tysi¹cleciu odejœciu Koœcio³a rzymskiego od jednoœci towarzyszy³y wewnêtrzne podzia³y Koœcio³a zachodniego, które by³y zwi¹zane z Reformacj¹, i
wskutek ustawicznego procesu dosz³o do utworzenia wielu denominacji chrzeœcijañskich, które nie znajduj¹ siê we wspólnocie ze Stolic¹ Apostolsk¹. Ka¿dy roz³am koœcielny oznacza w ten czy inny sposób odejœcie od pe³ni koœcielnej, jednak w ramach podzielonego chrzeœcijañstwa istniej¹ znaki, które ³¹cz¹: s¹ to S³owo Bo¿e, wiara w Chrystusa jako Boga i Zbawiciela, który sta³
siê cz³owiekiem, i szczera pobo¿noœæ. Koœció³ Prawos³awny, stwierdza dalej
dokument, ma zró¿nicowany stosunek do konfesji nieprawos³awnych, nie
wypowiada jednak definitywnych ocen, lecz pozostawia to tajemniczej
opatrznoœci i os¹dowi Boga.
Dokument docenia liczne wysi³ki podejmowane w biegu dziejów na rzecz
przywrócenia jednoœci koœcielnej, skupiaj¹c szczególn¹ uwagê na dialogach teologicznych z Koœcio³ami nieprawos³awnymi. Prawos³awie zainteresowane jest
szczególnie rozmow¹ z nieprawos³awnymi wspólnotami religijnymi na w³asnym
terytorium kanonicznym, to znaczy w tradycyjnie prawos³awnych krajach i regionach. U progu trzeciego tysi¹clecia po narodzeniu Chrystusa Koœció³ Prawos³awny zaprasza ponownie z mi³oœci¹ i wytrwa³oœci¹ do b³ogos³awionej jednoœci Koœcio³a tych wszystkich, dla których wielbione imiê Jezusa Chrystusa przewy¿sza
wszystkie inne imiona pod niebem (Dz 4,12): „Usta nasze otwar³y siê przed wami
(...), serce nasze szeroko siê otwar³o” (2 Kor 6,11).
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Dokument ocenia pozytywnie godne uwagi osi¹gniêcia w dialogach teologicznych miêdzy Koœcio³ami na p³aszczyŸnie œwiatowej. Zwraca jednak uwagê, ¿e
szczególnie w ostatnim czasie powsta³y na tym polu trudnoœci. Stosunki z Koœcio³em Anglikañskim s¹ mocno obci¹¿one wskutek dopuszczania kobiet do kap³añstwa i urzêdu biskupiego. Rozmowy z Koœcio³em Rzymskokatolickim, który
zna apostolsk¹ sukcesjê nak³adania r¹k i w szerokim zakresie tradycjê i duchowe
doœwiadczenie Koœcio³a pierwszych wieków, zosta³y przerwane, gdy¿ Koœció³
ten od prze³omu politycznego uprawia na terytorium prawos³awnym dzia³alnoœæ
prozelick¹, a ponowne umocnienie siê Koœcio³ów unickich na konfesyjnym pograniczu miêdzy Wschodem a Zachodem nie sprzyja porozumiewaniu siê. Dialog
teologiczny z Koœcio³em Rzymskokatolickim musi rozwijaæ siê paralelnie do oceny najwa¿niejszych problemów stosunków wzajemnych. Najwa¿niejszymi tematami dialogu s¹ unia i prozelityzm. Dokument wypowiada siê pozytywnie na temat
dwustronnych rozmów z Koœcio³em luterañskim i reformowanym. Jednak tym,
co spotkanie z protestantyzmem czyni tak trudnym, jest Œwiatowa Rada Koœcio³ów, jej ekumeniczne koncepcje, a szczególnie jej polityka w ostatnich latach.
Dla Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego cz³onkostwo w ŒRK sta³o siê w
ostatnim dziesiêcioleciu z wielu wzglêdów problematyczne. To, ¿e Koœcio³y
prawos³awne winny gruntownie zrewidowaæ swoje cz³onkostwo w Radzie, tego
domagali siê po raz pierwszy delegaci prawos³awni podczas VII Zgromadzenia
Ogólnego w Canberze (1991), gdy¿ reprezentowan¹ tam teologiê Ducha Œwiêtego, której rzeczniczk¹ by³a koreañska teolog Chung Hyun Kyung, i szereg celebrowanych nabo¿eñstw ocenili oni jako religijny synkretyzm. Z ostr¹ krytyk¹
prawos³awia spotka³y siê d¹¿enia wielu Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK zmierzaj¹ce do wprowadzenia interkomunii i ordynacji kobiet, nowej oceny homoseksualizmu i dzia³alnoœci misyjnej zachodnich Koœcio³ów protestanckich na
tradycyjnie prawos³awnym obszarze. Poza tym w stosunku do liczby swoich
wiernych Koœcio³y prawos³awne czuj¹ siê w ŒRK niedostatecznie reprezentowane i pozbawione mo¿liwoœci z³o¿enia odpowiedniego œwiadectwa o jednoœci
Koœcio³a. Wspó³czesne, bêd¹ce pod silnym wp³ywem protestantyzmu koncepcje teologii ekumenicznej („jednoœæ w wieloœci”, „pojednana ró¿norodnoœæ”
itd.), s¹ nie do pogodzenia z prawos³awn¹ nauk¹ o Koœciele, a zatem nie do
zaakceptowania. Ka¿dy nowy krok, który umacnia protestanckie pojmowanie
Koœcio³a, prowadzi do duchowego samobójstwa Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
ŒRK musi siê zreformowaæ dog³êbnie. Rosyjski Koœció³ Prawos³awny – czytamy w dokumencie – ograniczy³ swoj¹ aktywnoœæ w ŒRK. Czuje siê zmuszony
do zrewidowania swoich stosunków z Rad¹ i liczy siê ze zmian¹ swego statusu
w tej wspólnocie. Konkretnie oznacza to, ¿e przejdzie na status obserwatora
albo ca³kiem wyst¹pi z ŒRK, jak w 1997 i 1998 roku uczyni³y to Gruziñski i
Bu³garski Koœció³ Prawos³awny.
Koñcowy fragment dokumentu Synodu Biskupów Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w sprawie jego stosunków z Koœcio³ami nieprawos³awnymi ma nastêpuj¹ce brzmienie:
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Odnoœnie do swojej wspó³pracy w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów prawos³awni
kieruj¹ siê najwy¿szym poczuciem odpowiedzialnoœci i dlatego dobitnie ostrzegaj¹: obecny rozwój ŒRK nabra³ fa³szywego i niebezpiecznego kierunku. Prawos³awni stwierdzaj¹, ¿e Œwiatowa Rada Koœcio³ów znajduje siê w kryzysie i wzywaj¹ do przemyœlenia jej ca³ego obecnego etosu jak równie¿ jej zasad. Przeto radykaln¹ rewizjê ŒRK rozumiemy nie jako zmianê „formy” bez naruszania treœci,
nie jako re”formowanie”, lecz jako zmianê jej ca³ej istoty. Ka¿dy nowy krok w
kierunku narastania eklezjologii protestanckiej w ŒRK prowadzi do duchowego
samobójstwa Œwiatowej Rady Koœcio³ów. W swoim ¿¹daniu zreformowania ŒRK
prawos³awni obstaj¹ przy tym, ¿eby Rada zapewni³a im warunki do dawania
pe³nowartoœciowego œwiadectwa o prawdzie Koœcio³a i zasadach jednoœci. Jeœli
nie ma mo¿liwoœci dawania takiego œwiadectwa, jeœli dzia³alnoœæ ŒRK oddala siê
coraz bardziej od pierwotnych celów ruchu ekumenicznego – d¹¿enia do przywrócenia chrzeœcijañskiej jednoœci, wówczas traci ona swoj¹ wartoœæ duchow¹.
ŒRK jest fenomenem dynamicznym, w którym mo¿liwe jest zarówno „umocnienie” jak i „os³abienie” elementów katolickoœci. Dzisiaj w ŒRK dominuje tendencja do zadowalania siê „niepe³n¹ wspólnot¹”, dostrzegania w dzisiejszym podziale normalnego choæ niedoskona³ego stanu obcowania ze sob¹ i utrwalania
obecnego statusu „wspó³¿ycia” za pomoc¹ takich koncepcji, jak „niepe³na
wspólnota” lub „pojednana ró¿norodnoœæ”. Dzisiejszy ruch ekumeniczny znajduje siê w kryzysie. Powodem jest os³abione d¹¿enie do jednoœci, coraz mniejsza
gotowoœæ i brak woli do „nawrócenia”, wspólnotowej odnowy. Oto przyczyny,
które Rosyjski Koœció³ Prawos³awny sk³aniaj¹ w pierwszym rzêdzie do przemyœlenia jego stosunku do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Negatywne tendencje w ŒRK
zmuszaj¹ Rosyjski Koœció³ Prawos³awny do liczenia siê z koniecznoœci¹ zmiany
statusu w stosunkach z Rad¹. Tego rodzaju decyzja zostanie podjêta dopiero
wówczas, gdy wyczerpane zostan¹ wszystkie œrodki mog¹ce siê przyczyniæ do
zmiany charakteru ŒRK.
K.K.

DIALOG LUTERAÑSKO-PRAWOS£AWNY
Dziesi¹te posiedzenie
Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej,
Damaszek, Syria, 3-10 listopada 2000

Wspólna Komisja Luterañsko-Prawos³awna pracuje oficjalnie od 1981 r. W
latach 1985-1998 zajmowa³a siê nastêpuj¹cymi tematami: Objawienie Bo¿e, Pismo Œwiête i tradycja, kanon i inspiracja Pisma Œwiêtego, autorytet Koœcio³a i w
Koœciele w œwietle soborów ekumenicznych1. W 1998 r., podczas 9. posiedzenia
Wspólnej Komisji w Sigtuna (Szwecja) przyjêto wspóln¹ deklaracjê zatytu³owan¹: „Zbawienie: ³aska, usprawiedliwienie i synergia”. Dokument ten zakoñczy³
refleksjê nad tematem: „Autorytet Koœcio³a i w Koœciele”. W Sigtuna zaproponowano nowy ogólny temat: „Misterium Koœcio³a”, w którego ramach jako pierwszy podtemat ustalono: „S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a”.
Wspólna Komisja pog³êbia tym samym temat zbawienia, zajmuj¹c siê kwesti¹
¿ycia chrzeœcijan w Koœciele. W 1998 r. potwierdzono, ¿e Zbawienie jest rzeczywistym udzia³em w naturze Boga przez ³askê, jak pisze œw. Piotr: „abyœcie przez
nie stali siê uczestnikami boskiej natury” (2 P 1,4). Dzieje siê to przez nasz udzia³
w œmierci i zmartwychwstaniu Pana w Jego ciele, w którym mieszka pe³nia boskoœci (por. Kol 2,9) [Sigtuna, par. 6).Ten udzia³ jest dzie³em Ducha Œwiêtego
przez S³owo i sakramenty w ¿yciu Koœcio³a. Na tej podstawie Wspólna Komisja
podczas 10. posiedzenia w Damaszku zaaprobowa³a deklaracjê „S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a”, której tekst w przek³adzie na jêzyk polski
publikujemy poni¿ej.
Uzupe³niaj¹co trzeba jeszcze dodaæ, ¿e gospodarzem spotkania w Damaszku
by³ Jego Œwi¹tobliwoœæ patriarcha Antiochii i ca³ego Wschodu Ignacy IV. Obradom wspó³przewodniczyli: bp William H. Lazareth (Œwiatowa Federacja Luterañska) i metropolita Sassimy Gennadios (Patriarchat Ekumeniczny Konstantyno1
Polski przek³ad deklaracji Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej „Sobory ekumeniczne a
autorytet Koœcio³a i w Koœciele” z 1993 r. zamieœciliœmy na ³amach SiDE 1994 nr 2, s. 83-85.
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pola). Okolicznoœciowe ¿yczenia owocnych obrad przys³ali patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I i sekretarz generalny ŒFL ks. dr Ishmael
Noko. Stronê prawos³awn¹ reprezentowali delegaci Patriarchatów: Konstantynopola, Aleksandrii, Antiochii, Moskwy i Rumunii oraz Koœcio³ów: Grecji, Polski
(dr Wsiewo³od Konach, pracownik naukowy Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie), Finlandii i Estonii. Uczestnicy luterañscy, w liczbie dwunastu delegatów, pochodzili z ró¿nych Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL.
Komitet przygotowawczy spotka³ siê w dniach 9-14 paŸdziernika 1999 r. w
Chanii na Krecie, przygotowuj¹c wspólny projekt dokumentu, który sta³ siê podstaw¹ dyskusji podczas posiedzenia w Damaszku.
Wspólna Komisja potwierdzi³a ponownie silne pragnienie kontynuowania dialogu miêdzy przedstawicielami obu tradycji koœcielnych, proponuj¹c na nastêpne
spotkanie nastêpuj¹cy podtemat: „Sakramenty (misteria) Koœcio³a jako œrodki
zbawienia”.

DEKLARACJA
Misterium Koœcio³a
S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a
1. Koœció³ jako Cia³o Chrystusa jest mysterion2 par excellence, w którym ró¿ne misteria/sakramenty znajduj¹ swoje miejsce i egzystencjê i przez który wierz¹cy maj¹ udzia³ w owocach ca³ego dzie³a zbawczego Chrystusa. Oznajmiwszy nam
wed³ug upodobania swego, którym go uprzednio obdarzy³, tajemnicê woli swojej,
aby z nastaniem pe³ni czasów wykonaæ j¹ i w Chrystusie po³¹czyæ w jedn¹ ca³oœæ
wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim (Ef 1,9-10). O
tym misterium aposto³ Pawe³ pisze tak¿e: Teraz radujê siê z cierpieñ, które za
was znoszê i dope³niam na ciele moim niedostatku udrêk Chrystusowych za cia³o
jego, którym jest Koœció³. Tego Koœcio³a s³ug¹ zosta³em zgodnie z postanowieniem Boga, powziêtym co do mnie ze wzglêdu na was, abym w pe³ni rozg³osi³ S³owo Bo¿e. Tajemnicê zakryt¹ od wieków i od pokoleñ, a teraz objawion¹ œwiêtym
jego (Kol 1,24-26).
2. Potwierdzamy to paw³owe pojmowanie Koœcio³a jako mysterion. W oparciu
o nie rozumiemy ró¿ne sakramenty/misteria jako œrodki zbawienia, tzn. jako specyficzne boskie dzia³anie zbawcze Koœcio³a ku zbawieniu wierz¹cych. Misteria
rozumiemy w tym sensie, ¿e Chrystus w nich i przez nie daje wierz¹cym swoj¹
2

W tekœcie s³owa mysterion i mysteria s¹ u¿ywane zgodnie z ich znaczeniem w jêzyku greckim.
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³askê zbawcz¹ w rzeczywisty choæ niepojêty sposób, w którym postrzegamy widzialne znaki, natomiast darowan¹ w nich i przez nie ³askê poznajemy tylko
przez wiarê. Ta ³aska sakramentów jest wolnym darem Boga w Duchu Œwiêtym.
3. Misteria Koœcio³a opieraj¹ siê na historycznym dziele zbawczym Chrystusa
i jako takie ró¿ni¹ siê zdecydowanie od hellenistycznych, pogañskich i neopogañskich misteriów, maj¹cych powi¹zanie z magi¹. Termin misteria w tradycji
prawos³awnej ma inne znaczenie ni¿ s³owo „sakrament”. Sacramentum jest ³aciñskim przek³adem greckiego mysterion i z tego ³aciñskiego s³owa rozwinê³y siê
na Zachodzie specyficzne koncepcje teologiczne. Termin misteria odnosi siê do
niepojêtego dzia³ania Bo¿ej ³aski, która zostaje dana w specyficznych i przez specyficzne dzia³ania, dokonywane w Koœciele i przez Koœció³. Luteranie stosuj¹
termin „sakrament” zgodnie z tradycj¹ ³aciñsk¹, wed³ug której niepojête dzia³ania
s¹ œrodkami, przez które darowana zostaje zbawcza ³aska, któr¹ Ojciec przez
Syna w Duchu Œwiêtym daje Koœcio³owi ku zbawieniu œwiata.
4. Termin „S³owo Bo¿e” posiada ró¿ne, jednak wzajemnie powi¹zane znaczenia. W odniesieniu do Trójcy Œwiêtej wskazuje on na boski Logos. W odniesieniu
do chrystologii i soteriologii oznacza on Jezusa Chrystusa, wcielonego boskiego
Logosa i Zbawiciela, w odniesieniu do sakramentów oznacza tego samego wcielonego i zmartwychwsta³ego Chrystusa jako podmiotu misteriów/sakramentów.
„S³owo Bo¿e”, oprócz odniesienia do boskiego Logosu i Jego dzie³a zbawczego
w historii, oznacza zwiastowanie Chrystusa i dawanie o Nim œwiadectwa (kerygma) przez Koœció³. Zwiastowanie S³owa Bo¿ego prowadzi wiêc do wiary, ludzie
nie mog¹ wierzyæ, gdy nie zwiastuje siê im S³owa w mocy Ducha Œwiêtego (por.
Rz 10,14-18).
5. Poniewa¿ nasze tradycje potwierdzaj¹ chrystocentryczn¹ naturê Koœcio³a,
przeto z tej perspektywy pojmuj¹ one S³owo i Sakrament. Obie tradycje ³¹cz¹
teologiê sakramentaln¹ z ³ask¹ Bo¿¹, która wyp³ywa z ofiary Jezusa Chrystusa na
krzy¿u, pamiêtaj¹c te¿ o napomnieniu Paw³a: abyœcie sk³adali cia³a swoje jako
ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹, mi³¹ Bogu, bo taka winna byæ duchowa s³u¿ba wasza (Rz
12,1). Przez uczestnictwo w ¿yciu Koœcio³a wierni wzrastaj¹ w œwiêtoœci do wymiarów pe³ni Chrystusowej (Ef 4,13).
6. Wspólnie potwierdzamy, ¿e je¿eli S³owo Bo¿e jest g³oszone i nauczane,
wierz¹cy, kierowani Duchem Œwiêtym, odpowiadaj¹ na nie wyznaj¹c wiarê Koœcio³a i uczestnicz¹c w jego sakramentalnym ¿yciu. W tym sensie zwiastowanie
S³owa Bo¿ego poprzedza sakramenty, natomiast wyznawanie wiary jest istotnym
elementem celebracji sakramentów (por. œw. Justyn). Œwiêty Ireneusz z Lyonu
pisze, ¿e ci, którzy nosz¹ w sobie przyjête we chrzcie zasady wiary, nie mog¹
odejœæ od prawdziwej wiary (Adv. Haer. I,4). Dzieje siê tak dlatego, poniewa¿
zasady wiary znajduj¹ sta³e potwierdzenie w sakramencie Bo¿ej Eucharystii
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(Wieczerzy Pañskiej). Wzajemne przenikanie S³owa Bo¿ego i sakramentów znajduje swój absolutny wyraz w Eucharystii. Zgodnie ze s³owami œw. Ireneusza, nasza nauka [koœcielna] jest zgodna z Eucharysti¹, Eucharystia natomiast potwierdza naukê (Adv. Haer. 4,18,5).
7. Luteranie i prawos³awni reprezentuj¹ zbie¿noœæ pogl¹dów w nauce o Koœciele jako Ciele Chrystusa, tzn. jako boskiej i ludzkiej rzeczywistoœci. Na temat
tej rzeczywistoœci czytamy u Paw³a: Tymczasem Bóg umieœci³ cz³onki w ciele,
ka¿dy z nich tak, jak chcia³. A jeœliby wszystkie by³y jednym cz³onkiem, gdzie¿
by³oby cia³o? A tak cz³onków jest wiele, ale cia³o jedno...Wy zaœ jesteœcie cia³em
Chrystusowym, a z osobna cz³onkami (1 Kor 12,18-20.27). Dziêki spo³ecznoœci
chrzeœcijan z Chrystusem i miêdzy sob¹ istnieje Koœció³ w historii jako spo³ecznoœæ wierz¹cych, którzy oczekuj¹ ponownego przyjœcia ich Pana pod koniec
wieków (por. Dz 3,20-21).
8. W odniesieniu do manifestacji Koœcio³a w boskiej ekonomii, tj. w dziejach
zbawienia, wspólnie potwierdzamy, ¿e g³oszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów przez urz¹d duchowny w Koœciele nale¿y do najwa¿niejszych znamion
Koœcio³a. Obie nasze tradycje nauczaj¹, ¿e widzialne i materialne elementy sakramentów, jak woda, chleb i wino, s¹ konkretnymi i niezmiennymi elementami
dzia³ania Trójjedynego Boga w dziejach zbawienia. Rzeczy stworzone, dziêki
mocy Ducha Œwiêtego, staj¹ siê w ten sposób symbolami ofiary, krzy¿a i zmartwychwstania Chrystusa, tak ¿ebyœmy mogli wspó³uczestniczyæ w ¿yciu Boga.
Dziêki temu nowemu ¿yciu w Chrystusie wierz¹cy uczestnicz¹ przez ³askê w
communio/koinonia Trójjedynego Boga, który uwalnia ich od grzechu i œmierci,
prowadz¹c do przebóstwienia i ¿ycia wiecznego.
T³umaczy³ Wsiewo³od Konach

DIALOG CHRZEŒCIJAÑSKO-¯YDOWSKI
Dabru emet – powiedzcie prawdê
Oœwiadczenie 170 rabinów i teologów ¿ydowskich
(„New York Times” z 10 wrzeœnia 2000)
W ostatnich latach nast¹pi³a dramatyczna, bezprecedensowa zmiana w stosunkach ¿ydowsko-chrzeœcijañskich. Przez niemal dwa tysi¹clecia ¿ydowskiej diaspory chrzeœcijanie zwykli charakteryzowaæ judaizm jako religiê nieudan¹ czy, w
najlepszym razie, przygotowuj¹c¹ grunt i maj¹c¹ swoje wype³nienie w chrzeœcijañstwie. Jednak w dziesiêcioleciach, które nast¹pi³y po Holocauœcie, chrzeœcijañstwo uleg³o dramatycznej zmianie. Coraz wiêcej oficjalnych cia³ koœcielnych,
zarówno rzymskokatolickich, jak i protestanckich, publicznie oœwiadcza, ¿e ma
wyrzuty sumienia z powodu niew³aœciwego traktowania przez chrzeœcijan ¯ydów
i judaizmu. Oœwiadczenia te stwierdzaj¹ te¿, ¿e chrzeœcijañskie nauczanie i kaznodziejstwo musi ulec zmianie, tak by uznaæ trwa³oœæ Boskiego przymierza z
¯ydami i pochyliæ siê z uznaniem nad wk³adem judaizmu w cywilizacjê œwiata i
w sam¹ wiarê chrzeœcijañsk¹.
Jesteœmy przekonani, ¿e te zmiany zas³uguj¹ na przemyœlan¹ odpowiedŸ ¿ydowsk¹. Mówi¹c tylko w swoim imieniu – jako grupa ¿ydowskich naukowców ponad
podzia³ami na poszczególne od³amy judaizmu – wierzymy, ¿e jest czas, aby ¯ydzi
poznali wysi³ki czynione przez chrzeœcijan, by wyraziæ szacunek dla judaizmu.
Wierzymy, ¿e nadszed³ czas, by ¯ydzi zastanowili siê, co judaizm ma teraz mówiæ
o chrzeœcijañstwie. Jako pierwszy krok proponujemy osiem zwiêz³ych stwierdzeñ o
tym, jak ¯ydzi i chrzeœcijanie maj¹ odnosiæ siê do siebie nawzajem.
¯ydzi i chrzeœcijanie czcz¹ tego samego Boga. Przed powstaniem chrzeœcijañstwa ¯ydzi byli jedynymi, którzy czcili Boga Izraela. Jednak chrzeœcijanie równie¿ czcz¹ Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, stworzyciela nieba i ziemi. Choæ
chrzeœcijañskie praktyki religijne nie s¹ ¿yciodajnym religijnym wyborem dla
¯ydów, my, jako ¿ydowscy teologowie, cieszymy siê, ¿e poprzez chrzeœcijañstwo
setki milionów ludzi wesz³o w zwi¹zki z Bogiem Izraela.
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¯ydzi i chrzeœcijanie uwa¿aj¹ za autorytet tê sam¹ ksiêgê – Bibliê (zwan¹
przez ¯ydów „Tanach”, a przez chrzeœcijan „Starym Testamentem”). Zwracaj¹c
siê do niej, by uzyskaæ orientacjê religijn¹, duchowe wzbogacenie i wspólnotow¹
edukacjê, wynosimy podobne nauki: Bóg stworzy³ œwiat i podtrzymuje jego istnienie, Bóg ustanowi³ przymierze z narodem Izraela, objawione s³owo Bo¿e kieruje Izrael ku ¿yciu w prawoœci, a w koñcu bêdzie tak, ¿e Bóg odkupi Izrael i
ca³y œwiat. Jednak¿e ¯ydzi i chrzeœcijanie w wielu miejscach ró¿nie interpretuj¹
Bibliê. Te ró¿nice musz¹ byæ uszanowane.
Chrzeœcijanie mog¹ respektowaæ ¿ydowskie prawa do Ziemi Izraela. Po Holocauœcie najwa¿niejszym wydarzeniem dla ¯ydów by³o powtórne ustanowienie
¿ydowskiego pañstwa w Ziemi Obiecanej. Jako wyznawcy religii zakorzenionej
w Biblii chrzeœcijanie doceniaj¹, i¿ Izrael by³ obiecany – i dany – ¯ydom jako
fizyczny oœrodek przymierza miêdzy nimi a Bogiem. Wielu chrzeœcijan popiera
Pañstwo Izraela z powodów znacznie g³êbszych ni¿ sama tylko polityka. Jako
¯ydzi przyjmujemy to z aplauzem. Uznajemy zarazem, ¿e tradycja ¿ydowska postuluje sprawiedliwoœæ dla wszystkich nie-¯ydów mieszkaj¹cych w ¿ydowskim
pañstwie.
¯ydzi i chrzeœcijanie przyjmuj¹ zasady moralne Tory. W ich centrum jest niezbywalna œwiêtoœæ i godnoœæ ka¿dej istoty ludzkiej. Wszyscy zostaliœmy stworzeni na obraz Boga. Ten wspólny fundament moralny mo¿e byæ podstaw¹ do lepszych stosunków pomiêdzy obiema wspólnotami. Mo¿e te¿ byæ podstaw¹ wielkiego œwiadectwa wobec ca³ej ludzkoœci, by poprawiaæ ¿ycie wszystkich ludzi,
naszych bliŸnich, i by przeciwstawiaæ siê niemoralnoœci i ba³wochwalstwu, które
nas rani i degraduje. Takie œwiadectwo jest szczególnie potrzebne po bezprecedensowych horrorach mijaj¹cego stulecia.
Nazizm nie by³ fenomenem chrzeœcijañskim. Bez d³ugiej historii chrzeœcijañskiego antyjudaizmu i chrzeœcijañskiej przemocy przeciwko ¯ydom ideologia hitlerowska nie mog³aby zdobyæ poparcia ani byæ wprowadzona w ¿ycie. Zbyt wielu chrzeœcijan uczestniczy³o w nazistowskich zbrodniach na ¯ydach lub sprzyja³o
tym zbrodniom. Inni chrzeœcijanie nie doœæ protestowali. Jednak nazizm nie jest
nieuniknionym rezultatem chrzeœcijañstwa. Gdyby hitlerowcom uda³o siê wymordowaæ ¯ydów, ich mordercza pasja bardziej bezpoœrednio skierowa³aby siê
przeciw chrzeœcijanom. Z wdziêcznoœci¹ pamiêtamy tych chrzeœcijan, którzy ryzykowali lub poœwiêcili ¿ycie, by ratowaæ ¯ydów w czasie rz¹dów nazistów.
Maj¹c to na uwadze, zachêcamy do kontynuowania czynionych ostatnio wysi³ków teologii chrzeœcijañskiej, by jednoznacznie odrzuciæ pogardê dla judaizmu i
narodu ¿ydowskiego. Z uznaniem odnosimy siê do tych chrzeœcijan, którzy odrzucili nauczanie pogardy, i nie winimy ich za grzechy pope³nione przez ich
przodków.
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Ró¿nica pomiêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami nie mo¿e byæ przezwyciê¿ona si³ami ludzkimi. Stanie siê to, gdy Bóg zbawi ca³y œwiat, jak obiecuje Pismo.
Chrzeœcijanie poznaj¹ Boga i s³u¿¹ mu poprzez Jezusa Chrystusa i tradycjê chrzeœcijañsk¹. ¯ydzi poznaj¹ Boga i s³u¿¹ mu poprzez Torê i tradycjê ¿ydowsk¹. Ta
ró¿nica nie bêdzie przezwyciê¿ona przez jedn¹ ze wspólnot poprzez wmawianie,
¿e to ona zinterpretowa³a Pismo bardziej w³aœciwie ni¿ inni. Nie bêdzie te¿ przezwyciê¿ona przez u¿ycie przewagi politycznej. ¯ydzi mog¹ szanowaæ chrzeœcijañsk¹ wiernoœæ ich objawieniu, tak jak my oczekujemy od chrzeœcijan szacunku
dla naszego objawienia. Ani ¯yda, ani chrzeœcijanina nie nale¿y zmuszaæ do afirmacji nauczania drugiej wspólnoty.
Nowe stosunki miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami nie os³abi¹ ¿ydowskich praktyk religijnych. Lepsze stosunki nie przyspiesz¹ kulturowej i religijnej asymilacji,
której ¯ydzi s³usznie siê obawiaj¹. Nie zmieni¹ tradycyjnych ¿ydowskich form
praktyk religijnych, nie powiêksz¹ liczby ma³¿eñstw mieszanych miêdzy ¯ydami
a nie-¯ydami, nie sk³oni¹ wiêkszej liczby ¯ydów do nawrócenia na chrystianizm
ani nie stworz¹ fa³szywej mieszaniny judaizmu i chrzeœcijañstwa. Szanujemy
chrzeœcijañstwo jako wiarê, która poczê³a siê wewn¹trz judaizmu i nadal ma
z nim znacz¹ce zwi¹zki. Nie widzimy jej jako rozszerzenia judaizmu. Tylko wtedy, gdy bêdziemy ceniæ w³asne tradycje, mo¿emy uczciwie kultywowaæ te nowe
stosunki.
¯ydzi i chrzeœcijanie musz¹ razem pracowaæ na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju. ¯ydzi i chrzeœcijanie, ka¿dy na swój sposób, uznaj¹, ¿e œwiat nie jest w stanie
zbawienia, co wyra¿a siê w trwa³oœci przeœladowañ, ubóstwa, ludzkiego poni¿enia i nêdzy. Chocia¿ sprawiedliwoœæ i pokój s¹ w ostatecznym rachunku Bo¿e,
nasze po³¹czone wysi³ki, we wspó³pracy z innymi wspólnotami religijnymi, pomog¹ sprowadziæ królestwo Bo¿e, na które oczekujemy z nadziej¹. Osobno i razem musimy pracowaæ na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju w naszym œwiecie.
W tym dziele kieruje nami wizja proroków Izraela:
Stanie siê na koñcu czasów, ¿e góra œwi¹tyni Pañskiej stanie mocno na wierzcho³ku gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej pop³yn¹, mnogie
ludy pójd¹ i rzekn¹: „ChodŸcie, wst¹pmy na Górê Pañsk¹ do œwi¹tyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byœmy kroczyli Jego œcie¿kami (Ksiêga Izajasza 2, 2-3).
t³umaczy³ Stanis³aw Krajewski
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Komentarz dra Stanis³awa Krajewskiego,
cz³onka Zarz¹du Zwi¹zku Gmin ¯ydowskich w Polsce,
wspó³przewodnicz¹cego Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów
Oœwiadczenie 170 rabinów i teologów ¿ydowskich nape³nia mnie radoœci¹: po
raz pierwszy o ¿ydowski szacunek dla chrzeœcijañstwa apeluje znaczna i znacz¹ca grupa rabinów i intelektualistów.
Autorami s¹ czterej amerykañscy profesorowie teologii: David Novak, Peter
Ochs, Michael Signer oraz pani Tikva Frymer-Kensky. Oœwiadczenie podpisa³
te¿ znany filozof Hilary Putman, który jest raczej wyj¹tkiem, bo najwyraŸniej nie
szukano sygnatariuszy wœród uczonych innych specjalnoœci. Inicjatywê koordynuje rabin David Sandmel z Instytutu Studiów Chrzeœcijañskich i ¯ydowskich w
Baltimore. Sygnatariuszami s¹ te¿ g³ównie Amerykanie. To, ¿e s¹ to Amerykanie,
nie jest dziwne, gdy¿ przez ca³e pokolenie ¯ydzi, wraz ze swoj¹ religi¹, s¹ tam
autentycznie równoprawnymi partnerami chrzeœcijan. W koñcu wrzeœnia by³o ju¿
200 podpisów, tak¿e mój.
Deklaracja jest po pierwsze apelem do ¯ydów, by ¯ydzi poznali nowe pro¿ydowskie nauczanie Koœcio³ów. Nie wiedz¹ o tym ¯ydzi bardzo tradycyjni oraz
Izraelczycy, bo jedni i drudzy maj¹ bardzo ma³o kontaktów z ludŸmi Koœcio³a.
Po drugie jest to zarys nowego ¿ydowskiego obrazu chrzeœcijañstwa. Hebrajski
tytu³ „Dabru emet” znaczy „Powiedzcie prawdê”. Chodzi o prawdê o pozytywnych cechach chrzeœcijañstwa – i to w³aœnie z ¿ydowskiej perspektywy. O przezwyciê¿enie widzenia chrzeœcijañstwa wy³¹cznie przez pryzmat wielowiekowego
„nauczania pogardy” i koœcielnych przeœladowañ. Podejœcie autorów oœwiadczenia dowodzi mo¿liwoœci wzniesienia siê ponad postawê wyznaczon¹ przez urazy.
Poza podkreœleniem wspólnych Ÿróde³ oœwiadczenie stwierdza, ¿e chrzeœcijanie zas³uguj¹ na taki sam religijny szacunek jak ¯ydzi za to, ¿e s³u¿¹ Bogu poprzez swoj¹ tradycjê. Nie pomimo to, ale za to! Jest to podejœcie ca³kowicie odrzucaj¹ce postawê wy¿szoœci, lepszoœci, paternalizm. To, ¿e autorzy zupe³nie symetrycznie potraktowali obie religie, jest g³êbok¹ zmian¹ w porównaniu
z tradycyjnym podejœciem religii, te¿ ¿ydowskiej. S¹ równoleg³e, i równie cenne,
drogi zbawienia – mówi¹ autorzy. Widz¹ oni groŸbê asymilacji, ale podkreœlaj¹,
¿e przyjacielskie stosunki z chrzeœcijanami nie wp³yn¹ na wzrost asymilacji lub
odejœcie od ¿ydowskich praktyk religijnych. Moja wiedza o dialogu, a tak¿e moje
w³asne doœwiadczenie ca³kowicie to potwierdzaj¹. Szacunek dla chrzeœcijañstwa
oczywiœcie nie oznacza, ¿e reprezentuje ono drogê do przyjêcia dla ¯yda. ¯ydzi
maj¹ swoj¹ drogê.
Oœwiadczenie podpisa³a grupa znanych teologów, g³ównie rabinów z nurtu reformowanego i konserwatywnego, lecz równie¿ kilku ortodoksyjnych, którzy od
dawna uczestnicz¹ w dialogu miêdzyreligijnym. Wœród sygnatariuszy ortodoksyjnych jest rabin Irving Greenberg, obecnie przewodnicz¹cy Rady Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, i rabin David Rosen, przewodnicz¹cy Miêdzynarodo-
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wej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Wœród rabinów nieortodoksyjnych jest zarówno
dyrektor organizacji zrzeszaj¹cej synagogi konserwatywne w USA Jerome Epstein, jak i podobnej instytucji reformowanej – Eric Joffie. S¹ znani teologowie, rabini Eugene B. Borowitz, Leon Klenicki i Harold Kushner. Oczywiœcie wiêkszoœæ tradycyjnych ¯ydów nie podziela opinii zawartych w oœwiadczeniu, ale
równie¿ wœród ¯ydów nale¿¹cych do liberalnych nurtów judaizmu (synagoga
konserwatywna i reformowana) chrzeœcijañstwo jest widziane przede wszystkim
przez pryzmat ciê¿kich doœwiadczeñ przesz³oœci. Pogl¹d, ¿e nazizm, który wyrós³
w centrum chrzeœcijañskiej Europy, „nie jest fenomenem chrzeœcijañskim”, budzi
czêsto opory tak¿e nietradycyjnych ¯ydów. Jednak mam poczucie, ¿e tak jak katolicka deklaracja soborowa „Nostra aetate” wyrazi³a now¹ postawê, a zarazem
zaczê³a kszta³towaæ nowe postawy, tak i „Dabru emet” u³atwi ¯ydom pozytywne
mówienie o chrzeœcijañstwie i wp³ynie na przyspieszenie ewolucji postaw. To, co
by³o znane g³ównie ¯ydom powa¿nie zaanga¿owanym w dialog z chrzeœcijañstwem, sta³o siê dostêpne powszechnie. Jestem za to sygnatariuszom g³êboko
wdziêczny.
(Przedruk za: „Gazeta Wyborcza” 30 wrzeœnia – 1 paŸdziernika 2000)

