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ARTYKU£Y

Karol Karski
RUCH EKUMENICZNY W POLSCE
1940 – 1960

1. RADA EKUMENICZNA W CZASIE WOJNY
Dwie oddzielne, wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê relacje zamieszczone w „Koœciele Powszechnym” – organie Rady Ekumenicznej w Polsce1 informuj¹, ¿e od
roku 1940 odbywa³y siê w Warszawie konspiracyjne zebrania ekumeniczne w
gronie oko³o 20 osób. Grupa ta zbiera³a siê b¹dŸ na plebanii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Królewskiej 19 (w mieszkaniu ks. Zygmunta Michelisa), b¹dŸ
te¿ w kaplicy metodystycznej przy ul. Mokotowskiej 12. W zebraniach tych bra³y
udzia³ nieoficjalne delegacje nastêpuj¹cych wyznañ: ewangelicko-augsburskiego,
ewangelicko-reformowanego, metodystycznego, ewangelicznych chrzeœcijan,
mariawickiego, starokatolickiego. Pod koniec 1942 r. z tych zebrañ skrystalizowa³a siê œcis³a organizacja z formalnym statutem o nazwie Rada Ekumeniczna w
Polsce. Cz³onkowie ró¿nych wyznañ nale¿eli do organizacji ekumenicznej personalnie, a nie jako oficjalni przedstawiciele swego Koœcio³a.
Komisje Rady Ekumenicznej – dogmatyczna i organizacyjna – zbiera³y siê
regularnie co tydzieñ. Komisja dogmatyczna na kilkunastu posiedzeniach opracowa³a ekumeniczne „Wyznanie wiary polskich chrzeœcijan” w tych sprawach, w
jakich nie ma zasadniczych ró¿nic pomiêdzy wyznaniami chrzeœcijañskimi.
G³ównymi autorami tej „Polskiej Konfesji” byli ksiê¿a: Suess, Krenz i Jelinek.
Podpisa³y j¹ w marcu 1944 na zebraniu w Kaplicy Metodystycznej nastêpuj¹ce
osoby: z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego – ks. Edward Wende, ks. prof.
Adolf Suess, ks. Zygmunt Michelis, ks. prof. Jan Szeruda, ks. Otton Krenz, z
1

1947 nr 1-2, s. 28-30.
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Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego – ks. Ludwik Zaunar i ks. dr Emil Jelinek, z Koœcio³a Metodystycznego – ks. sup. Konstanty Najder, z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów – ks. bp Jakub Próchniewski i ks. bp Wac³aw Przysiecki, z Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego – ks. Julian Pêkala.
Konfesja Polska w preambule stwierdza³a: „Pomni na s³owa Jezusa Chrystusa:
„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni jedno w
nas (byli)i aby uwierzy³ œwiat, ¿eœ Ty mnie pos³a³” (Jan 17, 21) – dla skuteczniejszego rozkrzewienia Królestwa Bo¿ego na ziemi, tak dla wiecznego zbawienia
dusz jak i dla pomno¿enia dobra swego Narodu – w imiê Ojca i Syna i Ducha
Œwiêtego ³¹czymy siê ze sob¹ w mi³oœci bratniej, a w jednoœci Ducha Chrystusowego zrzeszamy siê w Tymczasowej Radzie Ekumenicznej, i wspólnie w oparciu
o prazasady Wiary Apostolskiej wyznajemy…”.
Potem nastêpuje czêœæ religijna z³o¿ona z szeœciu nastêpuj¹cych artyku³ów:
I. O Bogu i podstawie wiary; II. O cz³owieku i jego upadku; III. O Jezusie
Chrystusie i Jego zbawczym dziele; IV. O Duchu Œwiêtym i Jego zbawczej
mocy; V. O Koœciele; VI. O rzeczach ostatecznych. Interesuj¹ca jest czêœæ druga – socjalna – która w trzech artyku³ach wypowiada siê na temat w³asnoœci,
pracy oraz pañstwa i narodu. W pierwszym z wymienionych znalaz³y siê nastêpuj¹ce s³owa: „Ustrój gospodarczy winien stwarzaæ warunki, w których zarówno nêdza jak i bogactwo nie wystawiaj¹ cz³owieka na pokusy i nie nara¿aj¹ na
szkodê jego duszy”. O pracy Konfesja Polska powiada m. in.: „Praca jest powszechnym obowi¹zkiem, a tym samym i powszechnym prawem. Ustrój spo³eczny winien stwarzaæ warunki, w których nikt zasadniczo nie mo¿e uchylaæ
siê od pracy, ani nie mo¿e byæ pozbawiony mo¿noœci jej otrzymania”. Wed³ug
autorów dokumentu „pañstwo winno byæ zorganizowane na zasadach sprawiedliwoœci chrzeœcijañskiej, zapewniaj¹cej cz³owiekowi równoœæ religijn¹ i polityczn¹, wolnoœæ osobist¹ i równe szanse ¿yciowe”. Zaœ „stosunek pañstwa i
jego rz¹du do religii winien byæ oparty na zupe³nej wolnoœci sumienia i wyznania, które s¹ przyrodzonym i zasadniczym prawem cz³owieka i obywatela (…)
Wolny Koœció³ w wolnym Pañstwie jest idea³em wierz¹cego chrzeœcijanina i
wolnego obywatela”2.
Równolegle Komisja organizacyjna Rady Ekumenicznej opracowa³a projekt
federacyjny Prawa Wewnêtrznego Polskiego Koœcio³a Ewangelickiego3 . Projekt ten uzyska³ pó³oficjaln¹ sankcjê mieszanej komisji, sk³adaj¹cej siê z delegatów Rady Koœcielnej Warszawskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z sen.
Ludwikiem Evertem na czele oraz delegatów konsystorza Ewangelicko-Reformowanego4 .
2
3
4
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Cyt. za: „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 13.
Tekst za: KP 1947 nr 1-2, s. 18-21.
Tam¿e, s. 29-30.
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2. POCZ¥TKI OFICJALNEJ DZIA£ALNOŒCI I W£ADZE
Pierwsze publiczne wyst¹pienie Rady Ekumenicznej mia³o miejsce w Warszawie w
niedzielê dnia 14 paŸdziernika 1945 roku. Przed po³udniem odby³o siê wspólne nabo¿eñstwo w kaplicy Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego przy ul. Kredytowej 4. Przemawiali kolejno reprezentanci nastêpuj¹cych Koœcio³ów: ewangelicko-augsburskiego,
mariawickiego, starokatolickiego, metodystycznego, ewangelicznych chrzeœcijan.
Po po³udniu w siedzibie parafii ewangelicko-augsburskiej odby³o siê plenarne
posiedzenie Rady Ekumenicznej z reprezentantami siedmiu ró¿nych wyznañ.
Uroczyœcie potwierdzono swoj¹ przynale¿noœæ do Rady Ekumenicznej i uchwalono kontynuowanie rozpoczêtego dzie³a przez propagowanie we w³asnych œrodowiskach wyznaniowych ducha ekumenicznego braterstwa i wspó³pracy. Przy tej
okazji podkreœlono, „¿e to, co nas ³¹czy jest wy¿szego gatunku ani¿eli to, co nas
dzieli. I dlatego uczucie ró¿nicy wyznaniowej musi znaleŸæ swoje ograniczenie w
poczuciu jednoœci ducha mi³oœci, braterstwa i solidarnoœci chrzeœcijañskiej”5 .
W³aœciwe ukonstytuowanie Rady Ekumenicznej w Polsce nast¹pi³o w Warszawie 15 listopada 1946 roku z udzia³em 46 delegatów. Podjêto dwie wa¿ne decyzje: przyjêto statut (tymczasowy) i wybrano w³adze6 .
Statut przewidywa³, ¿e do Rady Ekumenicznej „mog¹ nale¿eæ wszystkie Koœcio³y oraz organizacje religijne stoj¹ce na gruncie wiary, ¿e Jezus Chrystus jest
Synem Bo¿ym i Zbawicielem œwiata”. Cz³onkostwo zobowi¹zywa³o do wzajemnego szacunku i lojalnego postêpowania.