Komentarz ks. profesora Micha³a Czajkowskiego,
kierownika Katedry Teologii Ekumenicznej
Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie,
wspó³przewodnicz¹cego Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów
Mówmy prawdê.
To by³a niespodzianka, na szczêœcie dobra, bardzo dobra: dwie setki wybitnych rabinów i innych intelektualistów ¿ydowskich podpisa³o og³oszone 10
wrzeœnia 2000 roku Oœwiadczenie „Dabru emet” („Mówcie prawdê”) na temat
chrzeœcijan i chrzeœcijañstwa, w którym stwierdza siê, ¿e w dziesiêcioleciach,
które nast¹pi³y po Holokauœcie, chrzeœcijañstwo uleg³o dramatycznej zmianie,
która zas³uguje na przemyœlan¹ odpowiedŸ ¿ydowsk¹. Dlaczego bardzo dobra
niespodzianka? Bo sytuacja by³a bardzo niedobra: protesty, równie¿ ¿ydowskie
po beatyfikacji papie¿a Piusa IX i nawet po og³oszeniu Deklaracji Kongregacji
Nauki Wiary „Dominus Jesus”. W tym pierwszym przypadku trudno siê dziwiæ.
Chodzi³o o ¿ydowskiego ch³opca (Edgardo Levi-Mortara), którego w ciê¿kiej
chorobie ochrzci³a potajemnie s³u¿¹ca. Po szeœciu latach sprawa wysz³a na jaw,
zabrano wiêc ch³opca rodzicom z papieskiej wówczas Bolonii do sierociñca w
Rzymie Wyrós³ z niego gorliwy chrzeœcijanin, potem zakonnik, s³awny kaznodzieja, misjonarz na obu pó³kulach, gor¹cy orêdownik beatyfikacji Piusa IX, który go adoptowa³ i którego imiê przybra³ sobie na chrzcie (zmar³ w roku 1940).
Ten¿e papie¿ kierowa³ siê prawem kanonicznym i teologi¹ chrzeœcijañsk¹ swoich
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czasów: ¯ydzi nie mog¹ wychowywaæ chrzeœcijanina. A przecie¿ bezsprzecznie
wiêcej by³o chrzeœcijañstwa w laickich protestach antyrzymskich w obronie prawa ¿ydowskich rodziców do w³asnego dziecka! Oczywiœcie Pius IX nie by³ antysemit¹, pozwala³ na swobodne spotkania rodziców z synem, wiele dobra uczyni³
dla swoich ¿ydowskich poddanych (odpowiadaj¹c swoim krytykom: Czy¿ ¯yd
nie jest naszym bliŸnim?), ale odebranie dziecka rodzicom jak¿e s³usznie oburza³o i oburza nie tylko ¯ydów, ale i chrzeœcijan, równie¿ katolików. Dlatego Jan
Pawe³ II przypomnia³ podczas beatyfikacji, ¿e tak¿e œwiêci ludzie s¹ ograniczeni
i uwarunkowani swoim czasem i swoim cz³owieczeñstwem i ¿e Koœció³ nie wynosi na o³tarze ich b³êdów i braków, których zreszt¹ sam Pius IX by³ œwiadom.
Natomiast o wiele mniej zrozumia³e by³o oburzenie niektórych ¯ydów na
Deklaracjê „Dominus Jesus”. Nie ma w niej w ogóle mowy o ¯ydach czy judaizmie. Trzykrotnie jest mowa o misji – ale ad gentes (nr 2 i 22), czyli do pogan
(gojim). Nic z soborowej Deklaracji „Nostra aetate” i dokumentów watykañskich
oraz tekstów i gestów papieskich (tak¿e aktów skruchy) nie zosta³o odwo³ane – i
nie mog³o byæ odwo³ane. ¯e przypomnê tylko oœwiadczenie Jana Paw³a II z synagogi rzymskiej: Religia ¿ydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistoœci¹ zewnêtrzn¹, lecz nale¿y do jej wnêtrza. (Oczywiœcie nie jest to próba zaw³aszczenia judaizmu, lecz przypomnienie, ¿e bez niego nie istnieje chrzeœcijañstwo).
A tymczasem na przyk³ad w³oski profesor oburza siê, ¿e jemu jako ¯ydowi kardyna³ Ratzinger (autor Deklaracji „Dominus Jesus”) odmawia prawa do zbawienia bez uznania Jezusa, bez chrztu. Gdzie on to znalaz³? Czy równie¿ profesorowie (nie tylko dziennikarze) maj¹ trudnoœci w czytaniu? Czy prefekt Kongregacji
Nauki Wiary jest heretykiem? Rozumiem rozczarowanie ewangelickie, ale ¯ydzi?.. Oczywiœcie Deklaracja przypomina naukê Koœcio³ów chrzeœcijañskich, ¿e
Jezus Chrystus jest jedynym i powszechnym Poœrednikiem zbawienia, lecz to nie
znaczy, i¿ trzeba Go uznaæ i wyznaæ, aby tego¿ zbawienia dost¹piæ. Mamy chyba
prawo g³osiæ nasz¹ wiarê – nikomu jej nie narzucaj¹c ! – i to prawo do naszej
wiary i to¿samoœci szczêœliwie uznaje „Dabru emet” stwierdzaj¹c: Chrzeœcijanie
poznaj¹ Boga i s³u¿¹ Mu poprzez Jezusa Chrystusa i tradycjê chrzeœcijañsk¹. (...)
¯ydzi mog¹ szanowaæ chrzeœcijañsk¹ wiernoœæ ich objawieniu, tak jak my oczekujemy od chrzeœcijan szacunku dla naszego objawienia. Ani ¯yda, ani chrzeœcijanina nie nale¿y zmuszaæ do afirmacji nauczania drugiej wspólnoty.
Na szczêœcie szybko nadesz³y ze strony ¿ydowskiej sygna³y, ¿e Deklaracja, a
nawet beatyfikacja, nie mog¹ stanowiæ przeszkody w dalszym procesie pojednania, dialogu i wspó³pracy chrzeœcijañsko-¿ydowskiej, do której w mocnych s³owach wzywani jesteœmy w ostatniej czêœci „Dabru emet”, jakby w odpowiedzi na
wielokrotne apele Papie¿a i Stolicy Apostolskiej. Takim sygna³em mo¿e te¿ byæ
¿ydowska inicjatywa przyznania b³ogos³awionemu Janowi XXIII (beatyfikowanemu razem z Piusem IX) tytu³u „sprawiedliwy wœród narodów œwiata”. A ze
strony polskiego Koœcio³a Katolickiego List Rady Episkopatu Polski do spraw
Dialogu Religijnego z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 zaakceptowany
przez Konferencjê Episkopatu i natychmiast bardzo gor¹co powitany przez œro-
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dowiska ¿ydowskie – polskie i œwiatowe (mimo os³abiaj¹cych jego ewangeliczn¹
wymowê wstawek o antypolonizmie i antychrystianizmie). W Liœcie tym biskupi
oœwiadczaj¹ m. in.: W duchu jubileuszowej pokuty trzeba uœwiadomiæ sobie, ¿e
obok szlachetnych postaw ratowania wielu istnieñ ¿ydowskich przez Polaków istniej¹ te¿ nasze grzechy z czasów Zag³ady: obojêtnoœæ czy wrogoœæ wobec ¯ydów.
Trzeba uczyniæ wszystko, aby odbudowaæ i pog³êbiaæ chrzeœcijañsk¹ solidarnoœæ
z ludem Izraela po to, aby nigdy i nigdzie podobne nieszczêœcie nie mog³o siê
znowu wydarzyæ. Trzeba równie¿ skutecznie przezwyciê¿aæ wszelkie przejawy anty¿ydowskoœci, antyjudaizmu (czyli niechêci wyros³ej z fa³szywie rozumianej nauki Koœcio³a) i antysemityzmu (tj. nienawiœci zrodzonej z pobudek narodowoœciowych lub rasowych), jakie mia³y i jeszcze maj¹ miejsce wœród chrzeœcijan. Nie
zapominamy, ¿e to u nas rodzi³y siê konflikty hamuj¹ce dialog (Karmel, ¯wirowisko...) i przede wszystkim, ¿e to u nas Niemcy i Austriacy dokonali Zag³ady,
wobec której – poza bohaterskimi ratownikami – wielu z nas zachowa³o zrozumia³¹ biernoœæ, inni grzeszn¹ obojêtnoœæ, a niektórzy w niej zbrodniczo uczestniczyli.
Oczywiœcie u wielu polskich katolików polskie i papieskie proœby o przebaczenie budz¹ ciche lub g³oœne protesty: a kiedy¿ wreszcie ¯ydzi nas przeprosz¹?
Zapomina siê, ¿e nie ma symetrii winy: ¿e nasze grzechy wobec ¯ydów s¹ absolutnie nieporównywalne z ich wobec nas winami. Krytycy nie zdaj¹ sobie te¿
sprawy, i¿ nie ma w judaizmie jakiejœ najwy¿szej instancji (chyba ¿e wierzymy
w œwiatowy spisek ¿ydowski), jak pos³uga papieska w naszym Koœciele, instancji, która mog³aby przemawiaæ w imieniu wszystkich ¯ydów. A z punktu widzenia chrzeœcijañskiego tylko wtedy nasza proœba o przebaczenie jest ewangelicznie wiarygodna, kiedy jest ca³kowicie bezinteresowna: kiedy nie oczekujemy reakcji.
A jednak takiej szlachetnej reakcji doczekaliœmy siê: Nadszed³ czas, by ¯ydzi
zastanowili siê, co judaizm ma teraz mówiæ o chrzeœcijañstwie – czytamy w „Dabru emet”. I jako „pierwszy krok” zaproponowano osiem stwierdzeñ na temat
wzajemnego odnoszenia siê do siebie ¯ydów i chrzeœcijan. Wiêkszoœæ z tych
stwierdzeñ wydaje siê byæ oczywista, chocia¿ nie dla wszystkich ¯ydów i chrzeœcijan: ten sam Bóg, ta sama Biblia, prawo do Ziemi Izraela, zasady moralne
Tory, koniecznoœæ Bo¿ego zbawienia, brak zagro¿enia religijnym synkretyzmem
i asymilacj¹, wspomniana ju¿ wspó³praca na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju.
Atoli wyczytujemy te¿ w tekœcie rzeczy radoœnie niespodziewane. Wspomnia³em ju¿ bardzo wa¿kie dla nas uznanie, ¿e Jezus Chrystus (Mesjasz! – dla
chrzeœcijan) i za³o¿ona przezeñ religia jest dla nas drog¹ do Boga. Stanis³aw Krajewski (polski sygnatariusz „Dabru emet”) pisze: Uwa¿am, ¿e ten akapit jest wyrazem najg³êbiej dialogowego podejœcia: partnera traktuje siê naprawdê powa¿nie. Jest w tym szacunek dla nas nie tylko jako ludzi, ale w³aœnie jako chrzeœcijan, wiernych Bo¿emu Objawieniu i w³asnej tradycji (a nie pomimo naszej wiary
chrzeœcijañskiej). Druga niespodzianka w tekœcie: Nazizm nie by³ fenomenem
chrzeœcijañskim. Oczywiœcie: Bez d³ugiej historii chrzeœcijañskiego antyjudaizmu
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i chrzeœcijañskiej przemocy przeciwko ¯ydom ideologia hitlerowska nie mog³aby
zdobyæ poparcia ani byæ wprowadzona w ¿ycie. Mowa jest o udziale chrzeœcijan
w mordowaniu ¯ydów i o milczeniu innych (jak równie¿ o tych, którzy ryzykowali lub poœwiêcili ¿ycie, by ratowaæ ¯ydów). Jednak nazizm nie jest nieuniknionym rezultatem chrzeœcijañstwa. W³aœnie te zdania spowodowa³y, ¿e kilku wybitnych ¯ydów nie podpisa³o Oœwiadczenia, wœród nich zas³u¿ony dla dialogu ¿ydowsko-chrzeœcijañskiego rabin A. J. Rudin. Powo³uje siê on na fakt, ¿e nawet
wielu chrzeœcijan widzi wyraŸniej ni¿ „Dabru emet” zwi¹zek miêdzy chrzeœcijañstwem a Szoa, co pokazuj¹ oœwiadczenia ró¿nych Koœcio³ów, grup chrzeœcijañskich i papie¿a Jana Paw³a II. Protestuje te¿ przeciwko zdaniu: Gdyby hitlerowcom uda³o siê wymordowaæ ¯ydów, ich mordercza pasja bardziej bezpoœrednio
skierowa³aby siê przeciw chrzeœcijanom. I cytuje Elie Wiesela: Nie ka¿da ofiara
nazistów by³a ¯ydem, ale ka¿dy ¯yd by³ ofiar¹. Powiedzmy sobie „na pociechê”,
¿e ostrzejszy opór napotyka³ projekt Deklaracji Drugiego Soboru Watykañskiego
„Nostra aetate” wœród Ojców soborowych. .
A w³aœnie do tej Deklaracji porównuje St. Krajewski Oœwiadczenie „Dabru
emet”, z nadziej¹, ¿e tak jak katolicka deklaracja soborowa „Nostra aetate” wyrazi³a now¹ postawê, a zarazem zaczê³a kszta³towaæ nowe postawy, tak i „Dabru
emet” u³atwi ¯ydom pozytywne mówienie o chrzeœcijañstwie i wp³ynie na przyspieszenie ewolucji postaw. I dodaje: To, co by³o znane g³ównie ¯ydom powa¿nie
zaanga¿owanym w dialog z chrzeœcijañstwem, sta³o siê dostêpne powszechnie.
Rabin Irving Greenberg, jeden z sygnatariuszy Oœwiadczenia, nazwa³ jego wydanie historycznym, pionierskim gestem. A jeden z jego czterech autorów, prof.
David Novak, stwierdzi³, i¿ by³oby dziwne, gdyby ¯ydzi reagowali tylko na to,
co negatywne u chrzeœcijan (przejawy antysemityzmu), a nie zauwa¿ali pozytywów, i gdyby reagowali tylko po œwiecku, a nie teologicznie, na teologiczne
zmiany w nauczaniu chrzeœcijañskim.
Z uznaniem odnosimy siê do tych chrzeœcijan, którzy odrzucili nauczanie pogardy, i nie winimy ich za grzechy pope³nione przez ich przodków – czytamy
jeszcze w Oœwiadczeniu (które kosztowa³o piêæ lat pracy, a jego og³oszenie w
najwiêkszym amerykañskim dzienniku – sto tysiêcy dolarów). Uznanie „dramatycznych zmian” w chrzeœcijañskim nauczaniu i postawie, uznanie naszej dobrej
woli, to znak, ¿e po dziesiêcioleciach naszych wysi³ków zaczynamy budziæ zaufanie po stronie ¿ydowskiej. I to jest wedle mnie istotne: zaufanie wzajemne, na
dziœ i na jutro, dla wspólnego przybli¿ania na ludzkiej ziemi Bo¿ego Królestwa.
Oœwiadczenie, podpisane (i nadal podpisywane) przez tak wielu reprezentantów
ró¿nych nurtów judaizmu, od ortodoksyjnych do liberalnych, przynosi zaszczyt
jego autorom i sygnatariuszom, a nam, chrzeœcijanom, nadziejê i radoœæ, jako
piêkny dar na Wielki Jubileusz 2000-lecia Chrystusa i chrzeœcijañstwa.
Mówmy prawdê. O tym, co z³e, ale tak¿e o tym, co dobre, by dobru daæ szansê, by pokazaæ, ¿e mo¿e byæ inaczej, lepiej, piêkniej. Trzeba mówiæ o Jedwabnem, Kielcach i Sandomierzu, ale tak¿e o Lublinie, gdzie tu¿ po og³oszeniu „Dabru emet” arcybiskup i rabin wykopali ziemiê z miejsc, w których przed wojn¹
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sta³y koœció³ i synagoga. Naczynia z ziemi¹ przekazywano z r¹k do r¹k w kierunku Bramy Grodzkiej ongiœ zwanej ¯ydowsk¹, która dzieli³a i ³¹czy³a dzielnice
katolick¹ i ¿ydowsk¹ miasta. Ziemiê podawali z jednej strony ocaleni z Zag³ady,
z drugiej – „sprawiedliwi wœród narodów œwiata”, a miesza³ j¹ ksi¹dz – ¯yd ocalony przez polsk¹ rodzinê. Dwoje szesnastolatków, Polka i Izraelczyk, posadzi³o
krzew winoroœli – znak nadziei. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim naczelny Rabin Rzymu otrzyma³ doktorat honoris causa, a w tamtejszej bazylice dominikanów na dwóch ambonach stanêli naprzeciw siebie teolog ¿ydowski i teolog
katolicki, aby wspólnie porozmawiaæ o Mesjaszu.
Mówmy prawdê: z niej rodzi siê nadzieja na piêkniejsz¹ przysz³oœæ. Prawdê:
obna¿ajmy z³o i pokazujmy dobro. Dobro: czyñmy je ekumenicznie, bo nam
wszystkim – ewangelikom, prawos³awnym, katolikom – wspólne s¹ korzenie judaistyczne i wspólna jest nam troska o pojednanie chrzeœcijañsko-¿ydowskie. Ale
najpierw: mówmy sobie ca³¹ prawdê. Do tego nas, ¯ydów i chrzeœcijan, wzywa
wspólny Pan przez izraelskiego proroka Zachariasza: Oto co powinniœcie czyniæ:
Dabru emet... – Mówcie prawdê jeden drugiemu, dbajcie o rzetelne i sprawiedliwe s¹dy w bramach waszych i zachowujcie pokój! (Za 8,16).

ZAGADNIENIA DIALOGU
CHRZEŒCIJAÑSKO-MUZU£MAÑSKIEGO
Rozwa¿ania ekumeniczne

Nota informacyjna
W 1971 r. Œwiatowa Rada Koœcio³ów utworzy³a Komisjê ds. Spraw Dialogu z
Przedstawicielami Religii i Ideologii. Wspó³pracowa³a ona od samego pocz¹tku
ze swym partnerem po stronie katolickiej – Papiesk¹ Rad¹ ds. Dialogu Miêdzyreligijnego.
W roku 1979 ŒRK og³osi³a dokument pt. „Wskazówki do dialogu z przedstawicielami religii”, który próbowa³ okreœliæ i omówiæ najwa¿niejsze praktyczne i
teologiczne zagadnienia w kontaktach miêdzyreligijnych. Poniewa¿ dotyczy³ on
spraw ogólnych, nale¿a³o siê zaj¹æ wytyczeniem bardziej szczegó³owych „wskazówek” czy te¿ podjêciem rozwa¿añ ekumenicznych na temat stosunków miêdzy
chrzeœcijanami a ka¿d¹ z wielkich œwiatowych wspólnot religijnych.
Zamieszczony ni¿ej dokument jest owocem takiej w³aœnie próby. Wszystkie
spotkania chrzeœcijañsko-muzu³mañskie, organizowane przez ŒRK w latach
1969-1989, zosta³y udokumentowane w publikacji Meeting in Faith. Twenty
Years of Christian-Muslim Conversations sponsored by the Worl Council of
Churches (Genewa 1989). By³y one jednak zaledwie czêœci¹ znacznie bogatszej
historii wzajemnych kontaktów i licznych spotkañ dialogowych organizowanych
w ró¿nych czêœciach œwiata.
Pierwsza robocza wersja, „Ekumeniczne rozwa¿ania o stosunkach chrzeœcijañsko-muzu³mañskich”, zosta³a rozpowszechniona wœród Koœcio³ów cz³onkowskich. Ich reakcje na ten dokument omówi³ Komitet Wykonawczy ŒRK (Santiago, marzec 1992), a Komitet Naczelny przejrza³ go i zaopiniowa³ nastêpuj¹co:
Choæ nie jest to dokument nakreœlaj¹cy strategiê dzia³ania, zawiera uwa¿n¹ analizê i cenne wskazówki dla chrzeœcijan zainteresowanych stosunkami miêdzyreli-
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gijnymi. Pokazuje te¿, ¿e ŒRK przywi¹zuje coraz wiêksz¹ wagê do konstruktywnego dialogu chrzeœcijan i muzu³manów na ca³ym œwiecie (sierpieñ 1992). Dokument zosta³ nastêpnie skierowany do Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK w celu
przestudiowania go i podjêcia konkretnych dzia³añ.
Jedno z ostatnich spotkañ organizowanych przez Biuro ŒRK ds. Stosunków
Miêdzyreligijnych i Dialogu mia³o miejsce w Hartford w stanie Connecticut w
USA w paŸdzierniku 1999 r. By³o ono poœwiêcone tematowi „Wolnoœæ religijna,
prawa spo³ecznoœci i prawa jednostki z perspektywy chrzeœcijañsko-muzu³mañskiej”.

Tekst dokumentu
Wprowadzenie
Stosunki chrzeœcijañsko-muzu³mañskie s¹ przedmiotem dyskusji od chwili narodzin islamu niemal czternaœcie wieków temu. Od pocz¹tku kwestia ta mia³a
dwa aspekty. Pierwszy by³ zwi¹zany z praktycznym wspó³¿yciem jednostek i
spo³eczeñstw obu wiar, drugi z problemami natury teologicznej. Obejmuj¹ one
zarówno samoidentyfikacjê chrzeœcijan w odniesieniu do islamu, jak równie¿ rozumienie jego roli [...]
Stosunki chrzeœcijañsko-muzu³mañskie maj¹ skomplikowan¹ historiê, niejednokrotnie naznaczon¹ przez rywalizacjê lub wojny, ale równie czêsto – choæ nieraz siê o tym zapomina – nacechowan¹ konstruktywnym wspó³¿yciem. Uderzaj¹c¹ cech¹ naszej historycznej pamiêci jest to, ¿e konflikty przes³aniaj¹ doœwiadczenia pokojowe. Równoleg³y proces zachodzi na p³aszczyŸnie myœlenia
teologicznego, gdzie polemika d³awi³a g³osy otwartego i szczerego dialogu.
W ostatnich dziesiêcioleciach w nauce i dialogu pojawi³y siê przyk³ady zgodnych wysi³ków na rzecz wzajemnego zrozumienia. Obecny rozwój sytuacji w
polityce i innych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego mo¿e jednak nieœæ niebezpieczeñstwo powstawania nieufnoœci i wrogoœci. Dlatego szczególnie pilnie powinniœmy rozwa¿yæ stosunki chrzeœcijañsko-muzu³mañskie, a naszymi priorytetami
uczyniæ dialog i wspó³pracê, oparte na tym, czego nauczyliœmy siê w tym okresie. Œwiadomoœæ, ¿e zadaniem tym nale¿y zaj¹æ siê jak najszybciej, nie powinna
odwieœæ nas od dalszego pog³êbiania naszego zrozumienia i zaufania. Nauczyliœmy siê ju¿ czegoœ, lecz potrzebujemy dalej poznawaæ ró¿norodnoœæ postaw, pogl¹dów i doœwiadczeñ w rozmaitych sytuacjach.
Jesteœmy przekonani, ¿e nie powinniœmy wypowiadaæ siê tak, jak gdyby muzu³manie tego nie s³uchali. Wszystkiemu, co mówimy i robimy, musi towarzyszyæ œwiadomoœæ, ¿e s¹ naszymi partnerami – czy to bezpoœrednio, czy poœrednio.
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Nasze doœwiadczenia potwierdzaj¹, ¿e d¹¿enie do dialogu i wspó³pracy nie
bêdzie owocne, dopóki nie spotka siê z wzajemnoœci¹. Dlatego jesteœmy przeœwiadczeni, ¿e cokolwiek stanowi wyzwanie dla naszego partnera, jest wyzwaniem dla obu stron.