Nowych cz³onków przyjmowa³o Ogólne Zgromadzenie Rady zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów po otrzymaniu pisemnego zg³oszenia zwierzchniej reprezentacji
wnioskodawcy. Koœcio³y i organizacje nale¿¹ce do Rady Ekumenicznej w zale¿noœci od liczby cz³onków mog³y delegowaæ do ogólnego Zgromadzenia od 1 do 5
delegatów. Prezes Rady by³ wybierany absolutn¹ wiêkszoœci¹ wszystkich cz³onków, natomiast wiceprezesów (piêciu) sekretarzy (trzech) i skarbnika wybierano
zwyk³¹ wiêkszoœci¹. Wszyscy oni stanowili ³¹cznie Prezydium RE. Mandaty
trwa³y przez rok. Zwyk³e posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia odbywa³y siê raz
w roku, natomiast Prezydium – raz na kwarta³.
Bezpoœrednio po oficjalnym ukonstytuowaniu siê Rady Ekumenicznej informowano, ¿e reprezentuje ona 12 Koœcio³ów. By³y to: Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, Koœció³ Ewangelicko-Reformowany, Koœció³ Metodystyczny, Koœció³
Baptystyczny, Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan (dwie grupy), Zjednoczenie
Koœcio³ów Chrystusowych, Koœció³ Wiary Ewangelicznej, Koœció³ AdwentyTam¿e, s. 29.
Statut Tymczasowej Rady Ekumenicznej opublikowano w: „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 3133; por. te¿ artyku³: Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna w Polsce, „Stra¿nica Ewangeliczna”, Warszawa
1947 nr 1, s. 6.
5
6

11

KAROL KARSKI

styczny, Koœció³ Starokatolicki Mariawitów, Polski Narodowy Koœció³ Katolicki,
Koœció³ Starokatolicki i Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny7 .
Sk³ad Prezydium Rady Ekumenicznej przedstawia³ siê nastêpuj¹co: prezes –
ks. Zygmunt Michelis (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), wiceprezesi – ks. bp
Jan Szeruda (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), ks. bp Jakub Próchniewski (Koœció³ Starokatolicki Mariawitów), ks. sup. Stefan Skierski (Koœció³ EwangelickoReformowany), ks. Jan Kowalenko (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), ks. dr Miko³aj ¯eleŸniak (Polski Narodowy Koœció³ Katolicki), sekretarze –
ks. sup. Konstanty Najder (Koœció³ Metodystyczny), ks. Edward Narbuttowicz
(Polski Narodowy Koœció³ Katolicki), dr W³adys³aw £ukawski (Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan), skarbnik – Stanis³aw Krakiewicz (Polski Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów)8 .
W wyniku wyborów w dniu 23 stycznia 1948 r. sk³ad Prezydium niewiele siê
zmieni³. Prezesem zosta³ ponownie ks. Z. Michelis, który zdecydowanie wygra³
rywalizacjê z bp. J. Szerud¹. Spoœród piêciu wiceprezesów zmieni³ siê tylko jeden: miejsce ks. ¯eleŸniaka zaj¹³ ks. Aleksander Kircun. Z grona trzech sekretarzy uby³ ks. Konstanty Najder. Skarbnik pozosta³ ten sam9 .
Wybory przeprowadzone 9 czerwca 1949 r. przynios³y powa¿ne zmiany w
sk³adzie Prezydium Rady Ekumenicznej. Wprawdzie na stanowisko prezesa wybrano trzeci raz z rzêdu ks. Z. Michelisa, ale spoœród dotychczasowych piêciu
wiceprezesów pozosta³ tylko bp J. Szeruda. Pozosta³¹ czwórkê stanowili: bp J.
Padewski, bp W. Przysiecki, ks. sup. K. Ostachiewicz i ks. W. Wie¿añski. Stanowisko sekretarza obj¹³ ks. E. Narbuttowicz, zastêpcami sekretarza zostali: ks. sup.
J. Naumiuk i ks. A. Kurzawa10 .
Statut Tymczasowej Rady Ekumenicznej stanowi³, ¿e mandat w³adz trwa³ jeden
rok. Jednak podczas posiedzenia plenarnego w 1950 r. nie przeprowadzono wyborów.