I. Spotkanie chrzeœcijañstwa z islamem
Chrzeœcijañstwo i islam spotykaj¹ siê od prawie czternastu stuleci. Jako religia, która wy³oni³a siê po czasach Chrystusa, a wiêc i spisaniu Nowego Testamentu, islam zawsze stanowi³ teologiczne wyzwanie dla chrzeœcijañstwa, zw³aszcza w kwestii Mahometa jako proroka oraz Koranu jako objawienia.
Historia stosunków chrzeœcijan i muzu³manów jest bardzo z³o¿ona. Chrzeœcijanie rozmaicie postrzegali islam. Na przyk³ad postawa chrzeœcijan w Europie i
Ameryce Pó³nocnej, ¿yj¹cych a¿ do niedawna z dala od muzu³manów, ró¿ni³a siê
od postawy tych, którzy, historycznie rzecz bior¹c, ¿yli wœród muzu³manów albo
w pobli¿u œwiata muzu³mañskiego. Zw³aszcza doœwiadczenie chrzeœcijan ¿yj¹cych w obrêbie œwiata muzu³mañskiego by³y zró¿nicowane w zale¿noœci od czasu i miejsca. Obok przyk³adów harmonijnej, owocnej wymiany istniej¹ te¿ przyk³ady konfliktów. Pierwsze obejmuj¹ sytuacje, gdy chrzeœcijanie i muzu³manie
wspólnie zmagali siê, by zrealizowaæ te same cele polityczne – na przyk³ad
w indonezyjskim ruchu wyzwoleñczym czy w przypadku wczesnego nacjonalizmu arabskiego. Jednak w wielu okolicznoœciach czynniki polityczne, gospodarcze i teologiczne prowadzi³y do podzia³ów muzu³manów i chrzeœcijan na dwie
antagonistyczne wzglêdem siebie grupy.
W obydwu wspólnotach kszta³towa³y siê fa³szywe wyobra¿enia na temat drugiej strony, wywo³uj¹ce lêk i nieporozumienia. W rezultacie chrzeœcijanie i muzu³manie nieraz dziedziczyli po swych przodkach, przewa¿nie negatywne, koncepcje, wyobra¿enia i stereotypy o sobie nawzajem.
Chrzeœcijanie czêsto (choæ nie zawsze) traktowali islam jako zagro¿enie polityczne, ekonomiczne i teologiczne. W przeciwieñstwie do swego w³asnego – pozytywnego – wizerunku, obraz islamu przedstawiany by³ w œwietle negatywnym.
Podobnie wielu muzu³manów sk³onnych by³o traktowaæ religiê chrzeœcijañsk¹ i
œwiat chrzeœcijañski (czêsto uto¿samiane ze sob¹ i z Zachodem) jako prowadz¹ce
nieustann¹ krucjatê przeciwko œwiatu muzu³mañskiemu. Œrodki masowego przekazu, z niewielkimi wyj¹tkami, wci¹¿ utrwalaj¹ te wizerunki.
Dokonuj¹c powoli ponownej oceny swego stosunku do islamu, wielu chrzeœcijan przyznaje, i¿ to, co w minionych latach uchodzi³o za „obiektywne spojrzenie
naukowe”, przewa¿nie pe³ne by³o uprzedzeñ i niezgodne z prawd¹. Dopiero stosunkowo niedawno, w czasie ostatniego æwieræwiecza, dialog miêdzy chrzeœcijanami a muzu³manami – czy to zainicjowany przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów, czy to
1
The San Antonio Report. Your Will Be Done: Mission in Christ’s Way. Conference on World Mission
and Evangelism, San Antonio, Teksas, USA, maj 1989. WCC Publications, Genewa 1990.
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przez Watykan, a tak¿e organizacje muzu³mañskie zarówno na szczeblu miêdzynarodowym, jak i na szczeblach krajowych – zapocz¹tkowa³ proces nowego, wzajemnego zrozumienia, oparty na obopólnej gotowoœci do s³uchania i uczenia siê.
Dialog nie jest tylko rozmow¹ (dialogiem idei), ale tak¿e spotkaniem ludzi
(dialog ¿ycia). Jest uzale¿niony od wzajemnego zaufania, wymaga poszanowania
cudzej to¿samoœci i integralnoœci. Warunkiem dobrego dialogu jest zarówno gotowoœæ do przewartoœciowania w³asnej wiedzy, jak i jednoczeœnie otwartoœæ na
to, w jaki sposób rozumiej¹ siebie inni.
Dialog jest przede wszystkim miejscem konfrontacji pos³annictwa ka¿dej ze
stron. Œwiatowa Konferencja ds. Misji Œwiatowej i Ewangelizacji wyrazi³a nasze
chrzeœcijañskie zobowi¹zanie w nastêpuj¹cych s³owach: Dialog zajmuje odrêbne
miejsce i nie jest ani przeciwny, ani niemo¿liwy do pogodzenia ze œwiadectwem i
zwiastowaniem. Nie rezygnujemy z naszego pos³annictwa, anga¿ujemy siê w dialog; w gruncie rzeczy dialog miêdzy ludŸmi ró¿nej wiary jest nieautentyczny, jeœli
nie wyp³ywa z akceptacji i poœwiadczenia w³asnej wiary. /.../ W dialogu jesteœmy
zaproszeni, by wys³uchaæ innych, dopuszczaj¹c mo¿liwoœæ, ¿e Bóg, którego poznaliœmy w Jezusie Chrystusie, mo¿e spotkaæ siê z nami tak¿e w ¿yciu naszych
bliŸnich innej wiary (San Antonio, par. 28, 1989)1.
S¹ tacy muzu³manie, którzy z rezerw¹ podchodz¹ do kwestii dialogu, widz¹c
w nim skrywan¹ formê chrzeœcijañskiego neoimperializmu czy intelektualnej kolonizacji. S¹ te¿ tacy chrzeœcijanie, którzy uwa¿aj¹, ¿e dialog z muzu³manami
cechuje siê naiwnym romantyzmem, który nie jest w stanie zniwelowaæ obaw
przed fanatyzmem muzu³mañskim.. Mo¿na zrozumieæ te krytyczne postawy wynikaj¹ce z konkretnych bie¿¹cych czy historycznych sytuacji, s¹ one jednak niesprawiedliwe jako uogólnienia. W ka¿dym razie dialog – jak ka¿de inne chrzeœcijañskie zaanga¿owanie w sprawy wiary – niesie z sob¹ ryzyko.

II. Zrozumieæ islam i muzu³manów
Pogl¹dy chrzeœcijan na temat islamu kszta³towa³y siê, upowszechnia³y i utrwala³y od VII w., niekiedy w bezpoœrednim kontakcie, ale tak¿e – zw³aszcza
w przypadku tych, którzy nie mieli stycznoœci z muzu³manami – za poœrednictwem
literatury polemicznej i apologetycznej. Ale islam by³ i jest tradycj¹ ci¹gle siê rozwijaj¹c¹, która inspiruje i stanowi sedno ¿ycia dla setek milionów muzu³manów.
Chrzeœcijanie sk³onni s¹ myœleæ, ¿e islam jest monolitem – ¿e jest identyczny
w Maroku i w Malezji. W rzeczywistoœci zarówno islam historyczny, jak i wspó³czesny cechuje wyraŸna ró¿norodnoœæ nurtów myœli teologicznej i filozoficznej
oraz szkó³ prawa. Ponadto bogata tkanka pobo¿noœci ludowej tworzy spo³ecznoœæ religijn¹ dalek¹ od jednorodnoœci. Historia, struktury polityczne, mniejszoœciowy b¹dŸ wiêkszoœciowy sk³ad wspólnot religijnych to czynniki, które nale¿y
rozwa¿yæ przy ka¿dej próbie zrozumienia islamu w konkretnym kontekœcie.
Chocia¿ islam nie jest mniej ró¿norodny ni¿ chrzeœcijañstwo, istniej¹ jednak
sta³e zasady uznawane przez wszystkich muzu³manów. Wiara muzu³mañska opie-
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ra siê na fundamentalnym przekonaniu, ¿e Bóg jest Ÿród³em wszelkiego ¿ycia i
wszystkiego, co istnieje. Zgodnie z tradycj¹ muzu³manie nazywaj¹ Boga 99 najpiêkniejszymi imionami, opisuj¹cymi Jego poszczególne atrybuty.
Wiara w to, i¿ Bóg jest jeden, sprawia, ¿e islam odrzuca wszelk¹ koncepcjê
wielobóstwa i ostro sprzeciwia siê oddawaniu boskiej czci komukolwiek lub czemukolwiek oprócz Niego. Bo¿a suwerennoœæ oznacza, i¿ Bóg jest absolutnym
Panem stworzenia, œwiadczy tak¿e o Jego wszechmocy i wszechwiedzy. Suwerennoœæ Boga ogarnia wszystko. To, ¿e Bóg jest sprawiedliwy, oznacza, ¿e pragnie, aby cz³owiek, ustanowiony przezeñ szafarzem albo zastêpc¹ (kalifem) na
ziemi, pozna³ i czyni³ wolê Bo¿¹. Poniewa¿ Bóg jest mi³osierny, zatroszczy³ siê –
posy³aj¹c kolejnych pos³añców – o to, by wszyscy poznali wolê Bo¿¹. Dlatego
islam od samego pocz¹tku naucza, ¿e Bóg objawi³ sw¹ wolê ludzkoœci.
Prorocy, z których wielu to wielkie postacie Biblii, jak Adam, Noe, Abraham,
Moj¿esz, Dawid, Jan Chrzciciel i Jezus, syn Marii Dziewicy, przynieœli w gruncie
rzeczy to samo orêdzie. Na koniec Bóg pos³a³ Mahometa jako swego ostatniego
Proroka, potwierdzaj¹c i uprawomocniaj¹c poselstwo wczeœniejszych proroków
oraz powierzaj¹c mu Koran: dos³owne, pe³ne, doskona³e objawienie Bo¿ego orêdzia i woli. Dlatego islam g³osi, ¿e jest jednoczeœnie uniwersalny i partykularny.
Ka¿de dziecko przychodz¹ce na œwiat jest z natury „muzu³maninem”, poniewa¿
islam uwa¿a siê za religiê pierwotn¹ i naturaln¹. W Koranie postacie takie, jak
Abraham, Jezus i Jego uczniowie ¿yj¹cy przed Mahometem, s¹ nazwani „muzu³manami”. W tym znaczeniu muzu³manie to ci, którzy ca³kowicie akceptuj¹ i spe³niaj¹ wolê Bo¿¹, w odró¿nieniu od czêstszego znaczenia tego terminu okreœlaj¹cego cz³onka wspólnoty muzu³mañskiej.
Przes³anie islamu skierowane jest do wszystkich ludzi. Islam wzywa wszystkich, by rozpoznali w Koranie ostateczne objawienie Boga i uznali ¿ycie Mahometa za wyj¹tkowy wzór do naœladowania (Koran, sura 33,21). Od najdawniejszych czasów wierni muzu³manie dok³adali starañ, by zachowaæ przekazy o s³owach i czynach swego Proroka (hadisy).
Opieraj¹c swe stanowisko na stwierdzeniu Koranu, ¿e Bóg nie zostawi³ ¿adnego ludu bez proroka, wielu muzu³manów uznaje swego rodzaju prawomocnoœæ
innych religii. Muzu³manie uwa¿aj¹ na ogó³, ¿e bardziej po¿¹dane jest, aby inni
równie¿ stali siê muzu³manami, niemniej jednak podkreœlaj¹ s³owa Koranu, ¿e
Nie ma przymusu w religii! (2, 256), a ludzie, którzy s¹ wierz¹cy, powinni staraæ
siê pilnie czyniæ dobre dzie³a, ufaj¹c, ¿e na koñcu mi³osierny i sprawiedliwy Bóg
obwieœci wam to, w czym siê ró¿niliœcie (5, 48). Koran podkreœla równie¿, ¿e
chrzeœcijanie i ¯ydzi czcz¹ tego samego Boga, co muzu³manie (np. 29, 46).
W Koranie jest wiele bezpoœrednich wzmianek o ¯ydach i chrzeœcijanach, wraz
z Sabejczykami zwanych ludem Ksiêgi. Niektóre zawieraj¹ opinie negatywne, ale
kilka uzasadnia tradycyjny muzu³mañski pogl¹d, ¿e ludy Ksiêgi nie musz¹ przyjmowaæ Koranu.
Istnieje wiele zbie¿noœci miêdzy wiar¹ chrzeœcijañsk¹ i muzu³mañsk¹. Obydwie g³osz¹, ¿e Bóg jest Stwórc¹ i ¿e podtrzymuje stworzenie w jego istnieniu,
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jest sprawiedliwy i mi³osierny, jest Bogiem, który objawia swoje S³owo i wezwie
ludzi do rozliczenia siê ze swego szafarstwa nad stworzeniem. Obie wspólnoty
wiary k³ad¹ nacisk na centraln¹ rolê modlitwy i podzielaj¹ takie wartoœci i idea³y,
jak d¹¿enie do sprawiedliwoœci spo³ecznej, troska o ludzi potrzebuj¹cych, mi³oœæ
bliŸniego i pokojowe wspó³¿ycie. Zarówno muzu³manie, jak i chrzeœcijanie nie
potrafi¹ czêsto dostrzec tych zbie¿noœci, poniewa¿ sk³onni s¹ uwa¿aæ sw¹ w³asn¹
religiê za idealn¹, inn¹ zaœ za niedoskona³¹.
Istniej¹ jednak równie¿ rzeczywiste i konkretne ró¿nice miêdzy teologi¹
chrzeœcijañstwa i islamu. Wiele z nich wyrasta bezpoœrednio lub poœrednio ze
œwiêtych pism obu religii. Na przyk³ad muzu³manie czêsto uto¿samiaj¹ chrzeœcijañsk¹ wiarê w Trójcê Œwiêt¹ z tryteizmem. Muzu³manie g³osz¹, ¿e Bóg nie rodzi, i dlatego odrzucaj¹ wiarê chrzeœcijan w Bo¿e synostwo Jezusa. Chocia¿ Koran uwa¿a Jezusa za jednego z najwiêkszych i, pod pewnymi wzglêdami, wyj¹tkowego spoœród Bo¿ych pos³añców, zaprzecza jego ukrzy¿owaniu i
zmartwychwstaniu. Liczne fragmenty ostrzegaj¹ przed takimi naukami, które
uwa¿ane s¹ za podwa¿anie jednoœci Boga (tauhid); wiele z nich skierowanych
jest w istocie przeciwko politeizmowi Arabów i pseudochrzeœcijañskim sektom.
Z drugiej strony, poniewa¿ Ewangelie s¹ chronologicznie wczeœniejsze od Koranu, chrzeœcijanie maj¹ trudnoœæ z akceptacj¹ islamu, który uwa¿a siê za religiê
objawion¹ przez Boga. Podczas gdy w wierze chrzeœcijañskiej Bóg objawi³ siê w
sposób najpe³niejszy i ostateczny w Chrystusie, z punktu widzenia islamu kompletne i ostateczne objawienie Bo¿e zosta³o dane w Koranie. Mo¿e to stanowiæ
problem dla dialogu chrzeœcijañsko-muzu³mañskiego, zw³aszcza ¿e wielu muzu³manów utrzymuje, i¿ chrzeœcijanie przerobili swoje œwiête pisma, aby usprawiedliwiæ doktrynê trynitarn¹ i Bo¿e synostwo Jezusa. Bior¹c pod uwagê te oraz
inne ró¿nice, spraw¹ zasadnicz¹ dla dalszej poprawy wzajemnych stosunków jest
to, by zarówno chrzeœcijanie jak i muzu³manie czynili wiêksze starania o coraz
lepsze poznawanie wiary partnera.
Na uznanie zas³uguje fakt, ¿e niektóre Koœcio³y i instytucje teologiczne podjê³y inicjatywê upowszechnienia obiektywnej wiedzy o islamie. Doceniamy równie¿ to, ¿e podobne starania poczyni³y niedawno niektóre instytucje muzu³mañskie. Zdajemy sobie sprawê z trudnoœci, ale apelujemy o obopólne zwiêkszenie
wysi³ków, tak by zasady wiary ka¿dej ze stron by³y przedstawiane zgodnie z jej
w³asnym ujêciem.

III. Stosunki chrzeœcijañsko-muzu³mañskie
Z ca³ego zestawu problemów wybraliœmy kilka zagadnieñ o szczególnym znaczeniu, wymagaj¹cych szczerego przedyskutowania przez chrzeœcijan i muzu³manów ¿yj¹cych wspólnie jako s¹siedzi.
Jedn¹ z cech wyró¿niaj¹cych wspó³czesne spo³eczeñstwo jest jego pluralistyczny charakter. ¯adne spo³eczeñstwo w dzisiejszym œwiecie, czy to tradycyjne, czy zaawansowane technologicznie, nie jest jednorodne. Wszêdzie spotyka-
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my grupy spo³eczne z³o¿one z ludzi o ró¿nym pochodzeniu: w sensie jêzykowym, kulturowym, etnicznym, socjoekonomicznym, rasowym, czy religijnym.
W niektórych przypadkach jedna grupa stanowi liczebn¹ wiêkszoœæ, pozosta³e
zaœ to mniejszoœci. By³oby jednak b³êdem oceniaæ relacje miêdzy nimi wy³¹cznie
na podstawie ich liczebnoœci. Inne czynniki, jak dostêp do w³adzy politycznej,
zasoby ekonomiczne czy wp³yw spo³eczny, przyczyniaj¹ siê do pozytywnych
b¹dŸ negatywnych stosunków miêdzy rozmaitymi grupami. W niektórych pañstwach mniejszoœæ mo¿e zdominowaæ system polityczny, podczas gdy inna spo³ecznoœæ kontroluje p³aszczyznê gospodarcz¹. S¹ kraje, w których grupa mniejszoœciowa sk³ada siê z „nowo przyby³ych”, „obcych”, „gastarbeiterów”, czy
„osiad³ych obcokrajowców”. Taki status wywiera silny wp³yw na stosunki ze
spo³eczeñstwem gospodarzy. W innych krajach pierwotni mieszkañcy zostali
sprowadzeni do rangi mniejszoœci „tubylczej”.
Nie mo¿emy zajmowaæ siê tutaj wieloma sytuacjami, w których chrzeœcijanie i muzu³manie ¿yj¹ razem, poniewa¿ ka¿da z osobna wymaga szczegó³owej
analizy i dialogu prowadzonego na swoich w³asnych, indywidualnych zasadach. Mo¿emy jednak podsun¹æ pomys³y, jak ustosunkowaæ siê do niektórych
zagadnieñ, jakie mog¹ siê wy³oniæ, kiedy chrzeœcijanie i muzu³manie mieszkaj¹
blisko siebie.
1. Istniej¹ sytuacje, gdy jednoœæ narodu i stabilnoœæ spo³eczeñstwa s¹ w du¿ym niebezpieczeñstwie. Rozmaite grupy ¿ywi¹ obawê, ¿e ich interesy b¹dŸ prawa s¹ ³amane b¹dŸ zagro¿one przez innych. Czêsto takie przypadki rywalizacji
czy konfliktów przedstawia siê jako wynik ró¿nic religijnych. Uczucia religijne
³atwo wykorzystaæ jako narzêdzie utwierdzania to¿samoœci i mobilizowania ludzi
do walki o w³adzê.
W niektórych sytuacjach wzajemne oddzia³ywanie etnicznoœci religijnej i obywatelstwa prowadzi do powstania antagonistycznych ruchów narodowych.
Istnieje potrzeba, by zarówno chrzeœcijanie, jak i muzu³manie zg³êbili te modele sprawowania w³adzy, które dbaj¹ o równowagê miêdzy prawami jednostki i
spo³ecznoœci. Powinno to byæ dla nich zachêt¹ do rozwijania nowych form zaanga¿owania politycznego. Tego typu zaanga¿owanie jest nieodzowne dla wyzwolenia religii z ciasnych ram interesów grupowych, prowadz¹c do w³¹czenia siê –
w ró¿nych formach – w obronê praw cz³owieka, sprawiedliwoœci spo³ecznej i
politycznej oraz pokojowego rozwi¹zywania konfliktów.
2. W wielu zeœwiecczonych spo³eczeñstwach, w których dawniej chrzeœcijañstwo kszta³towa³o to¿samoœæ zbiorow¹ i nadal nie przestaje oddzia³ywaæ na kulturê, muzu³manie staj¹ wobec wyboru pomiêdzy integracj¹ a umacnianiem w³asnej to¿samoœci. Broni¹c siê przed wszelkimi formami rasizmu i ksenofobii, wielu z nich ¿¹da, by przestrzegano wobec nich praw cz³owieka, domaga siê
wiêkszego udzia³u w ¿yciu publicznym, oczekuje jednoczeœnie uznania swojej
odrêbnoœci jako jednostek i wspólnot.
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Pogodzenie tych wszystkich ¿¹dañ nie zawsze jest ³atwe. Ilustracj¹ tego problemu jest sprzeciw muzu³manów wobec wszelkiego ustawodawstwa cywilnego,
które narusza³oby ich prawo do praktykowania w³asnych tradycji i religijnego
wychowania dzieci.
3. W pewnej liczbie krajów, w których muzu³manie stanowi¹ wiêkszoœæ, ugrupowania polityczne, przywódcy religijni i intelektualiœci wzywaj¹ do zaprowadzenia prawa muzu³mañskiego (szari’a), uwa¿anego za kryterium prawomocnoœci w³adzy. Spotyka siê to ze sprzeciwem chrzeœcijan i tych muzu³manów, którzy
– jako obywatele – s¹ przeciwni sztywnemu modelowi politycznemu, uwa¿aj¹c,
¿e ogranicza on ich prawa obywatelskie i jest przeszkod¹ dla spo³eczeñstwa, które musi stawiaæ czo³o problemom wspó³czesnoœci. Apel o ustanowienie szari’i
wywo³uje lêk u wielu chrzeœcijan, którzy nie mog¹ pogodziæ siê z zepchniêciem
ich do roli obcych czy obywateli drugiej kategorii we w³asnym kraju. Skar¿¹ siê
oni czêsto, ¿e szari’a, nawet jeœli zawiera gwarancje wolnoœci kultu i praktyk
chrzeœcijañskich oraz praw osobistych dla chrzeœcijan, nieuchronnie spycha ich
na margines.
Obroñcy stosowania szari’i oraz ich przeciwnicy nie tworz¹ wszak¿e monolitycznych œrodowisk. Dialog miêdzy nimi jest mo¿liwy, choæ po obu stronach istniej¹ nieporozumienia, w¹tpliwoœci i rozbie¿noœci. G³ówne kwestie sporne s¹ ju¿
przedmiotem dyskusji i wymagaj¹ dalszego badania. Mo¿na tu wymieniæ nastêpuj¹ce zagadnienia:
a) relacje miêdzy regu³ami czy celami (makasid) szari’i oraz ich zastosowaniem lub przepisami;
b) historyczny charakter systemów prawnych;
c) wyk³adnia nakazów szari’i z punktu widzenia potrzeb (darura) i interesów
(maslaba) danej spo³ecznoœci.
4. To prawda, i¿ muzu³manie czêsto twierdz¹, ¿e islam obejmuje wszystkie
dziedziny ¿ycia i nie czyni rozró¿nienia miêdzy religi¹ i polityk¹ [...] Podobnie
nie mo¿emy przypisaæ chrzeœcijañstwu twierdzenia, ¿e religia jest spraw¹ czysto
duchow¹ i prywatn¹. Choæ na dwa odmienne sposoby, chrzeœcijañstwo i islam
œwiadcz¹ o tym, ¿e prawdy objawienia oœwiecaj¹ i zachêcaj¹ wyznawców do zaanga¿owania siê w ¿ycie spo³eczne, gospodarcze i polityczne. Wiary nie mo¿na
oddzieliæ od sfery spo³ecznej i pañstwowej.
Problem z³o¿onych relacji miêdzy religi¹ (din), œwiatem (dunja) i pañstwem
(daula) wymaga dalszego dialogu, zw³aszcza miêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami, którzy ¿yj¹ w jednym spo³eczeñstwie.
Jednym z g³ównych celów dialogu jest wspólne poszukiwanie praktycznego
modelu spo³eczeñstwa i d¹¿enie do wspó³pracy w budowaniu prawdziwie ludzkiej wspólnoty, która gwarantuje – prawnie i w praktyce – powszechn¹ równoœæ,
chroni wolnoœæ religijn¹ i szanuje ró¿nice i odrêbnoœci.
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5. W kontekœcie pluralizmu religijnego – czy to dobrze zakorzenionego w historii, czy to bêd¹cego stosunkowo nowym doœwiadczeniem – okazji do miêdzyreligijnego porozumienia mog¹ dostarczyæ ma³¿eñstwa mieszane. Mog¹ te¿ byæ
Ÿród³em licznych trudnoœci, wœród których niepoœlednie miejsce zajmuje sprawa
religijnego wychowania dzieci.
Partnerzy wywodz¹cy siê z ró¿nych tradycji religijnych wnosz¹ swe szczególne duchowe dary do wspólnego ¿ycia, a jeœli dziel¹ siê nimi w duchu wzajemnego szacunku, wówczas bêd¹ one ubogacaæ – nie tylko w sensie religijnym – ¿ycie danej rodziny.
Istniej¹ jednak¿e miêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami ró¿nice w kwestii
pogl¹dów na ma³¿eñstwo, jego skutki prawne oraz wp³yw na stosunki miêdzy
rodzicami i dzieæmi. Dotyczy to równie¿ prawnego statusu kobiety. Ró¿nice tego
rodzaju maj¹ tendencjê do zaostrzania problemów spo³ecznych i kulturowych,
jakie mog¹ prze¿ywaæ partnerzy ró¿nej wiary. Muzu³manie g³osz¹, ¿e regu³y Koranu chroni¹ kobiety, potwierdzaj¹ ich wolnoœæ i poszanowanie jako partnerek
w ma³¿eñstwie. Jednak chrzeœcijanie, a zw³aszcza chrzeœcijanki maj¹ krytyczny
stosunek do tradycyjnych praktyk islamu, jak równie¿ do tego, co uwa¿aj¹ za
dyskryminuj¹ce regulacje muzu³mañskiego prawa cywilnego, np. w przypadkach
rozwodu czy opieki nad potomstwem. S¹ te¿ chrzeœcijanie, którym trudno zrozumieæ restrykcje nak³adane przez prawo muzu³mañskie na ma³¿eñstwa mieszane.
Wskazuje siê tak¿e, ¿e prawa chrzeœcijañskich wspó³ma³¿onków do swobodnego
praktykowania ich religii, zagwarantowane w prawie muzu³mañskim, nie zawsze
s¹ przestrzegane. W ka¿dym razie stosowna informacja i pomoc duszpasterska
powinny byæ wszêdzie bardziej dostêpne.
Chrzeœcijanie i muzu³manie prowadz¹cy ze sob¹ dialog stoj¹ przed trojakim
zadaniem:
a) ochrony wartoœci osobistych oraz wartoœci rodzinnych wspieranych przez
ich religiê,
b) dba³oœci o uœwiadamianie sobie nawzajem zalet i ograniczeñ ma³¿eñstw
mieszanych,
c) zobowi¹zania swoich spo³ecznoœci, rodzin i ma³¿eñstw uczestnicz¹cych
w dialogu miêdzyreligijnym do wspó³dzia³ania ze sob¹ w celu duszpasterskiego
rozwi¹zywania skomplikowanych kwestii spo³ecznych i prawnych, jakie wy³aniaj¹ siê w konkretnych sytuacjach.
6. W ró¿nych typach spo³eczeñstwa pluralistycznego wystêpuj¹ zagadnienia,
które w szczególny sposób dotycz¹ kobiet. Silny wp³yw na ich ¿ycie maj¹ problemy integracji i zachowania to¿samoœci. Obowi¹zuj¹ce prawo rodzinne, jak
równie¿ wezwanie do islamizacji spo³eczeñstwa i wprowadzenia szari’i znacznie
bardziej odbija siê na kobietach ni¿ na innych obywatelach.
Problemy te powinny byæ przedmiotem wytrwale prowadzonego dialogu,
zw³aszcza ¿e kobiety w wielu spo³eczeñstwach staraj¹ siê wspó³pracowaæ ze
sob¹, by broniæ swych praw i swej roli w spo³eczeñstwie. Ale dialog nie przynie-
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sie rezultatów, dopóki nie wzniesie siê ponad uprzedzenia i stereotypy oraz póki
nie uwzglêdni doœwiadczeñ obu partnerów w konkretnych warunkach spo³ecznokulturowych. Musi te¿ zaznaczyæ konieczne rozró¿nienia miêdzy czynnikami religijnymi i niereligijnymi.
7. Czêst¹ przyczyn¹ napiêæ miêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami jest fakt,
¿e zarówno islam, jak i chrzeœcijañstwo s¹ religiami nakierowanymi na dawê –
misjê; obie wierz¹, ¿e s¹ powo³ane, by zachêcaæ innych do przy³¹czenia siê do
ich wiary. Tego prawa i powinnoœci nie mo¿na negowaæ. Jednak w swej gorliwoœci w szerzeniu wiary i przyprowadzaniu innych do poznania Boga i oddawania
Mu czci, obie strony powinny staraæ siê tak sprawowaæ sw¹ misjê – dawê, by
uszanowaæ wolnoœæ i godnoœæ innych osób oraz by podtrzymywaæ harmoniê miêdzy obiema wspólnotami.
Muzu³manie nieraz podejrzewaj¹, ¿e chrzeœcijañska dzia³alnoœæ edukacyjna,
medyczna i filantropijna, zw³aszcza poœród ubogich muzu³manów, przes³ania
ukryty cel, jakim jest prozelityzm. Ale diakonia jest form¹ œwiadectwa i posiada
w³asn¹ prawomocnoœæ. Dlatego chrzeœcijanie s¹ nieustannie wzywani do wiernoœci temu powo³aniu i do dba³oœci, by postrzegano ich jako oddanych s³u¿bie bezinteresownej i p³yn¹cej z mi³oœci.
Nasza s³u¿ba poœród ludzi innej wiary zak³ada nasz¹ obecnoœæ wœród nich,
uwra¿liwienie na ich najg³êbsze zobowi¹zania wynikaj¹ce z wiary oraz na ich
doznania, pragnienie s³u¿enia im ze wzglêdu na Chrystusa, g³oszenie tego, czego
Bóg poœród nich dokona³ oraz dokonuje, a tak¿e mi³oœæ do nich. Poniewa¿ Bo¿a
tajemnica w Chrystusie przekracza nasze pojmowanie, a nasze poznanie zbawczej mocy Boga jest niedoskona³e, my, chrzeœcijanie, jesteœmy powo³ani, aby byæ
œwiadkami wobec innych, a nie ich sêdziami. Stwierdzamy tak¿e, ¿e mo¿liwe jest
jednoczesne pogodzenie nieagresji i misji – jest to w gruncie rzeczy jedyna droga
prawdziwej misji (San Antonio, par. 25).