Na kolejnym plenum, które mia³o miejsce 30 marca 1951 r., pojawi³a siê opinia, ¿e
mandat wybranych w³adz trwa trzy lata. Wybory odbywa³y siê ju¿ w stylu charakterystycznym dla systemu komunistycznego – przez aklamacjê. Prezesem zosta³ po raz
kolejny ks. Z. Michelis, stanowiska wiceprezesów objêli wy³¹cznie zwierzchnicy koœcielni: abp Tymoteusz, bp J. Próchniewski, bp J. Szeruda, sup. gen. K. Ostachiewicz,
sup. gen. J. Naumiuk, ks. prezes A. Kircun. Wakuj¹ca pozosta³a wiceprezesura dla
Koœcio³a Narodowego, gdy¿ zwierzchnik tego Koœcio³a – bp J. Padewski od dwóch
miesiêcy przebywa³ w wiêzieniu. Podobny los spotka³ w owym czasie ks. E. Narbuttowicza, który pe³ni³ dotychczas funkcjê sekretarza. W jego miejsce stanowisko to
obj¹³ bp W. Przysiecki, zastêpc¹ sekretarza zosta³ ks. J. Pêkala11 .
KP 1947 nr 1-2, s. 30.
Tam¿e.
9
Dokument 39: Protokó³ z 23 stycznia 1948.
10
Dokument 46: Protokó³ z 9 czerwca 1949.
11
Dokument 53: Protokó³ z 30 marca 1951.
7
8
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3. RADA PROTESTANCKICH KOŒCIO£ÓW W POLSCE
Drugiego paŸdziernika 1945 r. oficjalni reprezentanci piêciu Koœcio³ów protestanckich: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego, Ewangelicznych Chrzeœcijan i Baptystów utworzyli wspólne przedstawicielstwo pod nazw¹ „Rada Protestanckich Koœcio³ów Rzeczypospolitej Polskiej”.
Cele Rady sformu³owano nastêpuj¹co:
„1) pog³êbienie wspó³pracy na niwie religijnej i spo³eczno-charytatywnej,
2) reprezentowanie polskiego protestantyzmu wobec kraju i zagranicy,
3) wspólna obrona przeciwko wszelkim zakusom na wolnoœæ sumienia i pe³nego równouprawnienia w kraju,
4) kultywowanie duchowej ³¹cznoœci z protestanckimi Koœcio³ami za granic¹,
a szczególnie z Ameryk¹ Pó³nocn¹,
5) poœredniczenie, uzyskanie, rozprowadzanie w kraju pomocy materialnej od
zagranicznych protestanckich Koœcio³ów”.
W sk³ad Rady wesz³y nastêpuj¹ce osoby: ks. sup. Konstanty Najder (Koœció³
Metodystyczny) – prezes, ks. bp Jan Szeruda (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski)
– wiceprezes, ks. Zygmunt Michelis (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) – sekretarz, ks. Leonid Jesakow (Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan) – skarbnik, ks.
sup. Stefan Skierski (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), Aleksander Enholc
(dyrektor Towarzystwa Biblijnego), Stanis³aw Krakiewicz (Polski Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów), Aleksander Kircun (Polski Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów) 12.
Rada Protestanckich Koœcio³ów istnia³a ponad rok i by³a odpowiedzialna
przede wszystkim za rozdzia³ pomocy charytatywnej, która dociera³a do Polski
od Koœcio³ów protestanckich w USA i Skandynawii. G³ównym koordynatorem
tej pomocy by³ Wydzia³ Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej przy Komitecie
Tymczasowym Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. Po oficjalnym powo³aniu
do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce (15 listopada 1946) Rada
Protestanckich Koœcio³ów zaprzesta³a dzia³alnoœci. Jej obowi¹zki przej¹³ dzia³aj¹cy w ramach ChRE Komitet Odbudowy Koœcielnej (KOK).
Wydzia³ Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej w Genewie finansowa³ nastêpuj¹ce projekty: remonty obiektów koœcielnych, instytucje chrzeœcijañskie, pomoc dla duchownych (pensje lub ich czêœæ), urlopy zdrowotne, edukacjê chrzeœcijañsk¹, stypendia, pracê m³odzie¿ow¹, literaturê, ewangelizacjê, transport.
W 1945 r. pomoc¹ by³y objête Koœcio³y w szeœciu krajach (Austria, Finlandia,
Francja, Niemcy, Holandia, W³ochy), jej ogólna wartoœæ wynosi³a 376 500 $.
W 1946 r. z pomocy skorzysta³y Koœcio³y w Austrii, Belgii, Bu³garii, Czecho12

Dokument 2: Rada Protestanckich Koœcio³ów w Polsce z 17 paŸdziernika 1945 r.