IV. ¯yæ i pracowaæ razem
Chrzeœcijanie i muzu³manie stanowi¹ niemal po³owê ludnoœci œwiata. Charakter stosunków miêdzy tymi dwiema wspólnotami ma du¿e znaczenie dla ca³ej rodziny ludzkiej.
Co znamienne, pokój jest jedn¹ z g³ównych zasad zarówno chrzeœcijañstwa
jak i islamu. Chrzeœcijanie nazywaj¹ Jezusa Ksiêciem Pokoju. Modlitwa o pokój
Bo¿y stanowi centrum ich pobo¿noœci. W islamie as-salam to jedno z 99 najpiêkniejszych imion Boga. Spotykaj¹c siê ze sob¹, muzu³manie wymieniaj¹ pozdrowienie as-salam alajkum – pokój [niech bêdzie] z tob¹.
W obliczu œmiertelnych zagro¿eñ, przed którymi staje dziœ ludzkoœæ i ca³a Ziemia, obie te spo³ecznoœci wierz¹cych maj¹ do odegrania wielk¹ rolê. Istniej¹
ogromne mo¿liwoœci wspó³dzia³ania na rzecz sprawiedliwoœci spo³ecznej i rasowej, obrony praw cz³owieka i praw narodów, ochrony i propagowania wolnoœci
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religijnej, pokojowego rozwi¹zywania konfliktów, niesienia pomocy uchodŸcom
i wygnañcom.
Chrzeœcijanie i muzu³manie mog¹ tak¿e w spo³eczeñstwach, w których ¿yj¹,
dzieliæ siê ze sob¹ nawzajem swymi darami duchowymi i niekiedy razem stawiaæ
czo³o wspólnym zagro¿eniom, a tak¿e walczyæ o cele spo³eczne i polityczne. S¹
ju¿ dziœ na œwiecie miejsca, gdzie takie wspó³dzia³anie stanowi czêœæ codziennych doœwiadczeñ chrzeœcijan i muzu³manów. W procesie tym ka¿dy uczestnik
otrzymuje szansê, by na nowo spojrzeæ na swoj¹ relacjê z Bogiem, któremu oddaje czeœæ, i odkryæ nowe wartoœci, które pomog¹ obu wspólnotom byæ bardziej
ludzkimi, wra¿liwszymi na potrzeby innych i bardziej pos³usznymi Bo¿ej woli
wzglêdem stworzenia, wype³niaj¹c tym samym zadanie, które Bóg postawi³ ludzkoœci. W rezultacie takiej wymiany darów i obopólnej przemiany mo¿emy wspólnie przyczyniaæ siê do ubogacenia ca³ej rodziny ludzkiej.
(Przedruk za „Jednota” 2000 nr 8-9)