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s³owacji, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Jugos³awii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Rumunii, Wêgier, W³och. Objê³a ona tak¿e
spo³ecznoœci emigrantów protestanckich z Litwy i £otwy, emigrantów prawos³awnych osiad³ych we Francji oraz starokatolików. Ogólna wartoœæ pomocy wynosi³a 1 587 900 $, z czego 86 200 $ otrzyma³y Koœcio³y w Polsce13 .
W dniach 28 marca – 1 kwietnia 1946 r. odby³a siê w Genewie narada reprezentantów Wydzia³u Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej oraz krajowych rad lub komitetów udzielaj¹cych pomocy i korzystaj¹cych z niej. Pochodzili oni z nastêpuj¹cych
krajów: Austria, Belgia, Czechos³owacja, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wêgry, Wielka Brytania, W³ochy. W gronie ponad 40 uczestników by³o trzech Polaków: ks. sup. Konstanty Najder, ks. Zygmunt Michelis i ks. Leonid Jesakow. Programowe przemówienie na temat odbudowy
jako wa¿nego zadania ekumenicznego wyg³osi³ dr Willem A. Visser ‘t Hooft, sekretarz generalny Komitetu Tymczasowego Œwiatowej Rady Koœcio³ów14 .
Miêdzy marcem a listopadem 1946 r. Rada Protestanckich Koœcio³ów odby³a
14 posiedzeñ: 19 marca, 12 kwietnia, 18 kwietnia, 18 maja, 19 czerwca, 28
czerwca, 1 lipca, 30 lipca, 2 sierpnia, 21 sierpnia, 1 paŸdziernika, 3 paŸdziernika,
27 paŸdziernika i 14 listopada.
Zapisy protokolarne daj¹ wgl¹d w skalê i charakter pomocy. Ju¿ podczas swojego pierwszego posiedzenia roboczego (19 marca 1946) Rada Protestanckich
Koœcio³ów ustali³a, ¿e zwróci siê do Genewy z proœb¹ o sfinansowanie 70 % poborów dla 155 pracowników etatowych oraz zapomogi po 2 tys. z³otych dla 202
pracowników nieetatowych z 5 Koœcio³ów protestanckich. Poza tym podjêto starania o dotacjê w wysokoœci miliona z³otych na wydawanie dwóch czasopism
(miesiêcznika religijnego i tygodnika spo³eczno-kulturalnego), 500 tys. z³ na druk
œpiewnika (plus cztery tony papieru), 24 maszyny do pisania, 72 pióra wieczne,
48 rowerów i 24 motocykle15 .
Dok³adnie dwa miesi¹ce po powy¿szych ustaleniach (18 maja) zaistnia³a ju¿
mo¿liwoœæ rozdzielenia 560 tys. z³ na zapomogi dla duchownych16 . Reprezentant
Wydzia³u Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej Steward Herman, uczestnicz¹cy
w posiedzeniu Rady Protestanckich Koœcio³ów 19 czerwca 1946 r. zakomunikowa³,
¿e Genewa przyzna³a 25 tys. franków szwajcarskich na zapomogi dla duchownych,
8 tys. $ na druk œpiewnika, 12 tys. $ na dzia³alnoœæ wydawnicz¹, 3 tys. franków na
cele administracyjne. Poza tym zakupiono 40 rowerów i 16 maszyn do pisania17.
13
The Ten Formative Years 1938 – 1948. Report on the activities of the World Council of Churches
during its period of formation, Geneva 1948, s. 42-43.
14
P. M. Bouman, Tears and Rejoicing. The Story of European Inter-Church Aid 1922-1956, Brussels
1983, s.151-153 i 362.
15
Dokument 3: Protokó³ z 19 marca 1946 r.
16
Dokument 7: Protokó³ z 18 maja 1946 r.
17
Dokument 8: Protokó³ z 19 czerwca 1946 r.
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Ze sprawozdania finansowego, przedstawionego na posiedzeniu w dniu 1 paŸdziernika 1946 r. wynika³o, ¿e na zapomogi personalne przeznaczono 29 960
franków szwajcarskich, a na administracjê – 3424 franków18 .
Pomoc materialna, za poœrednictwem Rady Protestanckich Koœcio³ów, nadchodzi³a równie¿ bezpoœrednio od Koœcio³ów protestanckich w USA, Szwajcarii i Szwecji,
a tak¿e od Polonii amerykañskiej. Obejmowa³a ona nastêpuj¹ce dobra: m¹kê, konserwy, jarzyny, nasiona, paczki dla dzieci, myd³o, obuwie, ubrania, papier (drukowy i
kancelaryjny), maszyny do szycia, nawet jeden drewniany koœció³19 .
Ks. Heinrich Hellstern, sekretarz generalny Organizacji Pomocy Koœcio³ów
Ewangelickich Szwajcarii (HEKS) na posiedzeniu Rady w dniu 1 lipca 1946 r.
informowa³, ¿e kierowana przez niego organizacja mo¿e sfinansowaæ pobyt w sanatoriach (Otwock, Rabka) dla 60 dzieci ewangelickich, wspieraæ bursê dla studentów ewangelickich, partycypowaæ w uruchomieniu gimnazjum ewangelickiego w Klarysewie ko³o Warszawy (inwentarz, artyku³y spo¿ywcze dla internatu)
oraz przyczyniæ siê do odbudowy koœcio³a reformowanego w Warszawie20 .
Podczas posiedzenia w dniu 3 paŸdziernika 1946 r. Rada postanowi³a zwróciæ
siê do Genewy o wyasygnowanie specjalnej kwoty na za³o¿enie kuchni ekumenicznej w Warszawie21 . J. Hutchison Cockburn, dyrektor Wydzia³u Odbudowy i
Pomocy Miêdzykoœcielnej, podczas swojej wizyty w Polsce oœwiadczy³ na posiedzeniu Rady (14 listopada 1946), ¿e Genewa wyasygnowa³a 10 tys. $ na kuchniê
w Warszawie22 .
Wydzia³ Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej mia³ od lipca 1946 r. swojego
sta³ego przedstawiciela w Polsce. Najpierw by³ nim ks. John Rasmussen23 , duchowny metodystyczny z Luizjany, a od paŸdziernika tego samego roku ks. Daniel Cederberg, duchowny Koœcio³a Luterañskiego w Szwecji24 .
Pojawia³y siê te¿ nieporozumienia. Na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 1946 r.
rozpatrywano konflikt miêdzy bp. Janem Szerud¹ a ks. sup. Konstantym Najderem w sprawach wspó³pracy na Mazurach. Po wyczerpuj¹cej dyskusji przyjêto
jednog³oœnie nastêpuj¹ce uchwa³y:
„a) Ks. bp Szeruda i ks. sup. Najder oœwiadczaj¹, ¿e ¿aden z nich nie mia³ intencji obra¿enia w poprzedniej dyskusji ani drugiego Koœcio³a, ani jego przedstaDokument 14: Protokó³ z 1 paŸdziernika 1946 r.
Dokument 4: Protokó³ z 12 kwietnia 1946 r.; dokument 7: Protokó³ z 18 maja 1946 r.; dokument 8:
Protokó³ z 19 czerwca 1946 r.; dokument 10: Protokó³ z 1 lipca 1946 r.; dokument 11: Protokó³ z 30 lipca
1946 r.; dokument 13: Protokó³ z 21 sierpnia 1946 r.
20
Dokument 10: Protokó³ z 1 lipca 1946 r.
21
Dokument 15: Protokó³ z 3 paŸdziernika 1946 r.
22
Dokument 17: Protokó³ z 14 listopada 1946 r.
23
Protoko³y odnotowuj¹ jego obecnoœæ na posiedzeniach 30 lipca, 2 i 21 sierpnia, 1 i 3 paŸdziernika
1946 r.
24
Protoko³y odnotowuj¹ jego obecnoœæ na posiedzeniach 3 i 27 paŸdziernika oraz 14 listopada 1946 r.
Por. P. M. Bouman, dz. cyt., s. 154.