S Y LW E T K I

BISKUP JAN SZAREK
w 65. rocznicê urodzin

To wszystko by³o tak niedawno. Jeszcze mamy w pamiêci jego konsekracjê.
Pamiêtamy te¿, jak nied³ugo potem wita³ w ewangelicko-augsburskim koœciele
Œw. Trójcy w Warszawie papie¿a Jana Paw³a II. To wówczas wyg³osi³ znamienne
s³owa, którym jest wierny po dziœ dzieñ, a które nic nie straci³y ze swej aktualnoœci. Biskup Jan Szarek w obecnoœci papie¿a mówi³ wówczas: Tylko w sytuacji
spotkania i uwa¿nej rozmowy mo¿emy doœwiadczyæ wymodlonego przez Chrystusa daru jednoœci – mo¿emy rozpoznaæ w sobie ró¿nych uczniów tego samego Mistrza. Mimo oczywistoœci tej prawdy, ¿e jednoœæ uczniów Chrystusa nigdy nie
by³a darem ³atwym. Tak¿e i dziœ, tak¿e w naszej OjczyŸnie trzeba nam tego siê
uczyæ, jak ten dar przyjmowaæ.
I oto minê³o dziesiêæ lat i bp Szarek przeszed³ na emeryturê, ¿egnany
z wdziêcznoœci¹ przez swoich wspó³wyznawców, przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów i premiera RP, podczas nabo¿eñstwa konsekracyjnego swego nastêpcy,
bp. Janusza Jaguckiego, w dniu 6 stycznia 2001 roku, w luterañskim koœciele Œw.
Trójcy w Warszawie.
Przysz³o mu kierowaæ Koœcio³em w trudnych czasach. Z jednej strony mia³
³atwiejsze zadanie od swoich powojennych poprzedników, bo nie czu³ krêpuj¹cej
i uci¹¿liwej kontroli w³adz pañstwowych, przeto nie stawa³ – tak jak oni – wobec
dylematu: iœæ na wspó³pracê czy nie.
Z drugiej jednak strony nowa sytuacja spo³eczno-polityczna w Polsce po roku
1989 r. wyzwoli³a szereg potrzeb i dzia³añ, wymagaj¹cych od zwierzchników koœcielnych zdwojonej energii. Zaprzepaszczenie tych mo¿liwoœci na samym starcie mog³o byæ póŸniej trudne do odrobienia.
Na szczêœcie u progu polskiej demokracji na czele Koœcio³a Ewangelicko Augsburskiego w RP stan¹³ cz³owiek stosunkowo m³ody (rok urodzenia 1936),
pochodz¹cy ze Œl¹ska Cieszyñskiego, doœwiadczony duszpasterz, pracuj¹cy naj-
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pierw na Mazurach, a potem w rodzinnym Bielsku, od 1980 r. cz³onek Synodu
Koœcio³a i senior diecezji cieszyñskiej, gdzie ¿yje najwiêcej w Polsce ewangelików, maj¹cy opiniê dobrego, energicznego organizatora i wra¿liwego na ludzk¹
krzywdê. Taki cz³owiek by³ znakomitym kandydatem na biskupa, jak powiedzia³
podczas wspomnianego nabo¿eñstwa 6 stycznia 2001 r. prezes Synodu, ks. Tadeusz Szurman – najlepszym z nas.
Przed nowym biskupem stan¹³ ogrom nowych zadañ i problemów do szybkiego za³atwienia – ustawa dla Koœcio³a, organizacja od podstaw duszpasterstwa
w wojsku i szpitalach, zagwarantowanie Koœcio³owi obecnoœci w mediach, organizacja szkó³ itp. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ g³osu Koœcio³a – reprezentowanego
przez biskupa – w dyskusji nad projektem nowej konstytucji RP. Wszystkie te
sprawy znalaz³y swoje rozwi¹zanie za kadencji bp. Szarka. Jeœli do tego dodamy
codzienne problemy ¿ycia koœcielnego, jak duszpasterstwo, diakonia, kszta³cenia
kadr, dzia³alnoœæ wydawnicza itp., widzimy ogrom zadañ, przed jakimi stan¹³
nowy biskup.
Do tego dosz³o reprezentowanie Koœcio³a na forum publicznym. S³yszy siê
czasem opiniê, ¿e spo³eczeñstwo polskie zainteresowa³o siê ewangelicyzmem na
dobre dopiero wówczas, gdy premierem RP zosta³ luteranin, prof. Jerzy Buzek.
Ja natomiast uwa¿am, ¿e jeszcze przed nim wiele dla spopularyzowania ewangelicyzmu uczyni³ bp Szarek. By³ on widoczny w mediach nie tylko z racji swego
s³usznego wzrostu, ale po prostu dlatego, ¿e aktywnie uczestniczy³ w licznych
uroczystoœciach o charakterze pañstwowym, patriotycznym i koœcielnym.
Ale to przecie¿ nie wszystko. Bo jeszcze wypada uzasadniæ, dlaczego portret
bp. Szarka kreœlimy w dziale „Sylwetki ekumenistów”. Przecie¿ nie wystarczy
byæ zwierzchnikiem Koœcio³a, tym bardziej, ¿e – jak wiemy z niedalekiej przesz³oœci – nie wszyscy przywódcy koœcielni, z ró¿nych przyczyn, dobrze przys³u¿yli siê sprawie jednoœci. Nazwisko np. Szarka ³¹czy siê jednak ze wszystkimi
najwa¿niejszymi wydarzeniami polskiej ekumenii w ostatnich latach. Kiedyœ
w encyklopediach, przy haœle „Szarek Jan”, po funkcji: „zwierzchnik Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego W RP w latach 1991-2001, pojawi siê zapewne wyraz „ekumenista”.
Obserwuj¹c dzia³alnoœæ ks. Szarka odnios³em wra¿enie, ¿e im d³u¿ej anga¿uje
siê w ekumenizm, z tym wiêkszym czyni to zaanga¿owaniem. A przecie¿ sam
osobiœcie, zw³aszcza podczas pracy duszpasterskiej na Mazurach, mia³ nie tylko
pozytywne doœwiadczenia z braæmi z najwiêkszego Koœcio³a i musia³ prze³kn¹æ
niejedn¹ gorzk¹ pigu³kê. By³y to czasy, kiedy katolicy, nie zawsze zgodnie z prawem, przejmowali opustosza³e œwi¹tynie ewangelickie. Kiedy po raz pierwszy
spotka³em Ksiêdza Biskupa przed 21 laty, powtórzy³ mi s³owa, które go na pewno zabola³y, wypowiedziane przez katolickiego biskupa warmiñskiego, Tomasza
Wilczyñskiego, który stwierdzi³, ¿e Warmia by³a i bêdzie katolicka.
Ale w kontaktach z katolikami Ksi¹dz Biskupa nie mia³ kompleksu, a gdy
w roku jubileuszowym 2000 Koœció³ katolicki zwróci³ ewangelikom zajmowan¹
przez siostry wizytki ich œwi¹tyniê w Siemianowicach Œl¹skich, bp Szarek potra-
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fi³ to piêknie doceniæ mówi¹c, ¿e to wydarzenie wpisze siê w historiê polskiego
ruchu ekumenicznego jako znak pokoju i pojednania.
Od 9 stycznia 1993 r., przez dwie kadencje (pierwsz¹ – trzyletni¹, drug¹ – piêcioletni¹), pe³ni³ funkcjê prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, choæ jego zwi¹zki
z Rad¹ s¹ znacznie wczeœniejsze.
W latach siedemdziesi¹tych by³ cz³onkiem Komisji Wychowania Chrzeœcijañskiego PRE, potem przewodnicz¹cym jej Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej.
Przez ca³y okres prezesury by³ rzecznikiem œciœlejszej wspó³pracy i prowadzenia
dialogu teologicznego przez Koœcio³y cz³onkowskie Rady. W 1994 r. doprowadzi³ do wspólnoty o³tarza i ambony miêdzy Koœcio³em Ewangelicko-Augsburskim i Koœcio³em Ewangelicko-Metodystycznym.
Ze strony PRE gra³ te¿ pierwsze skrzypce w dialogu z katolikami. Po utworzeniu w 1998 r. Komisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Koœcio³a Rzymskokatolickiego obj¹³ w niej – obok abp. Alfonsa Nossola – funkcjê wspó³przewodnicz¹cego. Bra³ udzia³ we wszystkich od 1991 r. spotkaniach ekumenicznych
z Janem Paw³em II w Polsce, a oprócz przemówienia podczas wizyty papie¿a
w koœciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trójcy w Warszawie, wyg³osi³ s³owa
pozdrowienia 31 maja 1997 r. podczas 46. Kongresu Eucharystycznego we Wroc³awiu. Wielokrotnie uczestniczy³ w uroczystoœciach w koœcio³ach katolickich,
m.in. wraz z prymasem Józefem Glempem i prawos³awnym metropolit¹ Saw¹
wspó³uczestniczy³ 12 marca 2000 r. w liturgii odprawionej w archikatedrze
w GnieŸnie z udzia³em prezydentów pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej. Nabo¿eñstwo odby³o siê dla uczczenia 1000-lecia Zjazdu GnieŸnieñskiego.
Bp Szarek jest te¿ inicjatorem podjêcia dialogu dwustronnego miêdzy Koœcio³em Ewangelicko-Augsburskim w RP i Koœcio³em Rzymskokatolickim. Powo³ana Komisja Mieszana katolicko-luterañska zebra³a siê po raz pierwszy 7 grudnia
2000 roku. W dialogu z katolikami bp Szarek jest partnerem wymagaj¹cym, ale
szczerym i uczciwym. Cieszy go ka¿dy krok do przodu, dlatego te¿ uzna³ podpisanie przez katolików i luteranów na szczeblu œwiatowym deklaracji o usprawiedliwieniu za jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ ekumenicznych ostatnich lat.
Na gruncie polskim zaœ jako wielkie wydarzenie oceni³ podpisanie deklaracji o
wzajemnym uznaniu chrztu przez szeœæ Koœcio³ów PRE i Koœció³ Rzymskokatolicki (sam by³ jednym z sygnatariuszy tego dokumentu).
Bp Szarek od lat apeluje z uporem, aby Koœcio³y Polskiej Rady Ekumenicznej
i Koœció³ Rzymskokatolicki dawa³y wspólne œwiadectwo i razem wypowiada³y
siê w niektórych kwestiach spo³ecznych, jak np. œwiêtowanie niedzieli czy walka
z przemoc¹. Uwa¿a on, ¿e wspólny g³os Koœcio³ów chrzeœcijañskich jest wymogiem chwili. Podczas spotkania noworocznego PRE w dniu 10 stycznia 2001 r.
postulowa³, aby Koœcio³y Rady wspólnie z Koœcio³em Rzymskokatolickim dokona³y oceny sytuacji spo³ecznej w Polsce i swoje wnioski przekaza³y wszystkim
partiom politycznym oraz rz¹dz¹cym. Zrobi³y tak Koœcio³y na Wêgrzech zyskuj¹c akceptacjê spo³eczn¹. Niestety, na razie apele bp. Szarka pozostaj¹ g³osem
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wo³aj¹cego na puszczy, choæ do dawanie wspólnego œwiadectwa zachêca swoich
rodaków tak¿e papie¿ Jan Pawe³ II.
Opisuj¹c sytuacjê, w jakiej znalaz³ siê obecnie ruch ekumeniczny Ksi¹dz Biskup chêtnie pos³uguje siê symbolem poci¹gu. Uczyni³ to tak¿e podczas g³ównego nabo¿eñstwa ekumenicznego w Warszawie, które odby³o siê 21 stycznia 2001
r. w rzymskokatolickim koœciele akademickim Œw. Anny. W kazaniu przyrówna³
ekumenizm do poci¹gu, do którego wsiadaj¹ wci¹¿ nowe Koœcio³y. Czasem po
drodze ktoœ wysi¹dzie, ale jego miejsce zajmie ktoœ inny. Zdarza siê te¿, ¿e ktoœ
poci¹gnie za hamulec bezpieczeñstwa, ale po krótkim postoju poci¹g jedzie dalej.
Takim hamulcem, wed³ug Ksiêdza Biskupa, by³a deklaracja „Dominus Iesus”
watykañskiej Kongregacji Nauki Wiary. Deklaracja ta ucieszy³a tylko przeciwników ruchu ekumenicznego z dwóch skrajnych stron, na nowo da³y znaæ o sobie
uprzedzenia i brak jednoœci. Ale – zdaniem kaznodziei – ekumenizm jest procesem nieodwracalnym, nie do zatrzymania. Tote¿ po chwilowym wyhamowaniu,
poci¹g ruszy³ dalej.
Pragn¹³bym tutaj zwróciæ uwagê na trzeŸw¹, wywa¿on¹ ocenê owej deklaracji, dokonan¹ przez Ksiêdza Biskupa. W ewangelickim „Zwiastunie” przeczyta³em kilka komentarzy do „Dominus Iesus” wieszcz¹cych nie tyle koniec ekumenii, co kwestionuj¹cych w ogóle zasadnoœæ dialogu z katolikami. Jako katolik
w pe³ni rozumiem rozgoryczenie i irytacjê autorów, ale tym bardziej doceniam
spokojn¹ ocenê bp. Szarka, a tak¿e jego nastêpcy bp. Janusza Jaguckiego, dostrzegaj¹cych w deklaracji tak¿e pozytywy. Jednym z nich jest to, ¿e stawia ona
w centrum naszego ¿ycia Jezusa Chrystusa, jako jedynego Zbawiciela cz³owieka,
o czym przecie¿ s¹ przekonani wszyscy chrzeœcijanie.
Na gruncie ogólnoœwiatowym Ksi¹dz Biskup by³ w latach 1991-1998 cz³onkiem Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, uczestniczy³ w Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK w Canberze (Australia) w 1991 r. i w Harare (Zimbabwe)
w 1998 r.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ bp Szarek zosta³ wyró¿niony w 2000 r.
doktoratem honorowym uczelni, której jest absolwentem, czyli Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej. Podejmuj¹c tak¹ decyzjê Senat uczelni wzi¹³ m.in. pod
uwagê zas³ugi Ksiêdza Biskupa w dziedzinach: równego traktowania w ¿yciu polityczno-spo³ecznym kraju wszystkich obywateli Rzeczypospolitej bez wzglêdu na
przynale¿noœæ religijn¹ i narodowoœciow¹, a tak¿e zacieœnienia wspólnoty Koœcio³ów ewangelickich, starokatolickich i prawos³awnego zrzeszonych w Polskiej
Radzie Ekumenicznej oraz rozwoju wspó³pracy tych Koœcio³ów z Koœcio³em
Rzymskokatolickim i innymi Koœcio³ami.
Podczas tej uroczystoœci Ksi¹dz Biskup mówi³, w czym upatruje szanse ekumenii. S¹ to przede wszystkim braterskie, w duchu mi³oœci kontakty miêdzyludzkie, mo¿liwe do rozwijania wszêdzie tam, gdzie spotykaj¹ siê serca prawdziwie
wierz¹ce, pragn¹ce odpowiedzieæ na przykazanie mi³oœci Jezusa. Dlatego, zdaniem bp. Szarka, zawsze aktualne bêdzie wezwanie do prostych gestów wzajemnej akceptacji i dobroci, goœcinnoœci i solidarnoœci. Te gesty powinniœmy kszta³-
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towaæ w m³odzie¿y, przekazywaæ je w domu rodzinnym, ¿yæ nimi na codzieñ. Biskup radzi³ równie¿: Powinniœmy tak¿e pracowaæ nad kszta³towaniem wzajemnej
wspólnoty, poczucia, ¿e to, co nas ³¹czy, istotniejsze jest od tego, co jeszcze dzieli.
Nale¿y wzrastaæ w przekonaniu o wartoœci Chrztu jako znaku jednoœci. Zdaniem
Ksiêdza Biskupa kultura dobra i goœcinnoœci pozwoli³aby ³atwiej prze³amywaæ
problemy teologiczne, ogl¹daj¹c ka¿dy z nich przez pryzmat nie konfliktu, lecz od
strony czysto ludzkiej, nie jako przeszkodê, lecz zadanie.
Równie¿ w roku 2000 – za te same dokonania – bp Szarek otrzyma³ Nagrodê
im. Brata Alberta, przyznawan¹ przez Fundacjê Ekumeniczn¹ „Tolerancja”. Zapewne to wyró¿nienie ucieszy³o go, bo bp. Szarka wiele ³¹czy z patronem nagrody, katolickim œwiêtym, który by³ opiekunem najubo¿szych. Wiadomo bowiem, ¿e pasj¹ biskupa jest diakonia czyli s³u¿ba bliŸnim w potrzebie. Z dzia³alnoœci charytatywnej zas³yn¹³ zw³aszcza w trudnych latach osiemdziesi¹tych,
kiedy w sklepach nie mo¿na by³o dostaæ niczego. Podobnie by³o z lekami, dlatego te¿ ks. senior Szarek zainicjowa³ w Bielsku-Bia³ej powstanie „Apteki leków z darów”.
Jak wiadomo ¿adna s³u¿ba w Koœciele nie nale¿y do ³atwych, ale pos³uga
zwierzchnika jest wyj¹tkowo trudna, bowiem musi on mieæ na oku ca³okszta³t
spraw – pocz¹wszy od tych administracyjnych, przyziemnych, a skoñczywszy na
problemach dotycz¹cych najintymniejszych zakamarków duszy, wchodz¹cych
w zakres duszpasterstwa.
Mówi siê: s³u¿ba nie dru¿ba. I to tak¿e sprawdzi³o siê w przypadku Ksiêdza
Biskupa. Widzia³em na w³asne oczy, jak z jednego z posiedzeñ ekumenicznych
– dotrwawszy dzielnie do koñca – bp Szarek wychodzi³ zgiêty z bólu, z grymasem na ustach. To odzywaj¹ca siê „pami¹tka” w krêgos³upie z czasu pracy na
Mazurach, kiedy to m³ody ksi¹dz nie tylko by³ duszpasterzem, ale jak trzeba
by³o chwyta³ za taczkê. Raz przez tê taczkê po prostu przelecia³ nabawiwszy
siê kontuzji.
S³u¿ba w Koœciele nie przynosi wymiernych profitów. Ewentualnych z³oœliwców i zawistnych uprzedzam – Ksi¹dz Biskup nie dorobi³ siê domu w Bielsku, to
jest jego ojcowizna.
Taka pos³uga ma wiêc wymiar zupe³nie bezinteresowny, bowiem o ile katolik móg³by jeszcze liczyæ na zas³ugê w Niebie, to takie myœlenie nie przystoi
ewangelikowi, bowiem z teologi¹ zas³ugi ju¿ dawno rozprawi³ siê doktor Marcin Luter.
Chcia³bym podaæ jeszcze jeden przyk³ad z autopsji, œwiadcz¹cy o docenianiu przez Ksiêdza Biskupa wagi i znaczenia mediów. Obs³ugiwa³em sporo uroczystoœci, spotkañ i posiedzeñ z udzia³em bp. Szarka i mogê zaœwiadczyæ, ¿e
zawsze mia³ on czas dla dziennikarzy. Wielu biskupów ( i nie tylko) opêdza
siê od ¿urnalistów jak od intruzów, myœl¹c tylko o tym, jak ich sp³awiæ, a nie
rzeczowo poinformowaæ. Tymczasem bp Szarek doskonale wiedzia³, ¿e od
tego, co powie i jak powie, zale¿y w du¿ym stopniu wizerunek medialny Koœcio³a, którym kieruje.
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Niema³¹ zas³ugê w sukcesach biskupa Szarka ma jego ¿ona, pani Aniela. Dlatego dobrze siê sta³o, ¿e nie zapomniano o tym i równie¿ pani biskupinie dziêkowano podczas nabo¿eñstwa w dniu 6 stycznia 2001. Jak trudna, ale zarazem nie
pozbawiona blasków, jest rola ¿ony biskupa i w ogóle ka¿dej pastorowej, mogliœmy siê dowiedzieæ ze znakomitego artyku³u poœwiêconego Anieli Szarek, zamieszczonego niedawno w „Wysokich Obcasach”.
Biskup Szarek skoñczy³ swoj¹ kadencjê jako zwierzchnik Koœcio³a, wróci³ na
sw¹ ojcowiznê, ale bynajmniej nie zaniecha³ pracy na niwie Pañskiej. Wolny od
oficjalnych obowi¹zków bêdzie móg³ teraz oddaæ siê bez reszty swojemu ukochanemu dzie³u – koœcielnej diakonii. Zapewne wiele jeszcze bêdzie móg³ osi¹gn¹æ, bo jest mê¿czyzn¹ w sile wieku. Na pewno te¿ jego wysok¹ sylwetkê nieraz
zobaczymy na nabo¿eñstwach i uroczystoœciach ekumenicznych, bo jak ju¿ ktoœ
„przesi¹k³” ekumenizmem, to pozostanie ekumenist¹ do koñca ¿ycia.
Grzegorz Polak
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Z zagranicy
– Koœcio³y: ewangelicki i katolicki w Czechach poprosi³y o przebaczenie b³êdów pope³nionych w przesz³oœci i wspó³czeœnie. W Koœciele wci¹¿ byli ludzie,
którzy nie ¿yli wed³ug Ewangelii, którzy u¿ywali niechrzeœcijañskich metod do
oskar¿ania prawdy i nie przeciwstawiali siê przemocy, oœwiadczy³ rzymskokatolicki biskup Pilzna Frantisek Radkovsky 5 lipca w Velehradzie. Z g³êbokim ¿alem wyznajemy, ¿e my sami, nasi wspó³wyznawcy i ojcowie wiary nie mieliœmy
si³y ani odwagi, aby wzi¹æ swój krzy¿ na siebie – powiedzia³ senior synodu ewangelickiego Koœcio³a Braci Czeskich Pavel Smetana podczas nabo¿eñstwa upamiêtniaj¹cego aposto³ów S³owian – Cyryla i Metodego.
– Koœció³ Episkopalny w USA podczas swojego 73. Konwentu Generalnego,
który odby³ siê w dniach 5-14 lipca w Denver podj¹³ uchwa³ê o zawarciu pe³nej
wspólnoty koœcielnej (wspólnoty ambony i o³tarza) z Koœcio³em EwangelickoLuterañskim w Ameryce. Luteranie amerykañscy podjêli podobn¹ decyzjê ju¿ w
1999 r. Oficjalne wprowadzenie w ¿ycie porozumienia nast¹pi 6 stycznia 2001 r.
podczas wspólnego nabo¿eñstwa komunijnego. „Pe³na wspólnota koœcielna” nie
oznacza fuzji, lecz otwiera obu Koœcio³om mo¿liwoœci œciœlejszej wspó³pracy w
realizacji nowych projektów i dzia³añ. Oficjalne rozmowy luterañsko-episkopalne (anglikañskie) w USA rozpoczê³y siê w 1969 r.
– W dniach 9-15 lipca w klasztorze Koœcio³a koptyjskiego w Höxter-Brenkhausen odbywa³a siê miêdzynarodowa konsultacja Œwiatowej Rady Koœcio³ów
pod has³em: „Rozumienie Koœcio³a i misja – relacja miêdzy naszym pojmowaniem Koœcio³a a naszymi priorytetami w misji, w teorii i praktyce”. By³o to
wspólne spotkanie obu komisji ŒRK: ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a oraz ds. Misji
Œwiatowej i Ewangelizacji.
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– Po siedmioletniej przerwie w dniach od 9 do 19 lipca obradowa³a w Baltimore Miêdzynarodowa Komisja ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim a Koœcio³em Prawos³awnym. Dyskutowano nad „Eklezjologicznymi i kanonicznymi implikacjami uniatyzmu”. Obrady ukaza³y, ¿e kwesti¹
sporn¹ miêdzy obydwoma partnerami pozostaje w dalszym ci¹gu rola Koœcio³ów
katolickich obrz¹dku wschodniego (tzw. unitów). Nie zdo³ano siê porozumieæ co
do podstawowego konceptu teologicznego w tej sprawie. Uniemo¿liwi³o to og³oszenie wspólnego stanowiska. Komunikat z obrad powiada, ¿e uznano koniecznoœæ kontynuowania refleksji przez Wspóln¹ Komisjê zmierzaj¹c¹ do osi¹gniêcia
wspólnego rozumienia tej niezwykle dra¿liwej kwestii. Komisja opowiedzia³a siê
za dalszym studiowaniem teologicznych, pastoralnych, historycznych i kanonicznych aspektów zwi¹zanych z t¹ kwesti¹. Zdaniem bp. Waltera Kaspera, sekretarza
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, pozytywnym by³ fakt, ¿e po wieloletniej przerwie dosz³o w ogóle do spotkania. Obiecuj¹ce jest równie¿ to, ¿e wszyscy uczestnicy wypowiedzieli siê za kontynuowaniem rozmów. Obecnie zachodzi
koniecznoœæ przedyskutowania przede wszystkim sprawy prymatu papie¿a, gdy¿
z t¹ kwesti¹ wi¹¿e siê œciœle problem unitów. By³a to ósma sesja plenarna Wspólnej Komisji Miêdzynarodowej, która rozpoczê³a pracê w 1980 r. Wczeœniejsze
spotkania odby³y siê w Monachium (1982), na Krecie (1984), w Bari (1986 i
1987), Valamo, Finlandia (1988), Freising, Niemcy (1990) i Balamand, Liban
(1993). Koœció³ katolicki by³ reprezentowany przez arcybiskupów, biskupów i
teologów z Austrii, Belgii, Boœni-Hercegowiny, Grecji, Izraela, Libanu, Niemiec,
Polski, Rumunii, USA i W³och. Prawos³awni metropolici, biskupi i teolodzy reprezentowali Patriarchat ekumeniczny Konstantynopola, patriarchaty Aleksandrii, Antiochii, Moskwy i Rumunii jak równie¿ Koœcio³y Cypru, Grecji, Polski,
Albanii, Finlandii i Estonii.
– Afrykañski Episkopalny Koœció³ Metodystyczny w USA, zrzeszaj¹cy czarnych wyznawców tej tradycji koœcielnej, wybra³ 11 lipca pierwsz¹ kobietê na stanowisko biskupa. Zosta³a nim Vashti McKenzie. Nowa biskup, która ma 53 lata,
bêdzie kierowaæ zagraniczn¹ diecezj¹ w Swazilandzie, Botswanie, Mozambiku i
Lesotho, w sk³ad której wchodzi 200 parafii i 10 000 cz³onków.
– W wieku 79 lat zmar³ 11 lipca dr Robert Runcie, 102. arcybiskup Canterbury i honorowy prymas Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich w latach 1980-1991.
W 1982 r. goœci³ w katedrze w Canterbury papie¿a Jana Paw³a II. Obaj dostojnicy
podpisali wówczas wspóln¹ deklaracjê poœwiêcona etapom osi¹gania jednoœci.
By³ rzecznikiem œcis³ej wspó³pracy z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Zabiega³
równie¿ o dobre stosunki i pog³êbienie dialogu z Koœcio³ami prawos³awnymi.
By³ te¿ inicjatorem historycznego Porozumienia Miœnieñskiego, na mocy którego
wprowadzono ograniczon¹ wspólnotê koœcieln¹ miêdzy Koœcio³em Anglikañskim Anglii a Koœcio³ami luterañskimi, reformowanymi i ewangelicko-unijnymi
w Niemczech.
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– Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych, zrzeszaj¹cy 215 Koœcio³ów
tradycji reformowanej, prezbiteriañskiej i kongregacjonalnej z 75 mln. wiernych
w 108 krajach, obchodzi³ 21 lipca w Bangalor (Indie), podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego, 125. rocznicê swojego istnienia. Podczas tego samego
posiedzenia postanowiono, ¿e nastêpne 24. Zgromadzenie Generalne Aliansu
odbêdzie siê w 2004 r. w Ghanie i obradowaæ bêdzie pod has³em: „Aby wszyscy
mogli ¿yæ pe³ni¹ ¿ycia”.
– Emerytowany arcybiskup Wiednia kard. Franz König obchodzi³ 3 sierpnia
swoje 95 urodziny. W telegramie gratulacyjnym z tej okazji papie¿ Jan Pawe³ II
podkreœli³, ¿e sta³ siê on œwiat³em, które promieniuje otwartoœci¹ i niezmiennoœci¹ zasad chrzeœcijañskich. Od wielu dziesiêcioleci kardyna³, który odegra³ du¿¹
rolê w pracach Soboru Watykañskiego II, uchodzi za jedn¹ z najbardziej wp³ywowych postaci Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Jego nazwisko znane jest na œwiecie w powi¹zaniu z takimi pojêciami, jak „dialog” i „tolerancja”, a deklaracja
Vaticanum II o stosunku Koœcio³a katolickiego do religii niechrzeœcijañskich
„Nostra aetate” z 1965 r. by³a przez niego w znacznej mierze inspirowana. Sêdziwy Jubilat jest znany jako wielki budowniczy mostów miêdzy chrzeœcijanami a
niechrzeœcijanami, a tak¿e miêdzy Rzymem a Koœcio³ami tradycji wschodniej.
Przede wszystkim jednak wykorzystuj¹c s¹siedztwo Austrii z ówczesnymi krajami obozu komunistycznego, kard. König zas³yn¹³ jako budowniczy mostów miêdzy Wschodem a Zachodem. Jako pierwszy „zachodni” kardyna³ podró¿owa³ do
krajów wschodnioeuropejskich, wielokrotnie przebywa³ w Polsce. Wyrazem
uznania dla roli, jak¹ pe³ni³ w Koœciele, by³o mianowanie go przez Paw³a VI
pierwszym przewodnicz¹cym utworzonego w 1965 r. Sekretariatu ds. Niewierz¹cych. Funkcjê tê pe³ni³ przez 16 lat, pozostaj¹c jednoczeœnie arcybiskupem wiedeñskim. Urz¹d watykañski stanowi³ dla niego okazjê do prowadzenia dialogu
w szerszej skali. Wa¿nym elementem dzia³alnoœci arcybiskupa Wiednia by³y kontakty ekumeniczne ze wschodnimi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Szczególn¹ rolê
odegra³a tutaj za³o¿ona przez niego fundacja „Pro Oriente”, która skierowa³a
swoja dzia³alnoœæ zw³aszcza na kontakty ze staro¿ytnymi Koœcio³ami Wschodu
(przedchalcedoñskimi). Najnowsz¹ inicjatyw¹ fundacji jest dzia³aj¹ca od roku
miêdzynarodowa komisja historyczna ds. Ba³kanów, która ma na celu opracowanie najnowszej historii po³udniowos³owiañskiej i stworzenie podstaw dla pokojowego rozwoju tej czêœci kontynentu. Kard. König znany jest jako naukowiec,
specjalista w dziedzinie religii niechrzeœcijañskich. W 1951 r. wyda³ ksi¹¿kê
„Chrystus a religie œwiata”, która sta³a siê fundamentaln¹ pozycj¹ porównawczych nauk o religii i by³a wielokrotnie wznawiana. W 1956 r. ukaza³ siê jego,
prze³o¿ony równie¿ na jêzyk polski „S³ownik pojêæ religijnych”.
– Patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji Aleksy II w wywiadzie dla najwiêkszego
dziennika w³oskiego „Corriere della Sera” z 3 sierpnia stwierdzi³, ¿e zanim spotka siê z papie¿em Janem Paw³em II nale¿y usun¹æ przeszkody, jakie istniej¹
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w stosunkach miêdzy naszymi Koœcio³ami. Za najwa¿niejsze z tych przeszkód
uzna³ on przeœladowania chrzeœcijan prawos³awnych przez grekokatolików na
zachodniej Ukrainie i dzia³alnoœæ prozelick¹, prowadzon¹ przez katolickie struktury koœcielne wœród ludnoœci tradycyjnie prawos³awnej na obszarze kanonicznym Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego /.../ Dopiero gdy zdo³amy rozwi¹zaæ
obie te bolesne kwestie i przygotujemy odpowiednie dokumenty, spotkanie g³ów
obu Koœcio³ów bêdzie mia³o sens i stanie siê faktycznie wydarzeniem epokowym,
a nie zwyk³ym gestem protokolarnym – powiedzia³ Aleksy II. Chcia³bym oczywiœcie, by nast¹pi³o to mo¿liwie jak najszybciej – doda³ patriarcha. Na zarzuty patriarchy Aleksego II odpowiedzia³ kardyna³ Achille Silvestrini, prefekt Kongregacji ds. Koœcio³ów Wschodnich w rozmowie z dziennikiem „La Repubblika”.
Koœció³ grekokatolicki – powiedzia³ – na pewno nie dopuszcza siê ¿adnych przeœladowañ. Co do tego nie ma w¹tpliwoœci. Hierarchia grekokatolicka nie dopuszcza siê tego /.../ Wœród ludzi mo¿e dochodziæ do nagannych incydentów. Watykañski hierarcha nie zgodzi³ siê tak¿e z zarzutem prozelityzmu. Tak nie jest. Nie
ma ze strony Koœcio³a katolickiego woli nawracania wiernych prawos³awnych.
Wykluczone. Z drugiej strony nie mo¿na odmawiaæ wolnoœci sumienia ani jednej,
ani drugiej stronie – stwierdzi³.
– Czuwanie modlitewne z udzia³em przedstawicieli ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich odby³o siê 5 sierpnia w bazylice œw. Jana na Lateranie. Zorganizowano
je w odpowiedzi na apel ekumenicznego patriarchy Konstantynopola Bart³omieja
I. W 1996 r. honorowy zwierzchnik prawos³awia wezwa³ wszystkich chrzeœcijan
do odprawienia uroczystej Wigilii œwiêta Przemienienia Pañskiego w 2000 r.
Czuwaniu przewodniczy³ kardyna³ Edward Cassidy, stoj¹cy na czele Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. W nabo¿eñstwie uczestniczyli katolicy, prawos³awni Grecy i Rumuni, koptowie, a tak¿e anglikanie, luteranie i prezbiterianie.
By³o to trzecie wydarzenie ekumeniczne w kalendarzu obchodów Wielkiego
Jubileuszu – po otwarciu Drzwi Œwiêtych w bazylice œw. Paw³a za Murami
18 stycznia i wspomnieniu œwiadków wiary w XX wieku w rzymskim Koloseum
7 maja.
– W dniach od 13 do 16 sierpnia odby³ siê w Moskwie jubileuszowy Synod
Biskupów Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Najwa¿niejszymi decyzjami
by³a kanonizacja kilkuset chrzeœcijan, wœród nich równie¿ cara Miko³aja II i jego
rodziny, oraz przyjêcie dwóch wa¿nych dokumentów, z których jeden sformu³owa³ „doktrynê spo³eczn¹” Koœcio³a, drugi zaœ – wytyczne dotycz¹ce stosunków
z Koœcio³ami nieprawos³awnymi (wiêcej na ten temat piszemy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
– Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr Konrad Raiser
w wyk³adzie wyg³oszonym w Hamburgu 25 sierpnia ¿ali³ siê na parali¿ ruchu
ekumenicznego. Jego zdaniem, historyczne Koœcio³y tradycji protestanckiej i pra-
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wos³awnej ulegaj¹ przede wszystkim w Europie postêpuj¹cemu procesowi odkoœcielnienia spo³eczeñstwa. Zmieniona sytuacja spo³eczna jak i utrata autorytetu
moralnego i wp³ywu spo³ecznego doprowadzi³y w wielu Koœcio³ach do ekumenicznego znu¿enia. W zaostrzonej konkurencji religijnej wiele Koœcio³ów skupia
siê na obronie w³asnej egzystencji, zamiast na ponadwyznaniowej wspó³pracy
miêdzynarodowej. Dotyczy to szczególnie Koœcio³ów prawos³awnych w Europie
Wschodniej, które po d³ugiej fazie ucisku musz¹ ustaliæ swoje miejsce w spo³eczeñstwie. Cechuje je sk³onnoœæ do odrzucania kontaktów ekumenicznych,
zw³aszcza z Zachodem, jako niechciane mieszanie siê do ich spraw.
– „Ecumenical News International” poda³ 28 sierpnia, ¿e Œwiatowa Konferencja Mennonitów, zrzeszaj¹ca ponad 800 tys. wyznawców mennonityzmu
w 50 krajach, wybra³a po raz pierwszy kobietê na stanowisko prezydenta tej organizacji religijnej. Zosta³a nim Nancy Heisey z Harrisonburg (USA). Jest ona
profesorem studiów biblijnych i historii Koœcio³a w Eastern Mennonite University. W wywiadzie prasowym podkreœli³a: W Koœcio³ach mennonickich jak równie¿
w wielu innych Koœcio³ach w ¿yciu kultowym i w pracy koœcielnej na rzecz spo³eczeñstwa uczestnicz¹ przede wszystkim ludzie œwieccy i kobiety. Jako kobieta i
osoba œwiecka zebra³a ona przewa¿nie bardzo pozytywne doœwiadczenia w Koœciele. Ale zdajê sobie sprawê, ¿e istnieje wiele kobiet mennonickich, które doœwiadczy³y wielkich przeszkód i rzeczywiœcie musz¹ toczyæ ostr¹ walkê. Wiele
Koœcio³ów mennonickich w dalszym ci¹gu odrzuca ordynacjê kobiet.
– W dniach 28-31 sierpnia odby³o siê w siedzibie ONZ w Nowym Jorku
Milenijne Œwiatowe Zgromadzenie Pokojowe, w którym wziê³o udzia³ ok. 1000
przywódców religijnych z ca³ego œwiata. Uchwalono Zobowi¹zanie w sprawie
globalnego pokoju, w którym uczestnicy opowiedzieli siê za respektowaniem
innych tradycji religijnych oraz na rzecz wiêkszej równoœci miêdzy mê¿czyznami i kobietami, a tak¿e potêpili przemoc religijn¹. Uczestnicy obrad zobowi¹zali
siê równie¿ do utworzenia religijnej rady doradczej.
– W obecnoœci co najmniej 150 tys. wiernych papie¿ Jan Pawe³ II og³osi³
3 wrzeœnia b³ogos³awionymi swoich dwóch poprzedników – Jana XXIII i Piusa
IX. Podczas gdy beatyfikacja Jana XXIII, który zwo³a³ II Sobór Watykañski, spotka³a siê z powszechnym zadowoleniem, wiadomoœæ o og³oszeniu b³ogos³awionym Piusa IX – papie¿a I Soboru Watykañskiego – wywo³a³a falê krytyki. Mówi¹c o Piusie IX, Jan Pawe³ II stwierdzi³, ¿e poœród burzliwych wydarzeñ swej
epoki by³ on wzorem bezwzglêdnego przylgniêcia do niezmiennego depozytu
prawd objawionych. Swoim najbli¿szym powtarza³ czêsto: W rzeczach ludzkich
trzeba zadowalaæ siê tym, by czyniæ najlepiej, co w naszej mocy; co do reszty to
nale¿y zdaæ siê na Opatrznoœæ, która uleczy wady i niedoskona³oœci cz³owieka.
Opieraj¹c siê na tym wewnêtrznym przekonaniu Pius IX zwo³a³ Sobór Watykañ-
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ski I, który w³adz¹ nauczycielsk¹ wyjaœni³ niektóre kwestie bêd¹ce przedmiotem
dyskusji i potwierdzi³ zgodnoœæ wiary i rozumu, powiedzia³ Jana Pawe³ II.
W chwilach próby znajdowa³ oparcie w Maryi, do której mia³ wielkie nabo¿eñstwo. Og³aszaj¹c dogmat o Jej Niepokalanym Poczêciu przypomnia³ wszystkim,
¿e poœród burz ludzkiego ¿ycia œwieci w Maryi Pannie œwiat³o Chrystusa – silniejsze od grzechu i od œmierci. Papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e jednoczesna beatyfikacja Piusa IX i Jana XXIII nie jest tylko zbiegiem okolicznoœci. Plany Bo¿e chcia³y, aby beatyfikacja po³¹czy³a dwu papie¿y ¿yj¹cych w odmiennym kontekœcie
dziejowym, których wbrew pozorom ³¹czy³o wiele podobieñstw na p³aszczyŸnie
ludzkiej i duchowej. Znane jest g³êbokie nabo¿eñstwo, jakie Jan XXIII mia³ dla
Piusa IX, którego beatyfikacji ¿yczy³ sobie – podkreœli³ Jan Pawe³ II. Ile osób
podbi³a prostota jego serca po³¹czona z wielkim doœwiadczeniem ludzi i spraw!
Powiew nowoœci, jaki on wprowadzi³, nie dotyczy³ oczywiœcie doktryny, ile raczej
sposobu jej przedstawiania; nowy by³ styl mówienia i postêpowania, nowy ³adunek sympatii, z jak¹ zbli¿a³ siê on do zwyk³ych ludzi i mo¿nych tego œwiata.
W tym duchu w³aœnie og³osi³ on zwo³anie Soboru Ekumenicznego Watykañskiego
II, który otworzy³ nowy rozdzia³ w dziejach Koœcio³a: chrzeœcijanie poczuli siê
wezwani do g³oszenia Ewangelii z odnowion¹ odwag¹ i uwag¹ wyczulon¹
na „znaki czasu”. Sobór by³ zaiste prorocz¹ intuicj¹ tego sêdziwego papie¿a, które nie bez trudnoœci zapocz¹tkowa³ okres nadziei dla chrzeœcijan i dla ca³ej ludzkoœci.
– 4 wrzeœnia opublikowano w Hanowerze studium wspólnej grupy roboczej
Niemieckiej Konferencji Biskupów i Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Niemiec pt. „Communio Sanctorum – Koœció³ jako wspólnota œwiêtych”. Zajmuje siê ono propozycjami rozwi¹zania istotnych, jeszcze istniej¹cych
ró¿nic doktrynalnych miêdzy obydwoma Koœcio³ami. M.in. chodzi tu o takie
kwestie, jak rozumienie Koœcio³a i urzêdu koœcielnego z urzêdem papieskim
w³¹cznie, jak i katolickiego kultu Marii i œwiêtych. Gremia obu Koœcio³ów decyduj¹c siê na opublikowanie studium pragn¹ wywo³aæ publiczn¹ dyskusjê.
Zaprasza siê cz³onków obu Koœcio³ów, parafie i wydzia³y teologiczne do przedyskutowania propozycji rozwi¹zania kontrowersyjnych kwestii. W oparciu o
wyniki dyskusji pragnie siê za dwa lata opublikowaæ oficjalne stanowisko obu
Koœcio³ów.
– 5 wrzeœnia ukaza³a siê Deklaracja o jedynoœci i powszechnoœci zbawczej
Jezusa Chrystusa i Koœcio³a „Dominus Iesus”, uchwalona na Zebraniu Plenarnym Kongregacji Nauki Wiary, zatwierdzona i uprawomocniona przez papie¿a
Jana Paw³a II. Dokument ten wywo³a³ w œrodowisku wielu Koœcio³ów krytyczne
reakcje (piszemy o tym w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
– Przedstawiciele ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich, w tym tak¿e Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, spotkali siê w dniach 9-11 wrzeœnia w Pasadenie (Kalifornia,
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USA) w celu przedyskutowania sprawy powo³ania Forum Koœcio³ów chrzeœcijañskich i organizacji ekumenicznych, które swoim zasiêgiem wykracza³oby
poza obecne struktury ekumeniczne. Uczestnicy spotkania ustalili mo¿liwe ramy
przysz³ego forum, które Koœcio³om, reprezentuj¹cym szerokie spektrum tradycji, ma stworzyæ p³aszczyznê do wspólnych rozmów na temat problemów wzajemnego zainteresowania. Zastêpca sekretarza generalnego ŒRK, Georges Lemopoulos, przyj¹³ z zadowoleniem wyniki spotkania, nazywaj¹c je krokiem do
przodu w staraniach na rzecz zgromadzenia przy jednym stole ró¿nych form
wspó³czesnego wyra¿ania chrzeœcijañstwa dla prowadzenia dialogu i wspó³pracy.
Spotkanie zgromadzi³o 30 osób reprezentuj¹cych Koœció³ rzymskokatolicki,
Koœcio³y prawos³awne, Koœcio³y anglikañskie, Koœcio³y protestanckie wyros³e
z Reformacji, Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe i ewangelikalne, ale tak¿e reprezentantów organizacji parakoœcielnych. Idea utworzenia forum zrodzi³a siê podczas rozmów prowadzonych w ³onie ŒRK. Dalsza realizacja tej propozycji znajduje siê
teraz w gestii niezale¿nego komitetu kontynuacji pracy. Podczas spotkania w Pasadenie zastanawiano siê nad tym, jak poza dotychczas istniej¹cymi strukturami
ekumenicznymi mo¿na stworzyæ dla Koœcio³ów wywodz¹cych siê z szerokiego
spektrum tradycji wspólne miejsce, w którym mog³yby one dyskutowaæ nad zagadnieniami wspólnego zainteresowania.
– Na ³amach „New York Timesa” ukaza³o siê 10 wrzeœnia Oœwiadczenie 170
rabinów i teologów ¿ydowskich zatytu³owane „Dabru emet” – „Powiedzcie
prawdê” (tekst i komentarze zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
– Konferencja Koœcio³ów Rejonu Pacyfiku (PCC) i Œwiatowa Rada Koœcio³ów podjê³y wa¿ny krok na rzecz silniejszego zaanga¿owania Koœcio³ów w obronie praw ludnoœci pierwotnej zamieszkuj¹cej wyspy Oceanu Spokojnego. Do takiej konkluzji doszli uczestnicy spotkania, które odby³o siê w Suva w dniach
11-14 wrzeœnia. G³ówny jego temat brzmia³: „Walka ludów pierwotnych o ich
ziemiê i to¿samoœæ w rejonie Pacyfiku”. Anglikañski biskup Jaber Bryce, jeden z
oœmiu prezydentów ŒRK stwierdzi³ przy tej okazji: Istniej¹ kwestie, które przywódcy wysp Pacyfiku – tak religijni, jak i polityczni – próbuj¹ wyraziæ od wielu
lat. Dzisiaj mamy sposobnoœæ mówienia o tych problemach i mo¿emy czyniæ to
swobodnie. Najwa¿niejsze zagadnienia to bêd¹ca pozosta³oœci¹ okresu kolonializmu kwestia w³asnoœci ziemi, duchowoœæ oraz to¿samoœæ kulturowa (i jêzykowa), a tak¿e zakres w³adzy i ingerencji pañstwa oraz prawa grup etnicznych do
samostanowienia.
– Wspólna Komisja Dialogu pomiêdzy Koœcio³em Katolickim a Œwiatowym
Aliansem Koœcio³ów Reformowanych odby³a w dniach od 13 do 19 wrzeœnia
swoj¹ doroczn¹ sesjê w Mondo Migliore w Castel Gandolfo ko³o Rzymu. By³o to
trzecie spotkanie trzeciej tury dialogu. Ogólny temat rozmów brzmi: „Koœció³
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jako wspólnota wspólnego œwiadectwa wobec Królestwa Bo¿ego”. Przedstawiciele obu stron przedstawili referaty omawiaj¹ce ró¿ne aspekty g³ównego tematu.
Spotkanie odbywa³o siê w kontekœcie ostatnich napiêæ spowodowanych og³oszeniem przez Kongregacjê Nauki Wiary deklaracji „Dominus Iesus”, której treœæ
spotka³a siê z ostr¹ reakcj¹ ŒAKR. Zgodnie stwierdzono, ¿e te napiêcia uœwiadomi³y jeszcze bardziej, jak wa¿n¹ i piln¹ spraw¹ jest pozostawanie ze sob¹ w dialogu. Papie¿ Jan Pawe³ II przyj¹³ 18 wrzeœnia w Watykanie 20-osobow¹ grupê
cz³onków Wspólnej Komisji. Przy tej okazji powiedzia³: Nasz dialog staje siê
rachunkiem sumienia i wezwaniem do nawrócenia. Obydwie strony pytaj¹ siê
przed Bogiem o sw¹ odpowiedzialnoœæ: czy uczyni³y wszystko co mo¿liwe, aby