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wiciela. Ks. bp Szeruda kategorycznie stwierdza, ¿e nigdy i wobec nikogo nie
stawia³ Koœcio³owi Metod. zarzutu zdobywania dusz Mazurów za dary. Wobec
tego oœwiadczenia ks. Najder cofa swoje s³owa o rozbijaniu wspó³pracy przez
Koœció³ E. Augsb. jako nieuzasadnione i przeprasza ks. bp. Szerudê za u¿ycie
tych ostrych s³ów. Ks. bp Szeruda uznaje incydent za za¿egnany i wyra¿a pewnoœæ zgodnej wspó³pracy w przysz³oœci.
b) Ks. Michelis stwierdza, ¿e Koœció³ Met. rozpocz¹³ pracê na Mazurach na
zaproszenie przedstawicieli ludnoœci mazurskiej i za zgod¹ miarodajnego wówczas przedstawiciela Koœcio³a E.A. a Rada stwierdza, ¿e praca Koœc. Met. na
Mazurach jest prowadzona w interesie sprawy ewangelickiej na Mazowszu.
c) Po wys³uchaniu wyjaœnieñ ks. sup. Najdera Rada przyjmuje do wiadomoœci
fakt przyjmowania od Mazurów deklaracji cz³onkowskich bez naruszania ich zasad dogmatycznych”25 .
Protokó³ z posiedzenia w dniu 28 czerwca 1946 r. zawiera równie¿ nastêpuj¹cy
zapis: „Sekretarz odczytuje pismo Zwi¹zku Ew(angelicznych) Chrzeœc(ijan) w
sprawie za³atwienia sprawy zmiany nazwy przez Koœció³ Ew(angelicznych)
Chrzeœc(ijan) Baptystów. Postanowiono pismo skierowaæ do Rady Koœcio³a Baptystów”26 .
Gwoli wyjaœnienia trzeba powiedzieæ, ¿e w maju 1945 r. powo³ano do ¿ycia
Polski Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów (PKEChB), ³¹cz¹cy w
swoich szeregach piêæ wspólnot typu baptystycznego. W tym gronie byli tak¿e
ewangeliczni chrzeœcijanie. Nowy Koœció³ uzyska³ uznanie prawne 4 maja 1946 r.
27
. Ci, którzy nie przy³¹czyli siê do nowoutworzonej struktury koœcielnej zorganizowali siê w Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan domagaj¹c siê, by PKEChB
skreœli³ z nazwy s³owa „ewangeliczni chrzeœcijanie”.
Podczas posiedzenia w dniu 28 czerwca 1946 r. za¿alenie wniós³ równie¿ dyrektor Towarzystwa Biblijnego Aleksander Enholc „z powodu pomijania go,
jako reprezentanta pewnej grupy przy podziale darów wed³ug klucza”. Oœwiadczy³, ¿e „wystêpuje z Rady, o czym zawiadomi centralê w Genewie”28 .
Dyr. A. Enholc mówi¹c o grupie, któr¹ reprezentowa³, mia³ zapewne na myœli
niewielk¹ wspólnotê anglikañsk¹ w Warszawie, której by³ cz³onkiem. Spór zosta³
za¿egnany po przybyciu ks. A. L. Sergenta – delegata anglikañskiego na Polskê
Filadelfijskiego Towarzystwa Niesienia Pomocy. Podczas posiedzenia w dniu 21
sierpnia 1946 r. podjêta zosta³a uchwa³a w sprawie uczestnictwa w pracach Rady
ks. Sergenta29 .
Dokument 9: Protokó³ z 28 czerwca 1946 r.
Tam¿e.
27
Zob. T.J. Zieliñski, Droga do ustawowej regulacji sytuacji prawnej Koœcio³a Baptystycznego w Polsce,
„Rocznik Teologiczny ChAT” 1997 nr 1-2.
28
Dokument 9: Protokó³ z 28 czerwca 1946 r.
29
Dokument 13: Protokó³ z 21 sierpnia 1946 r.
25
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Wiele wskazuje na to, ¿e Wydzia³ Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej w
Genewie zacz¹³ z up³ywem czasu domagaæ siê od Rady Protestanckich Koœcio³ów, aby w rozdziale pomocy materialnej uwzglêdnia³a tak¿e inne Koœcio³y
mniejszoœciowe w Polsce. Œwiadczy o tym zapis w protokole z posiedzenia w
dniu 21 sierpnia 1946 r.: „Sprawê zaproszenia reprezentantów prawos³awnych i
staro-katolickich do komitetu pomocy odroczyæ do czasu otrzymania bli¿szych
instrukcji z Genewy po przedstawieniu sprawy przez ks. Rasmussena. Do czasów
podwy¿szenia subsydiów z Genewy rozdzieliæ pomiêdzy te Koœcio³y 5 % ogólnej
iloœci”30 .