przezwyciê¿yæ konflikty przesz³oœci.
– 20 wrzeœnia minê³a 100 rocznica urodzin Willema A. Visser’t Hoofta,
pierwszego sekretarza generalnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w latach 19481966. ŒRK uczci³a jego pamiêæ 28 wrzeœnia, podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Rady w Genewie. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Filip
Potter, sekretarz generalny ŒRK w latach 1973-1984. W siedzibie ŒRK w Genewie otwarto te¿ wystawê poœwiêcon¹ temu wybitnemu przedstawicielowi ruchu
ekumenicznego. Opublikowano te¿ jego biografiê (A.J. van der Bent, W.A. Visser’t Hooft: Fisherman of the Ecumenical Movement) i – po raz pierwszy – jego
ostatni¹ ksi¹¿kê pt. Teachers and the Teaching Authorities.
– Przedstawiciele Œwiatowego Zwi¹zku Baptystów i Rady Konsultacyjnej
Koœcio³a Anglikañskiego podczas spotkania w Norwich w dniach 21-24 wrzeœnia
postanowili rozpocz¹æ piêcioletni dialog. Podczas nastêpnych spotkañ, które
maj¹ odbywaæ siê w ró¿nych czêœciach œwiata, przedstawiciele obu stron bêd¹
zastanawiaæ siê nad mo¿liwoœci¹ pog³êbienia wzajemnego zrozumienia, sposobami dzielenia siê wiar¹ oraz szukaniem wspó³pracy w dziedzinie misji i ewangelizacji.
– Bärbel Wartenberg-Potter (l. 56), znana ekumenistka i rzeczniczka równouprawnienia kobiet w Koœciele, zosta³a wybrana 24 wrzeœnia na stanowisko
biskupa diecezji Holsztyn-Lubeka Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Dolnej
£aby. Dotychczas pe³ni³a ona funkcjê sekretarza generalnego Wspólnoty Roboczej Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Niemczech. W luteranizmie niemieckim jest
trzeci¹ kobiet¹, której powierzono to wysokie stanowisko koœcielne. Jej m¹¿, Filip Potter, by³ w latach 1973-1984 sekretarzem generalnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
– Joshua Russell Chandran, znany ekumenista z Indii, zmar³ 27 wrzeœnia w
wieku 82 lat. W latach 1966-1968 pe³ni³ funkcjê wicemoderatora Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Na tym stanowisku odegra³ kluczow¹ rolê
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w dochodzeniu do g³osu opinii Koœcio³ów z tzw. Trzeciego Œwiata. Z Komisj¹
Wiara i Ustrój ŒRK by³ zwi¹zany przez ponad 25 lat. Nale¿a³ do wspó³za³o¿ycieli Ekumenicznego Stowarzyszenia Teologów Trzeciego Œwiata. Przyczyni³ siê
w du¿ej mierze do powstania Pacific School of Theology w Suva (Fid¿i). By³
cz³onkiem Koœcio³a Indii Po³udniowych, który powsta³ w 1947 r. przez po³¹czenie anglikanów, metodystów i prezbiterian (reformowanych).
KAI poinformowa³ 28 wrzeœnia, ¿e patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji Aleksy II
zdecydowanie sprzeciwi³ siê udzia³owi Jana Paw³a II w spotkaniu przywódców
Koœcio³ów prawos³awnych w Jerozolimie. Ujawni³ to w wywiadzie dla w³oskiej
telewizji publicznej RAI patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I.
W rozmowie przeprowadzonej w swojej siedzibie w Fanarze, w Stambule, patriarcha wymieni³ punkty, w których – zdaniem prawos³awia – Koœció³ katolicki
jest w b³êdzie. Chodzi o nowe dogmaty, nieomylnoœæ papie¿a, czyœciec, niepokalane poczêcie i filioque wyznania wiary. Bart³omiej I z uznaniem wyrazi³ siê o
zaproszeniu do dyskusji nad prymatem Piotra, jakie Jan Pawe³ II skierowa³ do
teologów chrzeœcijañskich. Wyrazi³ te¿ przekonanie o potrzebie wiêkszej trzeŸwoœci w kwestii unitów. Na pytanie o szansê na wizytê papie¿a w Moskwie, patriarcha Konstantynopola odpar³, ¿e konieczna do tego jest zmiana stanowiska Aleksego II i synodu Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego. I przyzna³, ¿e z tego powodu pojednanie jest jeszcze odleg³e.
– W obliczu zbrojnych staræ, wywo³anych napiêciami wokó³ przysz³ego statusu
Jerozolimy, Komitet Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów podj¹³
29 wrzeœnia uchwa³ê na temat „rokowañ dotycz¹cych ostatecznego statusu Jerozolimy”. Czytamy w niej: Wydarzenia z ostatnich dni wrzeœnia uzmys³awiaj¹ nam
w sposób tragiczny, ¿e tak¿e na ulicach Œwiêtego Miasta mog¹ mieæ miejsce akty
przemocy, o ile uczestnicy rokowañ nie bêd¹ w stanie dojœæ do szerokiego porozumienia obejmuj¹cego tak¿e Jerozolimê. W uchwale zwraca siê ponownie uwagê na
przekonanie ŒRK, ¿e rozwi¹zanie kwestii Jerozolimy jest w pierwszym rzêdzie
spraw¹ bezpoœrednio zainteresowanych, jednak w dziedzinie rokowañ centraln¹
rolê winny odgrywaæ Koœcio³y chrzeœcijañskie oraz religijne wspólnoty ¯ydów i
muzu³manów. Komitet Wykonawczy zaapelowa³ do uczestników rokowañ, by zdobyli siê na odwagê, dziêki której bêd¹ w stanie zrezygnowaæ z roszczeñ do wy³¹cznego w³adania Jerozolima i poprzeæ starania na rzecz stworzenia z niej miasta
otwartego, integralnego i wspólnie administrowanego, miasta, w którym wyznawcy
wszystkich religii mieliby wolny dostêp do miejsc œwiêtych oraz mogliby w sposób
nieograniczony sprawowaæ swoje praktyki religijne.
– 30 wrzeœnia zmar³ w wieku 73 lat Alain Blancy, teolog ewangelicko-reformowany, jeden z najwybitniejszych ekumenistów francuskich, wieloletni wicedyrektor Instytutu Ekumenicznego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey k. Gene-
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wy. Urodzi³ siê 5 stycznia 1927 r. w Berlinie w rodzinie ¿ydowskiej, która przed
jego urodzeniem przesz³a z judaizmu na protestantyzm. Po dojœciu Hitlera do
w³adzy w Niemczech rodzice przenieœli siê do Francji. Losu milionów ¯ydów
unikn¹³ dziêki pomocy okazanej mu ze strony jednego z pastorów niemieckich.
Po wojnie rozpocz¹³ studia teologiczne we Francji, Szwajcarii i USA. Szczególny
wp³yw na jego pogl¹dy wywar³ znany teolog reformowany Karol Barth oraz francuski filozof Paul Ricoeur, który te¿ by³ protestantem. By³ doktorem teologii i filozofii. Pracowa³ jako duchowny w ró¿nych parafiach. W latach 1971-1981 by³
profesorem i wicedyrektorem Instytutu Ekumenicznego w Bossey. W 1973 r. reprezentowa³ Koœció³ Reformowany we Francji podczas aktu podpisywania Konkordii Leuenberskiej, wprowadzaj¹cej wspólnotê o³tarza i ambony miêdzy kilkudziesiêcioma Koœcio³ami tradycji luterañskiej, reformowanej i ewangelicko-unijnej w Europie. Szczególnie silnie, zw³aszcza w ostatnich latach ¿ycia, anga¿owa³
siê na rzecz rozwoju dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego.
– W Genewie w dniach od 30 wrzeœnia do 3 paŸdziernika odby³o siê kolejne
spotkanie komisji redakcyjnej, opracowuj¹cej tekst „Karty ekumenicznej na rzecz
wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami w Europie”. W sk³ad komisji wchodz¹ przedstawiciele katolickiej Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencji
Koœcio³ów Europejskich (KEK), skupiaj¹cej niekatolickie Koœcio³y i wspólnoty
chrzeœcijañskie z naszego kontynentu. Postanowiono, ¿e pod koniec stycznia
2001 r. uzgodniony dotychczas tekst zostanie przedstawiony Komitetowi Wspólnemu CCEE-KEK, odpowiedzialnemu za ca³y projekt. Decyzjê o opracowaniu
Karty Ekumenicznej naszego kontynentu podjêto na II Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym w Grazu (Austria) w czerwcu 1997 r.
– Prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej bp Christian Krause oœwiadczy³
10 paŸdziernika podczas pobytu w Mediolanie, ¿e mimo zak³óceñ spowodowanych
og³oszeniem kontrowersyjnej deklaracji watykañskiej „Dominus Iesus” Federacja
bêdzie kontynuowaæ dialog z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Celem wspólnego
dialogu jest w dalszym ci¹gu „jednoœæ w pojednanej ró¿norodnoœci” a nie powrót
do konfesjonalizmu i tradycyjnych kontrowersji. Jestem przekonany – oœwiadczy³
prezydent ŒFL – ¿e przysz³oœæ Koœcio³a w nowym tysi¹cleciu mo¿e byæ tylko przysz³oœci¹ ekumeniczn¹. Podkreœli³, ¿e ŒFL i Watykan osi¹gnê³y we Wspólnej deklaracji w sprawie nauki usprawiedliwieniu, podpisanej 31 paŸdziernika 1999, konsens w podstawowych prawdach wiary, i ¿e podczas jej podpisywania obie strony
by³y równoprawnymi partnerami. Jego zdaniem, wspólnemu rozumieniu Ewangelii
nie s³u¿y fakt, gdy Koœció³ katolicki chce ustalaæ wobec swojego ekumenicznego
partnera dialogu, jakie s¹ kryteria dla Koœcio³a. W³aœnie na ten temat trzeba dopiero
prowadziæ dialog. Prezydent ŒFL zwróci³ uwagê, ¿e podczas podpisywania przed
rokiem Wspólnej deklaracji powszechne zainteresowanie tym aktem ukaza³o, ¿e
znajdujemy siê na drodze, któr¹ ludzie akceptuj¹ i wi¹¿¹ ogromne oczekiwania
z kontynuowaniem tego dzie³a.
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– Komitet Naczelny Konferencji Koœcio³ów Europejskich podczas posiedzenia w Iasi (Rumunia) w dniach 16-22 paŸdziernika podj¹³ uchwa³ê, ¿e kolejne,
XII Zgromadzenie Ogólne tej organizacji, zrzeszaj¹cej 127 Koœcio³ów tradycji
prawos³awnej, starokatolickiej, anglikañskiej i protestanckiej, odbêdzie siê od
3 do 9 wrzeœnia 2003 r. w Trondheim (Norwegia). Jako temat g³ówny obrano:
„Jezus Chrystus uzdrawia i jedna – nasze œwiadectwo w Europie”.
– W dniach od 23-25 paŸdziernika obradowa³a w Kairze Komisja Nadzwyczajna ds. uczestnictwa Koœcio³ów prawos³awnych w pracach Œwiatowej Rady
Koœcio³ów (komunikat zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
– W dniach od 26 paŸdziernika do 1 listopada przebywa³ w Estonii patriarcha
ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I. Przyby³ on tam na zaproszenie Estoñskiego Apostolskiego Koœcio³a Prawos³awnego, maj¹cego status autonomii
w ramach Patriarchatu Ekumenicznego. Jego wizyta spowodowa³a gwa³towny
wzrost napiêcia w stosunkach tego Patriarchatu z Patriarchatem Moskiewskim,
któremu podlega inny, liczniejszy Koœció³ o tej samej nazwie, skupiaj¹cy
w wiêkszoœci Rosjan. Ju¿ sam fakt przyjazdu patriarchy ekumenicznego do Estonii, uwa¿anej przez Patriarchat Moskiewski za swoje „terytorium kanoniczne”,
bez wiedzy i zgody Koœcio³a rosyjskiego, Moskwa uzna³a za niedopuszczalny i
odmówi³a wziêcia udzia³u w jakichkolwiek spotkaniach czy nabo¿eñstwach
z udzia³em goœcia z Konstantynopola. Patriarcha Bart³omiej odpowiedzia³ na ten
zarzut, ¿e Patriarchat Moskiewski uzna³ autonomiê EAKP ju¿ w 1920 r. i obecnie
nie ma podstaw uwa¿aæ siê za prawnych spadkobierców estoñskiego prawos³awia. Przypomnia³, ¿e po odzyskaniu niepodleg³oœci przez Estoniê w 1991 r. Konstantynopol przywróci³ administracyjn¹ autonomiê EAKP, a z Patriarchatem Moskiewskim osi¹gniêto „braterskie porozumienie”, wed³ug którego parafie same
mog³y wybraæ, komu chc¹ podlegaæ: Moskwie czy EAKP. Bart³omiej podkreœli³,
¿e Koœció³ ten zosta³ wbrew wszelkim kanonom po³¹czony z Patriarchatem Moskiewskim. Stwierdzenia goœcia z Konstantynopola wywo³a³y ostre protesty ze
strony rosyjskiej.
– Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks. dr Konrad Raiser
w wywiadzie dla tygodnika „Rheinischer Merkur”, który ukaza³ siê pod koniec
paŸdziernika, ostrzeg³ przed zawê¿aniem ekumenii do stosunków miêdzy protestantami i katolikami. Przy tej okazji zapomina siê szybko o innych Koœcio³ach. Np. prawos³awni stali siê w tzw. miêdzyczasie trzecim pod wzglêdem liczebnoœci Koœcio³em w Niemczech. Równie¿ baptyœci stanowi¹ w skali œwiatowej wielk¹ rodzinê wyznaniow¹, chocia¿ w Niemczech nale¿¹ do niewielkiej
mniejszoœci. Poza tym z perspektywy chrzeœcijan nale¿¹cych do wielkich Koœcio³ów tzw. Koœcio³y wolne identyfikuje siê czêsto z sektami. Zdaniem dr. Raisera, zainteresowanie ekumenizmem maleje. W œwiecie protestanckim daje siê
zaobserwowaæ wzrost konfesjonalizmu. W tendencji tej sekretarz generalny do-
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strzega nie tyle odwrót od ruchu ekumenicznego, ile raczej fakt, ¿e ekumenia
znajduje siê w procesie transformacji. Wypowiedzia³ siê on na rzecz udzielania
poparcia ekumenii oddolnej. Wizerunek ruchu ekumenicznego powinien zale¿eæ nie w pierwszym rzêdzie od dialogu miêdzy biskupami i teologiami, lecz
od tego, co dzieje siê na p³aszczyŸnie lokalnej. Jego zdaniem, w ten sposób dla
przysz³ego pokolenia bêdzie nie do pomyœlenia powrót do podzia³ów konfesyjnych. W sprawie wspólnej Wieczerzy Pañskiej Raiser stwierdzi³: Odbywa siê
ona w wielu miejscach za wiedz¹ biskupów. Wprawdzie nie jest to rozwi¹zanie
zasadnicze i ze wzglêdu na normy i prawo koœcielne nie czyni siê tego publicznie. Jest to jednak w³aœciwa droga, mimo ¿e nie znaleziono jeszcze w³aœciwych
form.
– Sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, bp Walter Kasper, po
raz kolejny wyst¹pi³ w obronie sformu³owañ teologicznych Deklaracji watykañskiej „Dominus Iesus”, choæ – jak zauwa¿y³ – ton i jêzyk dokumentu mog³yby byæ bardziej przyjazne. Podczas otwarcia wystawy korespondencji reformatora i humanisty Filipa Melanchtona (1497-1560) w rzymskim koœciele waldensów, 31 paŸdziernika, bp Kasper powiedzia³, ¿e dialog miêdzy katolikami a
protestantami musi byæ powa¿ny i prawdziwy. Zwróci³ te¿ uwagê na istnienie
fa³szywej uprzejmoœci ekumenicznej, która jedynie ze wzglêdów grzecznoœciowych przemilcza istniej¹ce ró¿nice. Zdaniem bp. Kaspera deklaracja „Dominus
Iesus” odwa¿y³a siê dotkn¹æ otwartej rany, gdy¿ bardzo wyraŸnie podkreœli³a,
na czym polegaj¹ ró¿nice w pojmowaniu Koœcio³a. Dokument Kongregacji Nauki Wiary wzywa, by kwestiê stanowczo uczyniæ tematem ekumenicznym, powiedzia³ niemiecki biskup. Podkreœli³ jednoczeœnie, ze w rok po podpisaniu
przez katolików i luteranów w Augsburgu Wspólnej deklaracji w sprawie nauki
o usprawiedliwieniu, ekumenizm osi¹gn¹³ punkt, z którego nie ma odwrotu, a
ponadto Koœcio³y stoj¹ wobec ca³kiem nowych wyzwañ. Dawne odpowiedzi na
pytania o Boga dla wielu ludzi sta³y siê niezrozumia³e i dlatego zaczêli ich szukaæ gdzie indziej, uwa¿a bp Kasper. Tote¿ Koœció³ musi znowu znaleŸæ jêzyk,
którym nie tylko bêdzie t³umaczy³ ¿ycie doczesne, ale którym tak¿e bêdzie
mówi³ o ¿yciu wiecznym.
– W dniach 3-10 listopada odbywa³o siê w Damaszku (Syria) 10. posiedzenie
Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej (szersz¹ informacjê i uchwalon¹
deklaracjê na temat misterium Koœcio³a zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i
dokumenty”).
– Stolica Apostolska po raz kolejny zaapelowa³a o pokój na Bliskim Wschodzie. Opublikowane 7 listopada w Watykanie oœwiadczenie Papieskiej Rady ds.
Dialogu Miêdzyreligijnego skierowane do Palestyñczyków i ¯ydów, wyra¿a zaniepokojenie wzrostem napiêcia i ból z powodu licznych ofiar œmiertelnych. Autorzy odezwy podkreœlaj¹ wagê, jak¹ Jerozolima ma dla ¯ydów, chrzeœcijan i
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muzu³manów. Nikt nie mo¿e uzurpowaæ sobie wy³¹cznoœci do tego miasta. Jerozolima nale¿y do duchowego dziedzictwa ca³ej ludzkoœci. Wszyscy, a w szczególnoœci ¯ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie, musz¹ mieæ wolny dostêp do Miejsc
Œwiêtych.
– Nowy zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego katolikos Karekin II z³o¿y³ wizytê w Watykanie w dniach 9-11 listopada. Towarzyszy³o mu
kilkunastu biskupów ormiañskich. Patriarcha ponowi³ zaproszenie Jana Paw³a
II do z³o¿enia wizyty w Armenii 21 wrzeœnia 2001 r. Tego¿ dnia Ormiañski
Koœció³ Apostolski bêdzie uroczyœcie obchodzi³ jubileusz 1700. rocznicy chrystianizacji kraju. G³ównym punktem wizyty Katolikosa by³o nabo¿eñstwo ekumeniczne w Bazylice œw. Piotra z udzia³em Jana Paw³a II. Zwierzchnik Ormiañskiego Koœcio³a Apostolskiego zaj¹³ miejsce przed o³tarzem g³ównym
obok Papie¿a, który podczas tych uroczystoœci przekaza³ swemu goœciowi relikwiê œw. Grzegorza Oœwieciciela – patrona Armenii. Przyjmuj¹c relikwie, Karekin II nazwa³ je bezcennym skarbem i zauwa¿y³, ¿e jest to krok milowy w
¿yciu wszystkich Ormian, ¿yj¹cych w kraju i za granic¹. Zwierzchnik Koœcio³a
ormiañskiego podziêkowa³ wszystkim, którzy opiekowali siê w Neapolu relikwi¹ patrona Armenii, a tak¿e znajduj¹cymi siê tam narzêdziami tortur, którym
by³ poddany. Mówi¹c o braterstwie obu Koœcio³ów, Katolikos podziêkowa³
szczególnie za to, ¿e podczas marcowej pielgrzymki do Ziemi Œwiêtej Papie¿
odwiedzi³ ormiañsk¹ katedrê œw. Jakuba w Jerozolimie. Przypomnia³ te¿ zesz³y
rok, kiedy jego kraj z wielkim entuzjazmem i wzruszeniem przygotowywa³ siê
do wizyty Jana Paw³a II, do której nie dosz³o z powodu ciê¿kiej choroby i zgonu Karekina I. Z kolei Jan Pawe³ II w swoim kazaniu wyrazi³ radoœæ, ¿e mo¿e
zwróciæ Ormiañskiemu Koœcio³owi Apostolskiemu relikwiê œw. Grzegorza
Oœwieciciela i podkreœli³, ¿e znajdzie siê ona w nowo wznoszonej katedrze w
Erywaniu, jako symbol nadziei i misji Koœcio³a Ormiañskiego po tylu latach
przeœladowañ i milczenia. Zauwa¿y³ te¿, ¿e teraz musimy siê modliæ i dzia³aæ
energicznie, aby szybko nadszed³ dzieñ, w którym nasze stolice i biskupi bêd¹
znów w pe³nej jednoœci tak, aby mo¿na by³o wspólnie i przy jednym o³tarzu
sprawowaæ Eucharystiê – najwy¿szy znak i Ÿród³o jednoœci w Chrystusie. Dopóki nie zaœwita ten dzieñ ka¿da nasza celebra eucharystyczna cierpieæ bêdzie z
powodu nieobecnoœci brata, którego jeszcze tam nie bêdzie – mówi³ Biskup
Rzymu. Papie¿ zwróci³ siê do swego goœcia z proœb¹ o bratersk¹ modlitwê, aby
moja pos³uga Biskupa Rzymu by³a coraz bardziej uznawana przez jednych i
drugich jako pos³uga mi³oœci. Zwierzchnicy obu Koœcio³ów podpisali komunikat, w którym podkreœla siê wspóln¹ wiarê w Trójjedynego Boga, Chrystusa
Zbawiciela, uznanie prawdziwoœci sakramentów i sukcesji apostolskiej w Koœcio³ach katolickim i ormiañskim. Przypomina siê w nim, ¿e oba Koœcio³y maj¹
za sob¹ d³ug¹ historiê wzajemnego szacunku i uwa¿aj¹ raczej za uzupe³niaj¹ce
siê ni¿ przeciwstawne sobie ich ró¿ne tradycje teologiczne, liturgiczne i kanoniczne, którymi mog¹ siê nawzajem bardzo ubogaciæ.
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– 13 listopada zmar³ o. Jean-Marie Tillard OP, wybitny dzia³acz ekumeniczny,
wiceprzewodnicz¹cy Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Po studiach filozoficznych i teologicznych w Kanadzie o. Tillard otrzyma³ w 1955 r.
œwiêcenia kap³añskie. Dwa lata póŸniej zosta³ profesorem teologii dogmatycznej
w uczelni dominikañskiej w Ottawie; naucza³ równie¿ w Montrealu. W póŸniejszym okresie prowadzi³ wyk³ady w Oxfordzie, Salamance, Barcelonie i Fryburgu, których s³uchali nie tylko teolodzy rzymskokatoliccy, lecz równie¿ innych
Koœcio³ów. Podczas II Soboru Watykañskiego (1962-1965) by³ doradc¹ biskupów kanadyjskich. PóŸniej zosta³ konsultantem Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan. Specjalizowa³ siê w eklezjologii, opublikowa³ m.in. takie dzie³a, jak
“Biskup Rzymu” i “Koœció³ jako wspólnota”. Uczestniczy³ w dialogach dwustronnych na p³aszczyŸnie œwiatowej: katolicko-anglikañskim (1968-2000), katolicko-prawos³awnym (1980-2000) oraz w rozmowach katolików z uczniami
Chrystusa (1977-2000). Od 1975 r. by³ cz³onkiem Komisji Wiara i Ustrój,
w 1977 r. zosta³ wiceprzewodnicz¹cym tej Komisji. Przyczyni³ siê w du¿ej mierze do powstania wa¿nych dokumentów konwergencji, jak „Wyznawanie jednej
wiary. Ekumeniczna eksplikacja wiary apostolskiej” oraz „Istota i cel Koœcio³a”.
– Relacji miêdzy Eucharysti¹ i jednoœci¹ chrzeœcijan poœwiêcona by³a katecheza Jana Paw³a II podczas audiencji œrodowej (15 listopada). Wychodz¹c od
opowiadania ewangelicznego o uczniach z Emaus (por. £k 24,13-35) papie¿ mówi³ w jaki sposób dwaj uczniowie, którzy oddalali siê od wspólnoty, zostali sk³onieni do drogi powrotnej i odnalezienia wspólnoty. Podkreœli³, ¿e w procesie tym
dziêki wyraŸnemu wyjaœnieniu Pism przeszli z ciemnoœci niezrozumienia do œwiat³a wiary i stali siê zdolni do poznania zmartwychwsta³ego Chrystusa „przy ³amaniu chleba”. Zaznaczy³ nastêpnie, ¿e istniej¹ce obecnie podzia³y doktrynalne
wystêpuj¹ce miêdzy uczniami Chrystusa zgromadzonymi w ró¿nych Koœcio³ach i
Wspólnotach koœcielnych ograniczaj¹ pe³ne dzielenie siê sakramentami. Stwierdzi³ jednak¿e, i¿ ograniczenia w zakresie interkomunii winny stawaæ siê wezwaniem do oczyszczenia, dialogu i ekumenicznej drogi Koœcio³ów, poniewa¿ daj¹
nam mocniej odczuæ, w³aœnie w celebracji eucharystycznej, ciê¿ar naszego rozdarcia i naszych przeciwnoœci. Koñcz¹c katechezê Papie¿ doda³, ¿e w ten sposób
Eucharystia jest wyzwaniem i prowokacj¹ postawion¹ w samym sercu Koœcio³a,
aby nam przypominaæ mocne, ostatnie pragnienie Chrystusa: „aby wszyscy stanowili jedno”.
– Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola Bart³omiej I przebywa³ w dniach
17-19 listopada z historyczn¹ wizyt¹ w Indiach po³udniowych, w stanie Kerala,
na zaproszenie miejscowego Koœcio³a Syryjsko-Malankarskiego. Ta najstarsza
wspólnota chrzeœcijañska w Indiach, licz¹ca ok. 2 mln wiernych, nawi¹zuje
w swojej tradycji do aposto³a Tomasza, który mia³ przybyæ do Kerali i rozpocz¹æ
tam dzia³alnoœæ misyjn¹ w 52 roku naszej ery. Koœció³ Syryjsko-Malankarski
w Indiach, podobnie jak Koœció³ Koptyjski w Egipcie, Koœció³ Etiopski, Koœció³
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Syryjsko-Jakobicki i Ormiañski Koœció³ Apostolski, nale¿y do rodziny orientalnych Koœcio³ów narodowych, które w pi¹tym stuleciu nie przyjê³y dogmatu chrystologicznego uchwalonego na Soborze w Chalcedonie (451). Koœcio³y te,
w przeciwieñstwie do Koœcio³ów tradycji prawos³awnej, nie uznaj¹ honorowego
prymatu patriarchy Konstantynopola. Jednak od kilkunastu lat dokonuje siê zbli¿enie miêdzy obydwiema rodzinami koœcielnymi, które pod wieloma wzglêdami
(pobo¿noœæ, ¿ycie kultowe itp.) s¹ sobie bardzo bliskie. Patriarcha Bart³omiej
z okazji wizyty oœwiadczy³: Wyra¿amy nasz¹ nadziejê i modlitwê, ¿e nasza obecna wizyta z³o¿ona waszemu staro¿ytnemu Koœcio³owi apostolskiemu da pocz¹tek
dalszemu rozwojowi przyjaznych stosunków miêdzy naszymi dwoma Koœcio³ami,
przyczyni siê do pog³êbienia studiów na temat ka¿dej z naszych tradycji i zbli¿enia we wszystkich spornych kwestiach staj¹c siê przez to zwiastunem ostatecznej jednoœci.
– W Campinas (Brazylia) w dniach 17-23 listopada odby³o siê drugie spotkanie Wspólnej Grupy Roboczej Luterañsko-Reformowanej, powo³anej do ¿ycia
przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych. Mandat, jaki udzielono tej grupie, obejmuje nastêpuj¹ce sprawy: dokonanie przegl¹du stosunków luterañsko-reformowanych na p³aszczyŸnie regionalnej
i miêdzynarodowej, zastanowienie siê nad implikacjami tych relacji dla p³aszczyzny globalnej i zbadanie obszarów, w których obie rodziny koœcielne mog³yby
owocniej ze sob¹ wspó³pracowaæ. Zgodnie z tym mandatem Wspólna Grupa Robocza zaprosi³a na obrady reprezentantów obu grup koœcielnych, aby siê dowiedzieæ, jak wygl¹daj¹ kontakty ekumeniczne miêdzy luteranami i reformowanymi
w Brazylii. G³ówna uwaga podczas obrad skupi³a siê na dwóch referatach, które
wyg³osili: André Birmelé (ŒFL): „Wspólnota miêdzy Koœcio³ami wyros³ymi
z Reformacji: ku widzialnej jednoœci” i Lukas Vischer (ŒAKR): „Kroki ku wspólnocie”. Koreferaty do obu tematów przedstawili: Hermann Schäfer (ŒAKR) i
Dieter Lorenz (ŒFL). Dyskusja koncentrowa³a siê wokó³ ró¿nych sposobów
umo¿liwiaj¹cym Koœcio³om obu tradycji przechodzenie na ró¿nych p³aszczyznach od wzajemnego uznania teologicznego do bardziej widzialnych form
wspólnoty koœcielnej. Nastêpne spotkanie odbêdzie siê pod koniec 2001 roku.
– Aleksy II, patriarcha Moskwy i Ca³ej Rusi, nie wykluczy³ mo¿liwoœci spotkania z Janem Paw³em II. Dojœæ mog³oby do niego w czasie papieskiej pielgrzymki na Ukrainê. Podczas wizyty w Moskwie 28 listopada prezydenta W³och
Carlo Azeglio Ciampiego prawos³awny hierarcha stwierdzi³ jednak, ¿e spotkanie
powinno byæ dobrze przygotowane, a istniej¹ce przeszkody powinny byæ usuniête. Patriarchat Moskiewski zarzuca grekokatolikom przeœladowanie prawos³awia
na zachodniej Ukrainie. Od 1990 r. ubiegaj¹ siê oni o zwrot œwi¹tyñ przejêtych
przez Koœció³ prawos³awny po delegalizacji wyznania greckokatolickiego
w 1946 r. •ród³em napiêæ s¹ równie¿ prowadzone na Ukrainie katolickie akcje
misyjne.
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– Zgodnie z wieloletnim zwyczajem, z okazji przypadaj¹cego 30 listopada œwiêta Aposto³a Andrzeja – patrona Koœcio³a w Konstantynopolu, papie¿ Jan Pawe³ II
przekaza³ okolicznoœciowe orêdzie do ekumenicznego patriarchy tego miasta Bart³omieja I. Jan Pawe³ II przypomnia³, ¿e w tym roku, po d³ugim zawieszeniu prac,
mog³a siê znów zebraæ na sw¹ 8. sesjê plenarn¹ Miêdzynarodowa Komisja Mieszana do Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³em Katolickim a Koœcio³ami Prawos³awnymi. Tego rodzaju spotkanie jest samo w sobie wa¿nym wydarzeniem, daj¹c
okazjê do podkreœlenia z³o¿onoœci zagadnieñ, które trzeba omówiæ. Musimy jednak
stwierdziæ, ku naszemu wielkiemu ubolewaniu, ¿e nie pozwoli³o ono na realny postêp w naszym dialogu – stwierdzi³ papie¿. Jednoczeœnie zapewni³, ¿e Koœció³ katolicki jest zdecydowany do kontynuowania dialogu prawdy i mi³oœci. Z okazji tego
œwiêta papie¿ w geœcie na rzecz jednoœci i dialogu ekumenicznego podarowa³ prawos³awnym jeden z najstarszych koœcio³ów Rzymu. W uroczystoœciach ku czci
œw. Andrzeja w Stambule wziêli udzia³ przewodnicz¹cy i sekretarz Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan – kard. Edward Cassidy i bp Walter Kasper. Przy okazji
pobytu delegacji watykañskiej w Stambule dosz³o do rozmów katolicko-prawos³awnych. Postanowiono powo³aæ do ¿ycia dwie podkomisje w ramach oficjalnej
Komisji ds. Dialogu. Jedna z nich ma siê zaj¹æ deklaracj¹ watykañsk¹ „Dominus
Iesus”, druga – problemem uniatyzmu.
– Grecki Koœció³ Prawos³awny (GKP) oœwiadczy³ 1 grudnia, ¿e Jan Pawe³ II
ma prawo przyjechaæ do Grecji. Œwiêty Synod GKP stwierdzi³ zarazem, ¿e papie¿ powinien wzi¹æ pod uwagê specyfikê religijn¹ kraju. Specyfika ta zosta³a
okreœlona w komunikacie, w którym Œwiêty Synod stwierdza, i¿ w³adze kompetentne w sprawie wizyty winny uwzglêdniæ wszystkie elementy, które sk³adaj¹ siê
na przesz³oœæ kanoniczn¹, historyczn¹, spo³eczn¹ i religijn¹ kraju, a które bêd¹
mia³y wp³yw na realizacjê lub brak realizacji tej wizyty-pielgrzymki. Rzecznik
Œwiêtego Synodu, biskup Sparty Eustachios, który przedstawi³ prasie ten dokument, stwierdzi³, ¿e kompetentnymi w³adzami jest w tym wypadku Stolica Apostolska. Da³ do zrozumienia, ¿e gest dobrej woli ze strony papie¿a u³atwi³by wizytê.
– Kongregacja Nauki Wiary zarzuca brak ortodoksyjnoœci austriackiemu teologowi Reinhardowi Meßnerowi. Chodzi przede wszystkim o pogl¹dy profesora
Uniwersytetu w Innsbrucku na temat istoty i pochodzenia sakramentów. W og³oszonej 6 grudnia nocie, Kongregacja wyjaœnia, ¿e Koœció³ katolicki wierzy, ¿e to
sam Jezus Chrystus ustanowi³ siedem sakramentów, mimo i¿ nie okreœli³ szczegó³owo ich formy. Tymczasem prof. Meßner, zdaniem dykasterii watykañskiej, w
niektórych swych pismach podwa¿a fakt ustanowienia przez samego Chrystusa
wszystkich sakramentów i umniejsza rolê nale¿n¹ Koœcio³owi w interpretacji Pisma Œwiêtego. Watykañski dziennik „L’Osservatore Romano” poda³, ¿e teolog
austriacki podpisa³ 16-punktow¹ deklaracjê nauki katolickiej, przygotowan¹
przez Kongregacjê. Zawiera ona m.in. stwierdzenie, ¿e interpretacja Pisma Œwiê-
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tego, dokonywana przez Koœció³ w sprawach wiary i moralnoœci, jest zobowi¹zuj¹ca i wi¹¿¹ca dla ka¿dego teologa, jeœli chce on byæ teologiem katolickim.
– Francuski kardyna³ Roger Etchegaray poinformowa³ 12 grudnia, ¿e odby³
przed kilkoma dniami w Moskwie d³ug¹ rozmowê ze zwierzchnikiem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, patriarch¹ Aleksym II. Na pytanie o szczegó³y rozmowy kard. Etchegaray odpar³: By³a to bardzo przyjemna rozmowa, ale nie powiem o czym. Wed³ug gazety „La Stampa” najbardziej prawdopodobnymi tematami rozmowy by³y szanse spotkania papie¿a Jana Paw³a II z Aleksym II oraz
czerwcowa papieska podró¿ na Ukrainê. Na konferencji prasowej w Watykanie
kard. Etchegaray przypomnia³ te¿, ¿e wspó³pracowa³ z Aleksym II na forum ruchu ekumenicznego w Europie, goœci³ go niegdyœ u siebie w Marsylii i odwiedza³
w Moskwie. Kard. Etchegaray, jeden z najbli¿szych wspó³pracowników Jana
Paw³a II powróci³ z Moskwy, gdzie bra³ udzia³ w zorganizowanym przez Rosyjsk¹ Akademiê Nauk kolokwium na temat Jana XXIII i ekumenizmu. W pierwszej
tego typu konferencji w rosyjskiej stolicy uczestniczyli socjologowie, historycy
Koœcio³a zarówno prawos³awni, jak i katoliccy.
– „Ekumeniczny Sojusz Wsparcia” (Ecumenical Advocacy Alliance) zawi¹za³y w Genewie organizacje chrzeœcijañskie (13 grudnia). Celem tego przedsiêwziêcia bêdzie walka z AIDS oraz krytyczna analiza procesów globalizacji i rozwi¹zywanie problemów z nimi zwi¹zanych. Cz³onkowie-za³o¿yciele Sojuszu to
m.in. Œwiatowa Rada Koœcio³ów, regionalne organizacje ekumeniczne, katolickie
i ewangelickie dzie³a pomocy. Siedzib¹ Sojuszu jest budynek Œwiatowej Rady
Koœcio³ów w Genewie.
– 19 grudnia zmar³ w wieku 77 lat prawos³awny patriarcha Jerozolimy Diodoros I. Od dawna chorowa³ na cukrzycê i nerki. W 1937 r., jako 14-letni ch³opiec
przyby³ on z Grecji do Palestyny, gdzie wst¹pi³ do klasztoru. W 1981 r. zosta³ patriarch¹. Diodoros I domaga³ siê specjalnego statusu dla Jerozolimy jako Œwiêtego
Miasta trzech religii monoteistycznych, zabezpieczonego gwarancjami miêdzynarodowymi. Wielokrotnie protestowa³ przeciw temu, i¿ Izrael traktowa³ ca³¹ Jerozolimê jako swoj¹ stolicê. Zmar³y zwierzchnik Koœcio³a jerozolimskiego znajdowa³
siê w konflikcie z patriarch¹ Konstantynopola Bart³omiejem I, któremu zarzuca³, ¿e
chce kierowaæ Koœcio³em jak papie¿. D¹¿y³ do umocnienia pozycji w³asnego patriarchatu powo³uj¹c siê na to, i¿ Jerozolima by³a matk¹ Koœcio³a pierwotnego. We
w³asnym Koœciele Diodoros I napotyka³ na krytykê ze strony chrzeœcijan palestyñskich. Zarzucali oni Œwiêtemu Synodowi, ¿e œwiadomie nie dopuszcza duchownych arabskich do wy¿szych urzêdów koœcielnych. Domagali siê oni koñca greckiej dominacji w swoim Koœciele i zast¹pienia dotychczasowego patriarchy Palestyñczykiem. Patriarchat prawos³awny Jerozolimy jest najwiêksz¹ denominacj¹
chrzeœcijañsk¹ w Izraelu i Palestynie, licz¹c¹ 170 000 wiernych.
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– Rozci¹gamy nasz¹ mi³oœæ na wszystkich wyznawców starych obrzêdów,
zarówno nale¿¹cych do Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, jak i pozostaj¹cych poza nim, wzywaj¹c do porzucenia dawnych uraz i krzywd oraz do nie
wznawiania bezowocnych sporów na temat obrzêdów. Z takim apelem zwróci³
siê patriarcha moskiewski i ca³ej Rosji Aleksy II do staroobrzêdowców na konferencji poœwiêconej 200. rocznicy kanonicznej wspólnoty czêœci parafii staroobrzêdowych z RKP. Otwieraj¹c obrady zwierzchnik RKP zwróci³ uwagê, ¿e
przeœladowania staroobrzêdowców oraz stosowanie przemocy w celu przezwyciê¿enia roz³amu by³y skutkiem nieprzemyœlanej polityki Rosji w minionych
wiekach. Patriarcha przypomnia³, ¿e w 1800 r. Synod RKP przyj¹³ tych wyznawców starej wiary, którzy o to prosili, do wspólnoty koœcielnej wraz z przywróceniem kanonicznego kap³añstwa i postanowi³ na nowo zjednoczyæ z Koœcio³em
tych, którzy nawrócili siê z roz³amu. W 1971 r. RKP potwierdzi³ prawowiernoœæ
ksi¹g liturgicznych „przednikonowskich”, uzna³ zbawczoœæ starych obrzêdów rosyjskich i zdj¹³ kl¹twy, na³o¿one na staroobrzêdowców przez sobory w latach
1656 i 1657. Aleksy przypomnia³ wiernym swego Koœcio³a, ¿e dawne obrzêdy
rosyjskie stanowi¹ czêœæ naszej wspólnej spuœcizny duchowo-historycznej, której
nale¿y strzec jak wielkiego skarbu w liturgicznej skarbnicy Koœcio³a. Staroobrzêdowcy s¹ zwolennikami tych obrzêdów i praktyk liturgicznych, które obowi¹zywa³y w Koœciele rosyjskim do czasu reform, przeprowadzonych w po³owie XVII
w. przez patriarchê moskiewskiego Nikona.
– Sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks. dr Konrad Raiser napisa³ w swoim orêdziu na Bo¿e Narodzenie nastêpuj¹ce s³owa: Co roku z okazji
Bo¿ego Narodzenia s³yszymy poselstwo anio³ów: „Chwa³a na wysokoœciach
Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie” (£k 2,14). Œwiêtujemy narodziny „Ksiêcia Pokoju” (Iz 9,5), który pojedna³ nas z Bogiem i miêdzy
sob¹, zwiastuj¹c w ten sposób pokój (...) Obchodz¹c w tym roku Bo¿e Narodzenie
winniœmy zastanowiæ siê nad tym, jaki mo¿emy wnieœæ wk³ad do przezwyciê¿enia
przemocy i stworzenia kultury pokoju. W sytuacji, w której przemoc jest wszechobecna, tym, którzy s³yszeli i przyswoili sobie Ewangeliê pokoju Chrystusa, powierzone zostaje poselstwo pojednania. Tym, którzy „w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuj¹”, zostaje powierzony urz¹d pojednania (2 Kor 5,18-20). Na tym
w³aœnie polega dzisiaj nasze zadanie misyjne jako chrzeœcijan. Gdziekolwiek
skruszone zostaj¹ mury wrogoœci, gdziekolwiek ma miejsce pokojowe rozwi¹zanie
konfliktów spo³ecznych, gdziekolwiek kobiety i dzieci chronione s¹ przed przemoc¹, tam zwiastowany jest pokój Chrystusa ku chwale Bo¿ej.
– Prawos³awni hierarchowie wezwali chrzeœcijan do jednoœci (27 grudnia).
Najwy¿si przedstawiciele 14 autonomicznych i autokefalicznych Koœcio³ów prawos³awnych uczestniczyli na zaproszenie patriarchy Bart³omieja w spotkaniu
w Stambule i Izniku w Turcji. W wydanym na zakoñczenie szczytu orêdziu hierarchowie wyrazili ubolewanie, i¿ œwiat chrzeœcijañski podzieli³ siê, os³abiaj¹c
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tym samym orêdzie mi³oœci i wzajemnego zrozumienia, które powierzy³ nam Pan,
abyœmy je przekazali œwiatu. Podkreœlili jednoczeœnie, ¿e tylko na drodze dialogu, i to szczerego i bez ukrytych zamiarów, na podstawie wspólnej nauki pierwszego tysi¹clecia po Chrystusie, spe³ni siê tak bardzo oczekiwana i tak konieczna
jednoœæ. Spotkanie to zamyka³o ogólnoprawos³awne obchody 2000. rocznicy narodzin Pana Jezusa, rozpoczête 6 stycznia podobnym „szczytem” w Betlejem.
Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny reprezentowa³ jego zwierzchnik,
metropolita Sawa. Na spotkanie nie przyby³ przedstawiciel Koœcio³a rosyjskiego,
który od kilku miesiêcy spiera siê z Konstantynopolem o jurysdykcjê nad prawos³awnymi w Estonii i na Ukrainie.
– W Bratys³awie przedstawiciele Koœcio³ów greckokatolickiego i prawos³awnego zawarli tzw. „Wielk¹ Ugodê” koñcz¹c¹ dziesiêcioletni spór miêdzy nimi
w sprawach maj¹tkowych. Dokument ten podpisali: ze strony grekokatolików –
biskup preszowski Ján Hirka i egzarcha koszycki bp Milan Chautur oraz z ramienia prawos³awnych – metropolita preszowski abp Miko³aj i biskup micha³owski
Jan. Obecny by³ premier Mikuláš Dzurinda. S³owacja jest pierwszym krajem,
gdzie grekokatolicy porozumieli siê z prawos³awnymi co do zwrotu maj¹tku. Dokument dotyczy zwrotu maj¹tku przekazanego przez pañstwo Koœcio³owi prawos³awnemu po likwidacji Koœcio³a greckokatolickiego w 1950 roku.
– Ponad 80 tys. osób, w tym 20 tys. z Polski, uczestniczy³o w Barcelonie
w 23. Europejskim Spotkaniu M³odych zorganizowanym przez Wspólnotê z
Taizé. Odbywa³o siê ono w dniach od 28 grudnia do 1 stycznia 2001 r. Tematem przewodnim spotkania by³o “¯ycie wewnêtrzne i odpowiedzialnoœæ za innych”. Brat Roger, za³o¿yciel Wspólnoty, witaj¹c m³odych Europejczyków zaapelowa³ o bratersk¹ pomoc dla biednych we wszystkich czêœciach œwiata. Natomiast Jan Pawe³ II wezwa³ przyby³¹ do Barcelony m³odzie¿, by u progu
trzeciego tysi¹clecia wielkodusznie i z radoœci¹ przyczynia³a siê do œwiatowego
braterstwa i pojednania. Tegoroczne spotkanie przypad³o w 60. rocznicê powstania Wspólnoty z Taizé, której celem jest dzia³alnoœæ pokojowa i ekumeniczna. Z tej okazji Jan Pawe³ II, patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I, moskiewski patriarcha Aleksy II oraz anglikañski arcybiskup Canterbury George
Carey przes³ali gratulacje i ¿yczenia adresowane do braci z Taizé i uczestników
barceloñskiego spotkania. Duch tolerancji, braterstwa i solidarnoœci, który
charakteryzuje wasze spotkania, jest przyk³adem dla ca³ego œwiata – napisa³ w
liœcie sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Podczas spotkania og³oszono kolejny „List z Taizé” Brata Rogera. Czy wchodz¹c w trzecie tysi¹clecie, naprawdê rozumiemy, ¿e dwa tysi¹ce lat temu Chrystus przyby³ na ziemiê nie po to, by
tworzyæ now¹ religiê, ale po to, ¿eby ka¿demu cz³owiekowi ofiarowaæ dar komunii w Bogu? (...) Chrystus wzywa nas – ewangelicznych ubogich – byœmy
urzeczywistniali nadziejê komunii i nadziejê na pokój. Niech promieniuje wokó³
nas! Mo¿e siê to udaæ nawet najskromniejszemu ze skromnych. Czy widzisz
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przed sob¹ szczêœcie? Tak, Bóg pragnie naszego szczêœcia!... i jest szczêœcie w
pokornym dawaniu siebie – napisa³ za³o¿yciel ekumenicznej Wspólnoty z Taizé. Miasto-gospodarz kolejnego spotkania zostanie og³oszone w czasie najbli¿szych œwi¹t wielkanocnych.

Z kraju
– W dniach od 13 do 17 lipca przebywa³ w Polsce bp Manfred Kock, przewodnicz¹cy Rady Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec (EKD). Goœæ zapozna³ siê z
¿yciem Koœcio³ów mniejszoœciowych w Polsce, zwiedzi³ Warszawê i Mazury –
gdzie m.in. odwiedzi³ miejscowe parafie i ewangelickie domy opieki – oraz spotka³ siê z duchowieñstwem. Goœæ spotka³ siê tak¿e z Aleksandrem Kwaœniewskim, prezydentem RP, podejmowany by³ przez prezesa i prezydium Polskiej
Rady Ekumenicznej, w siedzibie której wyg³osi³ wyk³ad pt. „Dzisiejsze oblicze
Ewangelickiego Koœcio³a Niemiec w kontekœcie jednocz¹cej siê Europy – szanse
i zagro¿enia”. Bp M. Kock odwiedzi³ równie¿ siedzibê Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydowskich, a w Miko³ajkach, podczas niedzielnego nabo¿eñstwa, wyg³osi³ kazanie.
– W Centralnej Uroczystoœci Jubileuszowej Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, która odby³a siê 15 sierpnia w P³ocku, poza biskupami, kap³anami i
licznymi rzeszami wiernych z ca³ego kraju, wziêli te¿ udzia³ metropolita Sawa –
zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego oraz bp Stanis³aw Wielgus – ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji p³ockiej.
– Ok. 100 tysiêcy wiernych prawos³awnych uczestniczy³o w jubileuszowych
uroczystoœciach œwiêta Spasa (Zbawiciela) na górze Grabarce. Dwudniowe obchody zakoñczy³y siê 19 sierpnia liturgi¹ pod przewodnictwem metropolity Warszawy i ca³ej Polski abp. Sawy. Uroczystoœciom towarzyszy³a kopia cudownej
ikony Matki Bo¿ej Iwerskiej, ofiarowana przez mnichów z góry Athos. Œwiêta
Góra Grabarka to najwiêksze prawos³awne sanktuarium w Polsce. Nazywa siê j¹
te¿ Gór¹ Krzy¿y – ze wzglêdu na du¿¹ liczbê krzy¿y wotywnych i pokutnych,
które pozostawiaj¹ w tym miejscu pielgrzymi. Tradycja pielgrzymowania na Grabarkê siêga pocz¹tków XVIII w. W XIX w. wybudowano tam drewnian¹ cerkiew
pw. Przemienienia Pañskiego, w której ju¿ w naszym stuleciu freski malowali Jerzy Nowosielski i Adam Stalony-Dobrzañski. W lipcu 1990 r. cerkiew sp³onê³a,
podpalona przez z³odzieja. Na jej miejscu postawiono murowan¹ cerkiew, podobn¹ do poprzedniej. W 1947 r. na Grabarce otwarto klasztor ¿eñski pw. Marii i
Marty. Mieszka w nim teraz dziesiêæ sióstr, a ich prze³o¿on¹ (ihumeni¹) jest s.
Hermiona. W latach osiemdziesi¹tych odnowi³ siê wœród polskich wyznawców
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prawos³awia zwyczaj pieszych pielgrzymek na Grabarkê. Najwiêksze przychodz¹
z Bia³egostoku, Hajnówki i Bielska Podlaskiego. M³odzie¿ przyje¿d¿a na Œwiêt¹
Górê na coroczne zjazdy w po³owie maja, a tak¿e na obozy i kursy „pisania”
ikon.
– Rada Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego wyda³a 25 sierpnia –
z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i apelu papie¿a Jana Paw³a II o przeprowadzenie rachunku sumienia – list, w którym czytamy m.in.: Biskupi Koœcio³a Katolickiego w Polsce czuj¹ siê szczególnie zobowi¹zani do podjêcia sprawy
oczyszczenia pamiêci i pojednania. (...) Nasze myœli zwracaj¹ siê najpierw
w stronê ¯ydów, bowiem z nimi ³¹cz¹ nas liczne i g³êbokie wiêzi. Trzeba uczyniæ
wszystko, by odbudowaæ i pog³êbiaæ chrzeœcijañsk¹ solidarnoœæ z ludem Izraela
po to, aby nigdy i nigdzie podobne nieszczêœcie [Holocaust] nie mog³o siê znowu
wydarzyæ. Trzeba równie¿ skutecznie przezwyciê¿aæ wszelkie przejawy anty¿ydowskoœci, antyjudaizmu (czyli niechêci wyros³ej z fa³szywie rozumianej nauki
Koœcio³a) i antysemityzmu (tj. nienawiœci zrodzonej z pobudek narodowoœciowych lub rasowych), jakie mia³y miejsce wœród chrzeœcijan. Oczekujemy – dodali
jednoczeœnie biskupi – ¿e z równ¹ determinacj¹ przezwyciê¿any bêdzie antypolonizm. Biskupi wyrazili ponadto poparcie dla dialogu z innymi religiami oraz
z ludŸmi niewierz¹cymi, powo³uj¹c siê na og³oszony w 1999 r. dokument „Niewierz¹cy w parafii”. Pamiêtamy te¿ – napisali – ¿e obraz Koœcio³a w oczach niewierz¹cych tworz¹ równie¿ ludzie wierz¹cy. W³aœciwy stosunek do niewierz¹cych
powinien opieraæ siê na Ewangelii, czyli wyra¿aæ siê w mi³oœci, braterstwie i szacunku. Chocia¿ Koœció³ odrzuca ca³kowicie postawê ateizmu, to jednak ze wzglêdu na wspóln¹ troskê o œwiat, w którym ¿yj¹ wierz¹cy i niewierz¹cy, podejmuje
dialog z tymi, którzy w swoim ¿yciu dokonali innego wyboru. Sam Stwórca
w swojej wielkiej mi³oœci obdarzy³ cz³owieka wolnoœci¹.
– Omówieniu najnowszych dokumentów Koœcio³a katolickiego by³o poœwiêcone spotkanie zarz¹du Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów w Warszawie
(3 paŸdziernika). Cz³onkowie Rady omówili deklaracjê „Dominus Iesus”, najnowszy list Komisji ds. Dialogu Miêdzyreligijnego Episkopatu Polski oraz apel
papie¿a Jana Paw³a II z 26 wrzeœnia 2000 r. o przyspieszenie dialogu miêdzy katolikami a ¯ydami i muzu³manami. W posiedzeniu Rady po raz pierwszy uczestniczy³ warszawski biskup pomocniczy Tadeusz Pikus, zastêpuj¹c zmar³ego bp.
W³adys³awa Mizio³ka.
– Stowarzyszenie Przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, miesiêcznik „WiêŸ” i Polski Pen-Club zorganizowa³y 4 paŸdziernika
spotkanie z udzia³em abpa Józefa ¯yciñskiego i Stanis³awa Krajewskiego, wiceprzewodnicz¹cego Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Wiele siê mówi o polskim
antysemityzmie, np. szeroko by³y komentowane wydarzenia na ¯wirowisku, a za
ma³o akcentuje pozytywne zjawiska – mówi³ abp ¯yciñski i wymieni³ przede
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wszystkim nauczanie Jana Paw³a II i jego wizytê w Ziemi Œwiêtej. Zamiast zadrêczaæ siê absurdalnym napisem, który ktoœ zrobi³ na murze, nale¿y zwracaæ
uwagê na takie wydarzenia – powiedzia³ metropolita lubelski. Dr Stanis³aw Krajewski zauwa¿y³ jednak, ¿e w polskich warunkach nauczanie papieskie nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w praktyce duszpasterskiej i poda³ przyk³ad antysemickich publikacji sprzedawanych w przykoœcielnych kioskach. Z bólem
mówi³ równie¿ o braku reakcji – zarówno autorytetów pañstwowych, jak i koœcielnych – na odkryt¹ niedawno prawdê o mordzie, jakiego na ¿ydowskich
wspó³mieszkañcach dopuœcili siê w 1941 r. Polacy w Jedwabnem.
– W dniach 12-14 paŸdziernika obradowa³ w Katowicach Synod Koœcio³a
Zielonoœwi¹tkowego w Polsce. Uczestniczy³o w nim ponad 200 delegatów zborów i agend ogólnokoœcielnych oraz cz³onkowie ustêpuj¹cej Rady Koœcio³a.
W programie obrad Synodu znalaz³y siê m.in. wys³uchanie i przyjêcie sprawozdañ ustêpuj¹cego kierownictwa oraz wybór nowych w³adz Koœcio³a. Na nowego
zwierzchnika Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego w RP (prezbitera naczelnego) powo³any zosta³ ks. prezb. Mieczys³aw Czajko, pastor zboru w Szczecinie, któremu
Synod nada³ tytu³ biskupa. W ramach Synodu odby³o siê równie¿ dziêkczynne
jubileuszowe nabo¿eñstwo z okazji 2000-lecia chrzeœcijañstwa oraz 100-lecia ruchu zielonoœwi¹tkowego. W nabo¿eñstwie uczestniczyli delegaci na Synod, wierni miejscowego zboru, duchowni innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, przedstawiciel Sejmu RP, a tak¿e przedstawiciele w³adz samorz¹dowych na czele z wiceprezydentem miasta Katowic.
– Z udzia³em premiera Jerzego Buzka odby³o siê 22 paŸdziernika centralne
nabo¿eñstwo z okazji Roku Jubileuszowego, zorganizowane przez diecezjê katowick¹ Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Ekumenicznej uroczystoœci w
katowickim koœciele ewangelickim przewodniczy³ zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Jan Szarek. W kazaniu bp Szarek odniós³ siê
negatywnie do watykañskiej deklaracji „Dominus Iesus”. Oto jego s³owa:
Ostatnio wœród niektórych chrzeœcijan od¿y³a dyskusja, dotycz¹ca tego, który z
Koœcio³ów jest jedynozbawczy, kogo mo¿na, a kogo ju¿ nie, nazywaæ bratem i
siostr¹ w Chrystusie; który z Koœcio³ów jest Koœcio³em siostrzanym, a mo¿e tylko Koœcio³em–córk¹, Koœcio³em cz¹stkowym. Wci¹¿ wynosimy siê jeden ponad
drugiego, wci¹¿ spieramy siê, kto powinien zajmowaæ pierwsze miejsce przy
takim czy innym stole. Smutne jest to, ¿e nawet Koœcio³y bior¹ udzia³ w tej gorsz¹cej dyskusji.
– W dniu 26 paŸdziernika w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie odby³o siê posiedzenie Komisji ds. Dialogu pomiêdzy Konferencj¹ Episkopatu Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ pod wspólnym przewodnictwem prezesa
PRE bpa Jana Szarka i przewodnicz¹cego Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenii
abpa Alfonsa Nossola. Spotkanie poœwiêcone by³o kwestii ma³¿eñstw miesza-
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nych. O. prof. Celestyn Napiórkowski zreferowa³ ustawodawstwo Koœcio³a
Rzymskokatolickiego w tej dziedzinie i przypomnia³ historiê zagadnienia. Na bazie tego wyst¹pienia rozwinê³a siê dyskusja. Postulowano, by zorientowaæ siê,
jak kwestiê ma³¿eñstw mieszanych rozwi¹zano w innych krajach – Niemczech,
Austrii, Szwajcarii czy Francji. Omówiono tak¿e sprawê rodziców chrzestnych
oraz problem wspólnej Komunii œw. przy zawieraniu ma³¿eñstwa. Zaproponowano, aby Koœcio³y zrzeszone w PRE przedstawi³y swój punkt widzenia na kwestiê
zawierania ma³¿eñstw mieszanych, zw³aszcza stronê prawn¹ i duszpastersk¹ tego
zagadnienia podczas nastêpnego spotkania 15 marca 2001 roku.
– Kard. Joseph Ratzinger otrzyma³ doktorat honoris causa Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu. Uroczystoœæ, po³¹czona z rozpoczêciem nowego roku akademickiego na tej uczelni, odby³a siê 27 paŸdziernika. W laudacji
rektor uczelni ks. prof. Ignacy Dec powiedzia³, ¿e kard. Ratzinger jest najwybitniejszym teologiem wœród kardyna³ów i najwybitniejszym kardyna³em wœród teologów. Wyk³ad z okazji otrzymania doktoratu kard. Ratzinger poœwiêci³ relacjom
wiedzy i teologii. Wiara nigdy nie prowadzi do pe³nej pewnoœci, ale te¿ i wyrzeczenie siê wiary nie uwalnia cz³owieka od wszystkich w¹tpliwoœci – podkreœli³
kard. Ratzinger. W tym tkwi pewna si³a i pewna s³aboœæ wiary – doda³. Prefekt
Kongregacji Nauki Wiary wskaza³ na dialogiczny charakter wiary i teologii. Jego
zdaniem, uprawianie teologii to nie tylko uprawianie nauki, ale ¿ycie wiar¹.
W rozmowie z KAI kard. Ratzinger powiedzia³, ¿e polscy katolicy powinni zachowaæ sw¹ pasjê do odwa¿nych dyskusji intelektualnych oraz radoœæ ze zwi¹zku
swej historii i wiary. Kard. Ratzinger z radoœci¹ podkreœli³, ¿e w Polsce toczy siê
dziœ gor¹ca dyskusja intelektualna na temat wiary i jej miejsca we wspó³czesnym
œwiecie. Wskaza³ tu na bardzo wa¿n¹ rolê, jak¹ ma do odegrania kr¹g intelektualistów katolickich wychowanych jeszcze przez kard. Wojty³ê. Kr¹g ten – jego
zdaniem – jest silnym inspiratorem wa¿nych przemian w ³onie polskiego katolicyzmu i w procesie jego dostosowywania siê do nowych wyzwañ. Jako jeden
z dowodów ¿ywotnoœci wiary wskaza³ tak¿e powstawanie nowych wydzia³ów
teologicznych na uniwersytetach w Polsce.
– 27 paŸdziernika w warszawskim koœciele ewangelicko-reformowanym odprawiono nabo¿eñstwo z okazji Œwiêta Reformacji, przygotowane przez cztery
sto³eczne parafie ewangelickie: dwie luterañskie, metodystyczn¹ i reformowan¹.
Uczestniczyli w nim zwierzchnicy Koœcio³ów: biskupi Jan Szarek (lut.), Edward
Puœlecki (metod.) i Zdzis³aw Tranda (ref.), cz³onkowie Trójstronnej Komisji ds.
Dialogu (której kolejne posiedzenie odby³o siê przed t¹ uroczystoœci¹) oraz duchowni i œwieccy parafianie. Nieczêsto siê zdarza, aby reformowani, metodyœci i
luteranie obchodzili wspólnie nawet tak wa¿ne œwiêto jak Pami¹tka Reformacji –
przyzna³ wyg³aszaj¹cy kazanie ks. bp Jan Szarek. – Tym niemniej wielokrotnie
doœwiadczamy, zw³aszcza w pracy ekumenicznej, ¿e coraz wiêcej jest spraw, które
nas ³¹cz¹ i powoduj¹, ¿e na co dzieñ jesteœmy siostrami i braæmi w Panu. Dlate-
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go nie powinno nikogo dziwiæ, ¿e w tym szczególnym roku, roku jubileuszu 2000lecia wcielenia Syna Bo¿ego, zapragnêliœmy razem uczciæ dzieñ dla nas tak istotny. Zastanawiaj¹c siê zaœ nad trwaj¹cym podzia³em Koœcio³a, kaznodzieja wyrazi³ nadzieje, ¿e u progu XXI wieku Duch Œwiêty sk³oni wszystkich chrzeœcijan do
pokuty i nawrócenia, rzuci na kolana, uleczy rany, przysposobi do nowego wspólnego œwiadectwa o Jezusie Chrystusie. W zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê kadencj¹ ks.
bpa Szarka jako zwierzchnika Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i prezesa
Polskiej Rady Ekumenicznej laudacjê wyg³osi³ ks. bp Edward Puœlecki, wiceprezes PRE. Z kolei podczas spotkania w domu parafialnym ks. prob. Adam Pilch
(lut.) zaproponowa³, by co roku w kolejnym koœciele ewangelickim odbywa³y siê
wspólne nabo¿eñstwa w Œwiêto Reformacji.
– W dniach 29-31 paŸdziernika w Bielsku-Bia³ej, w ramach obchodów 2000
rocznicy wcielenia Syna Bo¿ego, odby³o siê ekumeniczne sympozjum teologiczne. Przygotowane zosta³o przez duchownych luterañskiej diecezji cieszyñskiej i
rzymskokatolickiej diecezji bielsko-¿ywieckiej, przy czym prelegentami byli tak¿e teolodzy z ró¿nych oœrodków naukowych, m.in. z Warszawy, Krakowa, Lublina i Opola. W ci¹gu trzech dni wyg³oszono 21 referatów. Has³o sympozjum:
„Chrystus i Jego Koœció³” przedstawione zosta³o w ramach nastêpuj¹cych grup
tematycznych: „Chrystus wczoraj i dziœ”, „Miejsce Chrystusa w Koœciele”, „Jednoœæ w Chrystusie”. W drugim dni sesji odby³o siê uroczyste wrêczenie ks. prof.
Manfredowi Uglorzowi Ksiêgi Pami¹tkowej pt. „Chrystus i Jego Koœció³”, wydanej z okazji 60. rocznicy urodzin ksiêdza profesora. Uczestnicy spotkania zakoñczyli obrady wspólnie modl¹c siê podczas ekumenicznego nabo¿eñstwa
w koœciele Zbawiciela w Bielsku. Wziêli w nim udzia³ m.in. bp Stefan Cichy i
bp Tadeusz Rakoczy z Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz bp Rudolf Pastucha
i bp Pawe³ Anweiler z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego.
– Wspólna modlitwa chrzeœcijan i ¯ydów z okazji ¿ydowskiego œwiêta Simchat Tora odby³a siê 29 paŸdziernika w warszawskim koœciele Dzieci¹tka Jezus
z inicjatywy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów oraz ks. Romana Indrzejczyka,
gospodarza spotkania. Popo³udniowe spotkanie sk³ada³o siê ze wspólnego œpiewania psalmów oraz lektury czytania zaczerpniêtego z Ksiêgi Powtórzonego
Prawa, które skomentowali Konstanty Gebert i ks. Janusz Stañczuk. Pierwszy z
nich zwróci³ uwagê, ¿e cz³owiek ¿yj¹cy w zgodzie z Tor¹ wnosi w œwiat porz¹dek. Natomiast pogañstwo zarówno w czasach biblijnych, jak i teraz polega na
tym, ¿e na miejsce Prawa Bo¿ego stawia siê co innego. Je¿eli obronimy Torê w
naszym sercu, nie ma sposobu, abyœmy utracili nasz¹ Ziemiê Obiecan¹ – zakoñczy³ Konstanty Gebert. Natomiast ks. Stañczuk zwróci³ uwagê, ¿e najwiêkszy grzech cz³owieka polega na tym, ¿e podejrzewa, i¿ Bóg ma wobec niego
jakieœ z³e plany. Podczas spotkania zabra³a g³os Halina Bortnowska, która z³o¿y³a œwiadectwo o swoim dochodzeniu do znaczenia dialogu chrzeœcijañsko¿ydowskiego i znaczenia dialogu dla rozwoju wiary. Wejœcie na drogê dialogu
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oznacza wejœcie na drogê nawrócenia – podkreœli³a. Jej zdaniem najtrudniejszy
jest w³aœnie dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski, gdy¿ obci¹¿a go wiele zasz³oœci i
uprzedzeñ.
– Bezprecedensowy list do katolików i prawos³awnych wystosowali wspólnie
metropolita lubelski abp Józef ¯yciñski oraz prawos³awny biskup che³mski i lubelski Abel. Pragniemy razem budowaæ wielk¹ wspólnotê duchowej jednoœci,
której symbolem pozostaje Koœció³ Piêædziesi¹tnicy, o¿ywiany ³ask¹ Ducha mi³oœci i prawdy – napisali hierarchowie. Pretekstem do wystosowania listu, odczytanego w katolickich i prawos³awnych œwi¹tyniach Lublina 29 paŸdziernika, by³o
zaproszenie do ekumenicznej modlitwy na Majdanku oraz uczestnictwa w uroczystoœciach wrêczenia 7 listopada doktoratu honoris causa KUL dla zwierzchnika Koœcio³a Prawos³awnego Rumunii, patriarchy Teoktysta, rabina Rzymu Elio
Toaffa oraz kard. Williama Keelera z Baltimore. List przypomina, ¿e Lublin stanowi³ zawsze w historii Polski symbol jednoœci i dialogu. W tym mieœcie zrodzi³a
siê szczególna tradycja i kultura, która – zdaniem autorów listu – wymaga pielêgnowania i dalszego przekazywania. Wspólne przes³anie powsta³o z inicjatywy
abp ¯yciñskiego.
– 1 listopada, w dzieñ Wszystkich Œwiêtych, katolicy i prawos³awni po raz
15. modlili siê wspólnie na cmentarzu prawos³awnym w Warszawie. Prawos³awni
przybyli pod przewodnictwem ks. mitrata Anatola Szyd³owskiego, natomiast katolicy na czele ze swym proboszczem ks. pra³atem Józefem £azickim. Obaj proboszczowie, przy pomniku 1500 rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkañców
Woli, gdzie rozpoczynaj¹ siê tradycyjnie wspólne modlitwy, wymienili poca³unek pokoju.
– Synod Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP wybra³ 4 listopada nowego biskupa Koœcio³a. Zosta³ nim proboszcz parafii luterañskiej w Gi¿ycku ks.
Janusz Jagucki. Nowy biskup urodzi³ siê 14 lutego 1947 r. w Sorkwitach k. Mr¹gowa. W latach 1965-1970 odby³ studia teologiczne w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie uzyska³ tytu³ magistra teologii. Po ordynacji na duchownego by³ kolejno wikariuszem, administratorem, a od 1976 r. proboszczem parafii w Gi¿ycku. Nowy biskup obejmie rz¹dy w Koœciele po
wprowadzeniu w urz¹d w dniu 6 stycznia 2001. Dotychczasowy biskup Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego Jan Szarek przejdzie na emeryturê.
– Prawos³awny arcybiskup Bukaresztu i patriarcha ca³ej Rumunii Teoktyst
z³o¿y³ wizytê w Polsce w dniach od 4 do 9 listopada. Wraz z nim do Polski przyjecha³ tak¿e metropolita Mo³dawii i Bukowiny Daniel. By³a to rewizyta za pobyt
metropolity Sawy w Rumunii pod koniec wrzeœnia 2000 r. 5 listopada Teoktyst
odprawi³ liturgiê w warszawskiej katedrze prawos³awnej pw. œw. Marii Magdaleny. Wraz z nim liturgiê sprawowa³o piêciu prawos³awnych biskupów polskich,
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wœród nich metropolita warszawski i ca³ej Polski Sawa, zwierzchnik Polskiego
Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. W liturgii, której przewodniczy³
rumuñski metropolita, uczestniczy³a równie¿ ambasador Rumunii w Polsce Irena Comorovschi. Patriarcha Teoktyst w czasie swego pobytu w Warszawie spotka³ siê z prymasem Polski, kard. Józefem Glempem, prezydentem RP Aleksandrem Kwaœniewskim oraz marsza³kiem Sejmu Maciejem P³a¿yñskim. Oprócz
Warszawy odwiedzi³ tak¿e Bia³ystok, Supraœl, Bielsk Podlaski, Grabarkê, Jab³eczn¹. 7 listopada otrzyma³ doktorat honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
– W dniach 6 i 7 listopada, w ramach drugiej czêœci Kongresu Kultury
Chrzeœcijañskiej w Lublinie (czêœæ pierwsza mia³a miejsce miêdzy 17 a 20 wrzeœnia) Katolicki Uniwersytet Lubelski uhonorowa³ zas³u¿onych dla budowania
dialogu duchowych przywódców z krêgu katolicyzmu, prawos³awia i judaizmu.
Pierwszy dzieñ Kongresu by³ zwi¹zany z wrêczeniem doktoratu honoris causa
kard. Williamowi Keelerowi, arcybiskupowi Baltimore, przewodnicz¹cemu Konferencji Biskupów USA. Otrzyma³ on to wyró¿nienie w uznaniu wyj¹tkowych
zas³ug w dziedzinie obrony ¿ycia ludzkiego, dzia³alnoœci edukacyjnej i charytatywnej oraz wielkich dokonañ w zakresie dialogu miêdzyreligijnego i budowania
ducha ekumenizmu. Drugiego dnia Kongresu honorowy doktorat zosta³ wrêczony patriarsze Teoktystowi, zwierzchnikowi Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Ks. prof. Wac³aw Hryniewicz wyjaœni³ w laudacji zatytu³owanej „Jednoœæ
Koœcio³a nie jest utopi¹”, ¿e wyró¿nienie to w ojczyŸnie Jana Paw³a II jest wyrazem naszego uznania i wdziêcznoœci za tê historyczn¹ decyzjê, jak¹ by³o zaproszenie papie¿a do Rumunii przez patriarchê. Jednoczeœnie zaznaczy³, ¿e Teoktyst
jest jedn¹ z postaci najbardziej zas³u¿onych dla dialogu ekumenicznego we
wspó³czesnym œwiecie. Trzeci – w trakcie Kongresu – doktorat honoris causa
KUL za wielki wk³ad w dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski otrzyma³ g³ówny rabin
Rzymu Elio Toaff, który zas³yn¹³ z tego, ¿e 13 kwietnia 1986 r. przyj¹³ w Wielkiej Synagodze w Rzymie papie¿a Jana Paw³a II. To spotkanie odbi³o siê szerokim echem w ca³ym chrzeœcijañskim i ¿ydowskim œwiecie – powiedzia³ w laudacji ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz. Dziêki wizycie Jana Paw³a II w synagodze
upad³o wiele murów dziel¹cych obie spo³ecznoœci religijne i rozpocz¹³ siê etap
wzajemnego poznawania i szacunku.
– Na Uniwersytecie Œl¹skim powstanie Wydzia³ Teologiczny – zadecydowa³ 7
listopada Senat tej uczelni. Przyszli studenci wydzia³u to dotychczasowi s³uchacze kilku uczelni, dzia³aj¹cych w ramach katowickiego Instytutu TeologicznoPastoralnego. S¹ wœród nich przyszli ksiê¿a, a tak¿e œwieccy studenci teologii,
katolickiej nauki spo³ecznej, nauk o rodzinie i innych kierunków. W sumie jest
ich prawie tysi¹c. Zajêcia rozpoczn¹ siê za niespe³na rok i na razie bêd¹ siê odbywa³y w istniej¹cych ju¿ pomieszczeniach koœcielnych. Zgodnie z uchwa³¹ Senatu, na Wydziale Teologicznym powstanie 13 katedr i zak³adów, w tym tak¿e Ka-
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tedra Teologii Ewangelickiej. 6 grudnia mia³a miejsce uroczystoœæ podpisania
umowy o powo³aniu Wydzia³u Teologicznego. Umowê zawarli: w imieniu Konferencji Episkopatu Polski – prymas Polski kard. Józef Glemp, a w imieniu rz¹du
– minister edukacji narodowej Edmund Wittbrodt. Swoje podpisy pod aktem z³o¿yli tak¿e: metropolita katowicki abp Damian Zimoñ – wielki kanclerz nowego
wydzia³u, oraz rektor Uniwersytetu Œl¹skiego prof. Tadeusz S³awek. Cieszê siê,
¿e jesteœmy œwiadkami normalizowania siê sytuacji w Polsce – powiedzia³ podczas uroczystoœci abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Jego zdaniem teologia na uniwersytecie to tak¿e dowód na realizowanie w naszym kraju
zasady wolnoœci religijnej. Wydzia³y teologiczne istniej¹ na piêciu pañstwowych
uniwersytetach: w Olsztynie, Poznaniu, Opolu oraz na warszawskim Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego.
– 15 listopada odby³a siê w Warszawie uroczysta promocja ks. biskupa Jana
Szarka, zwierzchnika Polskiej Rady Ekumenicznej i prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na doktora honoris causa Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
(sylwetkê honorowego doktora zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).
– 16 listopada odby³a siê w Warszawie uroczystoœæ wrêczenia nagród, przyznawanych co roku przez Spo³eczn¹ Radê Fundacji Ekumenicznej „Tolerancja”.
Medale „Zas³u¿ony dla Tolerancji” przyznawane s¹ za szczególne zas³ugi
w krzewieniu idei tolerancji. W 2000 r. w grupie indywidualnych nagród krajowych uhonorowani zostali o. Stanis³aw Musia³ – jezuita z Krakowa, prof. Józef
Gierowski, prof. Ewa £êtowska i prof. Karol Modzelewski. Natomiast nagrodê
zbiorow¹ Rada Fundacji przyzna³a Andrzejowi Adamusowi i Wydawnictwu Dolnoœl¹skiemu oraz o. Wac³awowi Oszajcy i „Przegl¹dowi Powszechnemu”. Nagrody zagraniczne trafi¹ do Miriam Akavia z Izraela, literatki urodzonej w Krakowie, przewodnicz¹cej Towarzystwa PrzyjaŸni Izraelsko-Polskiej w Jerozolimie
oraz do Bogdana Stupki, ministra kultury i sztuki Ukrainy, znanego w Polsce odtwórcy roli Chmielnickiego w filmie „Ogniem i mieczem”.
– Nabo¿eñstwem ekumenicznym w kaplicy ewangelickiej w Opolu rozpoczê³o siê 19 listopada Colloquium Opole 2000 poœwiêcone zagadnieniu „Stereotypy
i uprzedzenia w stosunkach miêdzy Polakami, Niemcami i Czechami”. Jego organizatorami byli: Instytut Œl¹ski w Opolu, Uniwersytet Opolski, Akademia Ewangelicka w Görlitz oraz Akademia Ekumeniczna w Pradze. W nabo¿eñstwie przygotowanym przez ks. Mariana Niemca kazanie wyg³osi³ bp Rudolf Pastucha,
zwierzchnik diecezji katowickiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP, a
pozdrowienia przekazali bp Klaus Wollenweber z Koœcio³a Ewangelickiego Górnych £u¿yc oraz biskup pomocniczy diecezji opolskiej Koœcio³a Rzymskokatolickiego Jan Kopiec. Akademiê Ewangelick¹ w Pradze reprezentowa³ jej dyrektor
ks. Jiøi Silny z Czeskos³owackiego Koœcio³a Husyckiego.
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– W warszawskim koœciele Œwiêtego Krzy¿a katolicy i muzu³manie modlili
siê o pokój. Mszy œw. w tej intencji przewodniczy³ bp Tadeusz Pikus, delegat
Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z islamem. Uczestnicy liturgii brali
udzia³ w konferencji pt. „Islam w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Historia i
wspó³czesnoœæ dialogu”, odbywaj¹cej siê 21-22 listopada na Uniwersytecie Warszawskim. We mszy œw. uczestniczyli obaj wspó³przewodnicz¹cy Rady Wspólnej
Katolików i Muzu³manów: Selim Chazbijewicz i Zdzis³aw Bielecki. Byli tak¿e
przewodnicz¹cy gmin muzu³mañskich w Polsce.
– Polska Rada Ekumeniczna zorganizowa³a 3 grudnia w koœciele ewangelicko-augsburskim Œw. Trójcy w Warszawie dziêkczynne nabo¿eñstwo ekumeniczne na zakoñczenie obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000 rocznicy wcielenia siê i
narodzenia Jezusa Chrystusa. S³owo Bo¿e wyg³osi³ prezes PRE bp Jan Szarek.
Odczytano Pos³anie Koœcio³ów cz³onkowskich PRE, w którym znalaz³y siê nastêpuj¹ce s³owa: Wkraczamy w nowe tysi¹clecie z nadziej¹, ¿e Ewangelia bêdzie
zatacza³a coraz szersze krêgi i stanie siê Ÿród³em nadziei; ¿e Trójjedyny Bóg zbli¿y nasze Koœcio³y jeszcze bardziej do siebie; ¿e wspólnie bêdziemy mogli przystêpowaæ do Sto³u Pañskiego; ¿e mo¿liwy bêdzie pokój pomiêdzy wyznawcami
wszystkich religii, narodów i kultur; ¿e bêdziemy mogli zachowaæ Bo¿e stworzenie dla przysz³ej generacji.
– Po raz trzeci w pierwsz¹ niedzielê Adwentu 3 grudnia odby³o siê w Opolu
nabo¿eñstwo ekumeniczne „Zjednoczeni z Chrystusem – bliscy sobie”. Uczestniczy³a w nim m³odzie¿ z ró¿nych wspólnot chrzeœcijañskich. Modlitwie przewodniczy³ abp Alfons Nossol. Arcybiskup zaapelowa³ do m³odych chrzeœcijan, aby
w codziennym ¿yciu otworzyli siê na S³owo Wcielone, na Chrystusa, gdy¿ w ten
sposób stan¹ siê ludŸmi adwentowymi, których celem jest Bo¿e Narodzenie. Ze
strony ewangelickiej przemawia³ ks. Marian Niemiec, wskazuj¹c na rolê S³owa
Bo¿ego, które jest pokarmem, Ÿród³em pociechy w niedoli, œwiat³oœci¹ i pochodni¹ dla cz³owieka. W nabo¿eñstwie wziê³y udzia³ zespo³y „Probo” z ewangelickiej parafii z Wo³czyna oraz z rzymskokatolickiej parafii œw. Jacka w Opolu.
– W dniu 7 grudnia odby³o siê w Warszawie w siedzibie Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego pierwsze posiedzenie Komisji Katolicko-Luterañskiej ds. Dialogu. Stronê katolick¹ reprezentowali: abp Edmund Piszcz (wspó³przewodnicz¹cy), o. prof. Stanis³aw Celestyn Napiórkowski i ks. prof. Piotr Jaskó³a, stronê luterañsk¹ – bp Ryszard Borski (wspó³przewodnicz¹cy), ks. prof. Manfred Uglorz i
prof. Karol Karski. Komisja powsta³a z inicjatywy Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i Konferencji Episkopatu Polski. Podczas pierwszego
wstêpnego spotkania omówiono cel, zadania i sposób pracy Komisji w najbli¿szym okresie czasu. Ustalono, ze Komisja zajmowaæ siê bêdzie zagadnieniami
bie¿¹cymi, które interesuj¹ oba Koœcio³y, jak i problemami teologicznymi podejmowanymi w dialogu katolicko-luterañskim na szczeblu œwiatowym. W drugim
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przypadku chodziæ bêdzie zw³aszcza o recepcjê prowadzonych dialogów w warunkach polskich. Uzgodniono, ¿e Komisja bêdzie siê zbieraæ dwa razy w roku.
Nastêpne spotkanie wyznaczono na 22 lutego 2001 r. w siedzibie Sekretariatu
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.
– 9 grudnia w bazylice Wniebowziêcia NMP w Bia³ymstoku odby³ siê ingres
nowego zwierzchnika rzymskokatolickiej archidiecezji bia³ostockiej – arcybiskupa Wojciecha Ziemby. Próg œwi¹tyni abp Ziemba przekroczy³ w asyœcie nuncjusza apostolskiego abpa Józefa Kowalczyka oraz ponad 20 biskupów z ca³ej
Polski. W uroczystoœciach uczestniczyli przedstawiciele w³adz pañstwowych i
samorz¹dowych oraz innych Koœcio³ów i religii z prawos³awnym biskupem bia³ostocko-gdañskim Jakubem oraz przewodnicz¹cymi Gminy Wyznaniowej Muzu³manów. Abp Ziemba ma 59 lat. Sakrê biskupi¹ przyj¹³ 18 lat temu. Przez
ostatnich 8 lat by³ ordynariuszem e³ckim. W metropolii bia³ostockiej zast¹pi³ abp.
Stanis³awa Szymeckiego, który przeszed³ na emeryturê.
– W Bukówku ko³o Œrody Œl¹skiej poœwiêcono 16 grudnia interkonfesyjn¹
œwi¹tyniê pw. Trójcy Œwiêtej. W Dolnoœl¹skim Sanktuarium Ekumenicznym modliæ siê bêd¹ rzymskokatolicy, grekokatolicy, wyznawcy prawos³awia, ewangelicy, a tak¿e wierni Koœcio³a Polskokatolickiego. Przed wojn¹ œwi¹tynia by³a w³asnoœci¹ wspólnoty ewangelickiej. Remont zniszczonego po wojnie i zrujnowanego z braku gospodarza obiektu, rozpocz¹³ siê z inicjatywy kard. Henryka
Gulbinowicza w 1998 roku. By³ on mo¿liwy dziêki zaanga¿owaniu parafian i
miejscowego proboszcza ks. Józefa Melera oraz pomocy w³adz gminnych i kilkunastu sponsorów. Na terenie archidiecezji wroc³awskiej s¹ ju¿ dwa koœcio³y u¿ytkowane wspólnie przez ewangelików i katolików: w Miliczu i na wroc³awskim
osiedlu Sêpolno.
– 19 grudnia rozdano w Warszawie po raz dwudziesty pi¹ty Nagrodê Œw. Brata Alberta Chmielowskiego. W gronie 13 laureatów znaleŸli siê biskup Jan Szarek, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady
Ekumenicznej, którego wyró¿niono za d³ugoletni¹ dzia³alnoœæ i wielkie osi¹gniêcia w ruchu ekumenicznym oraz ks. prof. Witalij Borowoj, wybitny teolog i ekumenista prawos³awny, obserwator Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego na
II Soborze Watykañskim oraz jego wieloletni przedstawiciel w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. By³a to 25. edycja nagrody.
– Po raz pierwszy Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom ma charakter ekumeniczny. W akcjê Caritas w³¹czy³y siê w tym roku prawos³awna Eleos oraz Diakonia Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Rozprowadzane w parafiach wigilijne
œwiece ró¿ni¹ siê wygl¹dem: Caritas rozprowadza bia³e œwiece z logo Caritas,
Eleos – pachn¹ce miodem œwiece ¿ó³te, Diakonia natomiast – bia³e, na których
widnieje symbolizuj¹cy mi³osierdzie Bo¿e krzy¿ z koron¹. Wszystkie uzyskane
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fundusze zostan¹ wykorzystane na pomoc dzieciom, m.in. na do¿ywianie w szko³ach, na pomoc dla rodzin wielodzietnych, zakup sprzêtu rehabilitacyjnego, pomoc dla dzieci ulicy oraz na kolonie letnie. Idea Wigilijnej Pomocy zrodzi³a siê w
1994 roku. Natomiast inicjatywa, by Wigilijne Dzie³o rozszerzyæ na inne Koœcio³y, zrodzi³a siê podczas spotkania Polskiej Rady Ekumenicznej, w którym brali
udzia³ równie¿ przedstawiciele Caritas. Jak powiedzia³ KAI Marek Masalski, dyrektor prawos³awnego Oœrodka Mi³osierdzia Eleos w Bia³ymstoku, wspólne
przedsiêwziêcie charytatywne jest doskona³¹ okazj¹, by uœwiadomiæ Polakom, ¿e
pomoc drugiemu cz³owiekowi mo¿e byæ dzie³em wielu Koœcio³ów i ¿e ekumenizm mo¿e mieæ charakter oddolny.
– Pod koniec roku na rynek trafi³o trzecie wydanie informatora o wyznaniach
religijnych, stowarzyszeniach narodowoœciowych i etnicznych dzia³aj¹cych w
Polsce w ostatnich trzech latach. Jego wydawc¹ jest G³ówny Urz¹d Statystyczny.
Wynika z niego, ¿e w Polsce na 38, 7 mln. obywateli, 34,87 mln. to wierni Koœcio³a katolickiego (w tym 110 tys. grekokatolików), co stanowi 90, 1 proc. ludnoœci, a 7,8 proc. nie przyznaje siê do ¿adnego wyznania. Koœció³ prawos³awny
zrzesza 562,4 tys. wyznawców (1, 46 proc. ogó³u obywateli); wyznania protestanckie skupiaj¹ 162,9 tys. osób (0,42 proc.), w tym najwiêkszy Koœció³ ewangelicko-augsburski liczy 87 tys. osób. Nastêpni w kolejnoœci s¹ Œwiadkowie Jehowy zarejestrowani jako „Stra¿nica” – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe.
Zrzeszaj¹ w Polsce 123 tys. cz³onków. Do pozosta³ych zwi¹zków wyznaniowych
nale¿y 147 tys. wiernych. Do liczniejszych w Polsce nale¿¹ tak¿e Koœció³ Starokatolicki Mariawitów – 25,5 tys. cz³onków, Koœció³ Polskokatolicki – 22,1 tys.
cz³onków i Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy – 19,4 tys. cz³onków. Muzu³mañski Zwi¹zek Religijny liczy w Polsce 5,1 tys. wyznawców, a Miêdzynarodowe Towarzystwo Œwiadomoœci Kryszny 5 tys. wyznawców.
Opracowa³: Karol Karski
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RECENZJE

ZBIGNIEW ZEMBRZUSKI:

Ekumenizm w Warszawie.
Studium Historyczno-Teologiczne,
Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM” 2001, 292 s.

¯yje jeszcze sporo osób: ksiê¿y, sióstr zakonnych i publicystów pamiêtaj¹cych pocz¹tki ekumenizmu w Warszawie i uczestnicz¹cych tam po dziœ dzieñ
we wszystkich najwa¿niejszych etapach naszej wspólnej drogi ku jednoœci.
Jednak ¿adna z tych osób – poza wartoœciowymi sk¹din¹d przyczynkami – nie
pokusi³a siê o stworzenie syntezy sto³ecznego ekumenizmu. Tego zadania
podj¹³ siê doœæ niespodziewanie kap³an urodzony w czasach Soboru Watykañskiego II, ks. dr Zbigniew Zembrzuski, który o pocz¹tkach warszawskiej oikumene czyta³ w publikacjach, b¹dŸ s³ysza³ z opowiadañ œwiadków tamtych czasów.
Trzeba przyznaæ, ¿e ze swojego zadania wywi¹za³ siê sumiennie. Przewertowa³ ca³¹ dostêpn¹ literaturê przedmiotu, dotar³ do niepublikowanych Ÿróde³ (nawiasem mówi¹c zawieraj¹cych sporo luk), przeprowadzi³ dziesi¹tki rozmów
z pionierami ekumenizmu, odby³ szereg konsultacji z kompetentnymi osobami.
Z tego powsta³a najpierw praca doktorska, napisana pod kierunkiem wspania³ego
ekumenisty, o. prof. Stanis³awa Celestyna Napiórkowskiego i obroniona
w 1999 r. na KUL. Po niezbêdnych przeróbkach i uzupe³nieniach, wyda³a j¹ nied³ugo potem w formie ksi¹¿kowej oficyna „ADAM”.
Efekt pracy ks. Zembrzuskiego jest na tyle dobry, ¿e jego ksi¹¿kê mo¿na œmia³o polecaæ wszystkim, którzy chc¹ poznaæ pocz¹tki i dzieje ekumenizmu w Warszawie. Autor nie pomin¹³ bodaj ¿adnej wa¿niejszego wydarzenia. Nawet osoby
obznajomione z tematem czytaj¹c tê ksi¹¿kê mog¹ skonstatowaæ ze zdumieniem,
¿e tych wydarzeñ i inicjatyw by³o tak du¿o w nied³ugich przecie¿ dziejach sto³ecznej ekumenii.
Ks. Zembrzuski uwzglêdni³ te¿ chyba wszystkie osoby zas³uguj¹ce na wymienienie, które wnios³y swój wk³ad w budowanie braterskiej jednoœci miêdzy
chrzeœcijanami ró¿nych wyznañ. Cenne jest równie¿ to, ¿e nie preferowa³ swoje-
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go katolickiego œrodowiska kosztem Koœcio³ów nierzymskokatolickich i opisa³
rzetelnie ich inicjatywy oraz struktury ekumeniczne. Wytkn¹³bym jedynie ks.
Zembrzuskiemu pominiêcie wyj¹tkowej roli ewangelicko-reformowanej „Jednoty”, miesiêcznika, który od kilkudziesiêciu lat s³u¿y konsekwentnie ekumenii,
a dla sprawy jednoœci uczyni³ wiêcej ni¿ niejeden Koœció³.
Autorowi uda³o siê unikn¹æ wiêkszych b³êdów i wpadek, co jest nieuniknione
w publikacjach obfituj¹cych w informacje. Usterki s¹ doprawdy niewielkie.
Np. przy nazwisku ks. Szerudy powinien byæ inicja³ J. a nie – jak b³êdnie podano
E. – bo ten znany luterañski profesor mia³ na imiê Jan.
Druga uwaga dotyczy skromnej osoby ni¿ej podpisanego. Oczywiœcie jest
zawsze przyjemnie ujrzeæ swoje nazwisko w pozytywnym kontekœcie w prasowej publikacji, a tym bardziej w ksi¹¿ce. Jednak ks. Zembrzuski mnie i trzem
innym osobom przypisa³ nies³usznie zas³ugê w organizowaniu nadal comiesiêcznych nabo¿eñstw w luterañskim koœciele Wniebowst¹pienia Pañskiego
w Warszawie. Sk³ad personalny komitetu organizacyjnego by³ taki, jak podano
w ksi¹¿ce, ale jedynie przez dziesiêæ pierwszych lat, kiedy nabo¿eñstwa odbywa³y siê w koœciele ewangelicko-reformowanym. Potem jednak, po przeniesieniu spotkañ modlitewnych do wspomnianej œwi¹tyni luterañskiej, wszyscy po
kolei zaczêli siê „wykruszaæ” i na „placu boju” pozosta³ jedynie niezmordowany inicjator tych nabo¿eñstw, red. Jan Turnau, wspomagany ofiarnie od kilku
lat przez proboszcza parafii, ks. mjr. Adama Pilcha. S¹ to jednak naprawdê drobiazgi, w ¿adnym stopniu nie wp³ywaj¹ce na ogóln¹ ocenê – oczywiœcie pozytywn¹ – wydanej ksi¹¿ki.
Niejednego mo¿e zdziwiæ podrozdzia³ o dzia³alnoœci ekumenicznej kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego, gdy¿ wiadomo, ¿e sprawa jednoœci chrzeœcijan nie by³a
przedmiotem szczególnej troski Prymasa Tysi¹clecia. Ks. Zembrzuski nie robi
z kard. Wyszyñskiego ekumenisty „na si³ê”, przypomina jednak, ¿e nie lubi³ on
u¿ywanego w stosunku do niekatolików okreœlenia „braci od³¹czeni”, uwa¿aj¹c
je za pejoratywne, spotyka³ siê wielokrotnie z pastorem Zygmuntem Michelisem,
którego niezwykle wysoko ceni³ i któremu zezwoli³ na odprawianie nabo¿eñstw
w koœciele sióstr sakramentek œw. Kazimierza. Prymas zgodzi³ siê tak¿e ( w roku
1962 !) na udzia³ delegacji Koœcio³a katolickiego w nabo¿eñstwie ewangelickim,
wreszcie erygowa³ Oœrodek ds. Jednoœci Chrzeœcijan przy Kurii Metropolitalnej
Warszawskiej. Mo¿na by jeszcze dodaæ, ¿e za prymasa Wyszyñskiego utar³ siê
w Polsce przestrzegany do dziœ zwyczaj, ¿e podczas mszy rzymskokatolickiej
mo¿e g³osiæ kazanie duchowny niekatolicki. A tego zabrania przecie¿ nowe „Dyrektorium ekumeniczne”.
Ksi¹¿ka ks. Zembrzuskiego jest wa¿na z kilku powodów. Przede wszystkim
dlatego, ¿e jest pierwszym kompleksowym opracowaniem tematyki. Na dodatek
poœwiêcona jest ona oœrodkowi bardzo aktywnemu ekumenicznie, oddzia³ywuj¹cemu na ca³¹ polsk¹ ekumeniê. Praca mo¿e te¿ byæ zachêt¹ dla innych prê¿nych
oœrodków ekumenicznych, takich jak np. Wroc³aw, Opole, Katowice, Olsztyn, do
stworzenia w³asnych syntetycznych opracowañ.
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Trzeba równie¿ podkreœliæ, ¿e autor nie ogranicza siê do historii, ale ma wizjê
pracy ekumenicznej w przysz³oœci. Wymienia szereg postulatów – po czêœci ju¿
zg³aszanych wczeœniej przez inne osoby – które mog³yby o¿ywiæ wspó³pracê
ekumeniczn¹. Autor uwa¿a np., ¿e ruchowi ekumenicznemu w Polsce potrzebna
s¹ nowe struktury w rodzaju Rady Koœcio³ów Chrzeœcijañskich, przekonuje te¿,
i¿ na uczelniach chrzeœcijañskich w stolicy winny byæ prowadzone wyk³ady z zakresu duchowoœci ekumenizmu. Wiele do zrobienia pozosta³o równie¿ w zakresie
wspó³pracy informacyjno-wydawniczej a tak¿e charytatywnej. Zdaniem autora
dialogowi ekumenicznemu dobrze s³u¿y³oby tak¿e opracowanie encyklopedii,
s³ownika czy bodaj informatora z tego zakresu. Ks. Zembrzuski dopomina siê
równie¿ o wyraŸny akcent obecnoœci innych Koœcio³ów podczas Tygodni Kultury Chrzeœcijañskiej, organizowanych w Warszawie przez Koœció³ rzymskokatolicki. Uwa¿a ponadto, ¿e na oddzielne studium zas³uguje opis dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej.
Mimo wyraŸnych postêpów na drodze jednoœci – o czym traktuje ta ksi¹¿ka autor w zakoñczeniu cierpko zauwa¿a: Koœcio³y tylko w stopniu dostatecznym
dojrza³y ju¿ do przekroczenia bariery nieufnoœci. Zaraz jednak potem dodaje, ¿e
przyk³ad Warszawy przeczy pogl¹dowi o zastoju ekumenii. Istniej¹ wprawdzie
przeszkody, opóŸnienia, piêtrz¹ce siê jeszcze ci¹gle trudnoœci, ale wzbudzona
przez Ducha Œwiêtego têsknota za pe³niejsz¹ wspólnot¹ uczniów Chrystusa wci¹¿
¿yje i owocuje – pisze ks. Zembrzuski. Stwierdzenia te s¹ pozornie sprzeczne, bo
rzeczywiœcie widzimy wyraŸny postêp w drodze ku jednoœci, a z drugiej strony
raz po raz daje znaæ o sobie brak zaufania i uprzedzenia. Dzieje siê tak zapewne
dlatego, ¿e poszczególne Koœcio³y nie s¹ monolitami, co zreszt¹ autor zauwa¿a
postuluj¹c dialog wewn¹trz wspólnot, i w ich ³onie ujawniaj¹ siê ró¿ne postawy i
stanowiska.
W przedmowie bp Zdzis³aw Tranda z Koœcio³a ewangelicko-reformowanego,
chwal¹c rzetelnoœæ autora, postuluje napisanie syntezy ekumenizmu w Polsce,
sugeruj¹c, aby podj¹³ siê tego w³aœnie ks. Zembrzuski. Redakcja „SIDE” pod tym
postulatem podpisuje siê obiema rêkami.
Tymczasem ¿ycie dopisuje nowy rozdzia³ do recenzowanej ksi¹¿ki. Ks. Zembrzuski od 1999 r. pracuje jako wyk³adowca ekumenizmu w Wy¿szym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, po œmierci bp. W³adys³awa
Mizio³ka wraz z jego nastêpc¹ bp. Tadeuszem Pikusem wspó³redaguje „Biuletyn
Ekumeniczny” i aktywnie uczestniczy w wa¿niejszych wydarzeniach ekumenicznych na terenie stolicy. Jednym s³owem – przyby³ nam jeszcze jeden zaanga¿owany ekumenista.
Grzegorz Polak
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Encyklopedia katolicka
Tom VIII

Jêzyk-kino
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
2000, 1456 s.

Mój zacny profesor historii Koœcio³a w ATK, o. Hieronim Eugeniusz Wyczawski, w po³owie lat siedemdziesi¹tych powiedzia³ do swoich studentów: „E,
ja tam nie bêdê wykupywa³ subskrypcji Encyklopedii Katolickiej, bo i tak nie
doczekam koñca”. I rzeczywiœcie, zmar³ po ukazaniu siê szóstego tomu, czyli
mniej wiêcej w po³owie tego edytorskiego przedsiêwziêcia.
Od czasu wydania pierwszego tomu w roku 1973 zdo³a³o wyrosn¹æ ju¿ jedno
pokolenie Polaków, a koñca dzie³a nie widaæ. Mamy tak¹ sytuacjê, ¿e subskrybenci narzekaj¹ na tempo ukazywania siê encyklopedii, a nikt nie krytykuje jej
poziomu merytorycznego. Podobnie jest z ostatnim – ósmym z kolei tomem –
który ukaza³ siê w Roku Jubileuszowym.
Czytelnik o zainteresowaniach ekumenicznych szukaæ bêdzie przede wszystkim hase³ dotycz¹cych poszczególnych Koœcio³ów i religii, a tak¿e porównywaæ
jak poszczególne problemy teologiczne i dotycz¹ce organizacji ¿ycia koœcielnego
widziane s¹ z odmiennego punktu widzenia przez autorów o ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej.
Tom na pewno ich nie rozczaruje, bowiem redakcja jak zwykle zadba³a o to,
aby nic, co jest istotne dla ca³oœciowego przedstawienia chrzeœcijañstwa, nie zosta³o pominiête.
Jeœli idzie o inne religie, na uwagê zas³uguje przede wszystkim has³o judaizm,
opracowane przez ks. prof. Ryszarda Rubinkiewicza, wybitnego biblistê i uczestnika dialogu chrzeœcijañsko-judaistycznego. Autor znakomicie pokazuje, dlaczego judaizm jest tak wa¿ny dla chrzeœcijañstwa, chyba jednak niedostatecznie akcentuje winy wyznawców Chrystusa wobec „starszych braci w wierze”. Mimo, i¿
mam
œwiadomoœæ jakie wymogi obowi¹zuj¹ autorów hase³ encyklopedycznych,
wydaje mi siê, ¿e ks. prof. Rubinkiewicz za ma³o napisa³ o osi¹gniêciach dialogu
chrzeœcijañsko-¿ydowskiego i zbyt skrótowo potraktowa³ rolê Jana Paw³a II w
zbli¿aniu do siebie dwóch religii.
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W ósmym tomie czytelnik znajdzie te¿ has³o „karaimi”, poœwiêcone wymieraj¹cej ju¿, jak napisano w „Encyklopedii”, „sekcie ¿ydowskiej”, uznaj¹cej
za Ÿród³o objawienia jedynie Stary Testament, z pominiêciem póŸniejszej tradycji rabinistycznej. Przedstawiony zosta³ tak¿e – choæ szkoda, ¿e tak lakonicznie – Koœció³ kimbangistów, bêd¹cy interesuj¹c¹ afrykañsk¹ adaptacj¹ chrzeœci-jañstwa z podtekstem antykolonialnym, nale¿¹cy do Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Has³a „Kalwin Jan” i „Kalwinizm” opracowa³ fachowo nieod¿a³owanej pamiêci ks. Jerzy Stahl, duchowny Koœcio³a ewangelicko-reformowanego.
Jednym z najwa¿niejszych opracowañ tematycznych ósmego tomu jest
„Koœció³ katolicki”. Autorzy prezentuj¹ historiê, strukturê organizacyjn¹,
doktrynê i dzieje teologii katolickiej. O. Leonard Górka SVD rzetelnie przedstawi³ te¿ imponuj¹c¹ dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ Koœcio³a katolickiego. Jest to
opracowanie jak najbardziej aktualne, doprowadzone do roku 2000. Np.
w akapicie poœwiêconym dialogowi katolicko-luterañskiemu odnotowana zosta³a podpisana 31.10.1999 w Augsburgu deklaracja w sprawie nauki o
usprawiedliwieniu. Czytelnik-niekatolik, byæ mo¿e przez przekorê, zechce
porównaæ has³o z Encyklopedii z deklaracj¹ „Dominus Iesus”, jednak nie znajdzie tam megalomañskiego tonu bij¹cego z owego dokumentu Kongregacji Nauki Wiary.
Z opracowaniem „Katolicki Koœció³” niemal s¹siaduje posiadaj¹ce ten sam
rdzeñ has³o: „katolikat”, oznaczaj¹ce jednostkê organizacyjn¹ Koœcio³a na
Wschodzie, np. w Gruzji i Armenii.
Interesuj¹cym zajêciem bêdzie dla czytelnika przeœledzenie i porównanie, jak
takie zagadnienia jak np. kap³añstwo, katecheza czy kaznodziejstwo przedstawiane s¹ z ró¿nych konfesyjnie punktów widzenia. I tak np. o kap³añstwie w ujêciu katolickim pisze Bogus³aw Migut, stanowisko prawos³awne prezentuje metropolita Sawa, a protestanckie – duchowny luterañski ks. Roman Pracki. Mo¿na
by tylko ¿a³owaæ, ¿e nie ma punktu widzenia starokatolickiego, tym bardziej, ¿e
od³am tego nurtu wyznaniowego, czyli Koœció³ Katolicki Mariawitów (grupa felicjanowska) praktykuje kap³añstwo kobiet, a nawet wyœwiêca je na biskupów.
Ten brak os³adza opracowanie o. Celestyna Stanis³awa Napiórkowskiego OFMConv, który ukazuje jak problem kap³añstwa przedstawia siê w dialogu teologicznym miêdzy poszczególnymi Koœcio³ami.
Wielk¹ zalet¹ KUL-owskiego wydawnictwa jest te¿ to, ¿e stara siê zaprezentowaæ oryginalne zjawiska wystêpuj¹ce w innych od³amach chrzeœcijañstwa.
Takim zjawiskiem jest np. ciekawie opisany w przez ks. Henryka Paprockiego
typ wschodniej ascezy zwany jurodstwem. Na zasadzie kontrastu, poprzez
pogardê œwiata jurodiwi chcieli podkreœliæ wartoœæ rzeczywistoœci nadprzyrodzonej.
Nie pominiêto nawet ekumenicznego periodyku wychodz¹cego w USA pod
nazw¹ „Journal of Ecumenical Studies”. Zaiste, w Encyklopedii trudno doszukaæ
siê istotnych braków. Raczej mamy do czynienia z nadmiarem bogactwa. Do-
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prawdy trudno mi zrozumieæ jaki zwi¹zek z chrzeœcijañstwem ma np. has³o „kanibalizm”, choæ znam biskupa, który opowiada dowcipy o kanibalach.
Ale ¿arty na bok. Nasza wiedza ekumeniczna i w ogóle religijna by³aby o wiele ubo¿sza gdyby nie Encyklopedia katolicka i inne wydawnictwa KUL. Lublin
jest bez w¹tpienia najlepszym zapleczem teologicznym polskiej ekumenii. Wielkim wsparciem dla œrodowiska KUL-owskiego sta³ siê niedawno Oœrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, który si³ami chrzeœcijan ró¿nych wyznañ wydaje od
dwóch lat znakomity „Kalendarz ekumeniczny”.