Podczas nastêpnego posiedzenia (1 paŸdziernika 1946) zapad³a uchwa³a o
przydziale „nowym grupom: prawos³awnym, anglikanom, mariawitom, narod(owym) katolikom po 1 i pó³ %, a staro-katol(ikom) do dyspozycji bp. Przysieckiego i bp. Farona 1 %”31 .
List z Genewy, który dotar³ w tym samym czasie, wzywa³ do powo³ania w
sk³ad Rady przedstawicieli innych Koœcio³ów nierzymskich i objêcia ich pomoc¹.
Dla uregulowania tej kwestii powo³ano trzyosobowy komitet, który mia³ przygotowaæ konkretny wniosek32 .
Ostatnie posiedzenie Rady Protestanckich Koœcio³ów odby³o siê 14 listopada
1946 r. z udzia³em reprezentantów centrali genewskiej – Cockburna i Cederberga.
Dyskutowano nad poprawkami do statutu Rady Ekumenicznej, w ramach której
przewidziana by³a dzia³alnoœæ Komitetu Odbudowy Koœcielnej, który przejmowa³
dotychczasowe obowi¹zki Rady Protestanckich Koœcio³ów33 . Dzieñ póŸniej dosz³o do oficjalnego ukonstytuowania siê Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej.
Komitet Odbudowy Koœcielnej na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 1947 r.
podj¹³ nastêpuj¹c¹ uchwa³ê: „W zwi¹zku z utworzeniem Rady Ekumenicznej i jej
ró¿nych Komisji stwierdza siê, ¿e agendy Rady Koœcio³ów Protestanckich przesz³y na Radê Ekumeniczn¹ i Rada Koœcio³ów Protestanckich przestaje dzia³aæ”34 .

4. KOMITET ODBUDOWY KOŒCIELNEJ
Zgodnie ze statutem, Komitet Odbudowy Koœcielnej, dzia³aj¹cy w strukturach
Rady Ekumenicznej w miejsce dotychczasowej Rady Protestanckich Koœcio³ów,
by³ organem opiniodawczym w stosunku do Wydzia³u Odbudowy i Pomocy
Miêdzykoœcielnej Komitetu Tymczasowego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. Wraz z Prezydium Rady Ekumenicznej mia³ prawo inicjowania i stawiania
30
31
32
33
34

Tam¿e.
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wniosków w centrali genewskiej. KOK wybiera³ spoœród swoich cz³onków ka¿dego roku prezesa, 3 wiceprezesów, sekretarza i zastêpcê, skarbnika i zastêpcê i
referenta rozdzielczo-transportowego, którzy ³¹cznie tworzyli Prezydium KOK35 .
Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Odbudowy Koœcielnej, które odby³o siê 16 listopada 1946 r. w obecnoœci reprezentantów Wydzia³u Odbudowy i
Pomocy Miêdzykoœcielnej w Genewie, ks. Cockburna i ks. Cederberga, ustalono
sk³ad personalny tej struktury Rady Ekumenicznej w Polsce. W sk³ad KOK wesz³o 15 osób, w tym po dwie osoby z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego,
Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego i Baptystycznego oraz po jednej
z Koœcio³a Anglikañskiego, Towarzystwa Biblijnego, Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, Polskiego
Narodowego Koœcio³a Katolickiego, Koœcio³a Starokatolickiego, Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan.
Prezydium KOK stanowili: prezes – ks. sup. Konstanty Najder (Koœció³ Metodystyczny), wiceprezesi – ks. bp Jan Szeruda (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski),
ks. A. Kalinowicz (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), ks. Edward
Narbuttowicz (Polski Narodowy Koœció³ Katolicki), sekretarze – ks. Zygmunt
Michelis (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), ks. A. L. Sergent (Koœció³ Anglikañski), skarbnicy – ks. Leonid Jesakow (Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan),
ks. Aleksander Kircun (Koœció³ Baptystyczny), referent rozdzielczo-transportowy
– in¿. Ludwik Szenderowski (Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan)36 .
W dniach 13-18 marca 1947 r. odby³a siê w Chexbres ko³o Lozanny (Szwajcaria) doroczna narada reprezentantów Koœcio³ów udzielaj¹cych pomocy i korzystaj¹cych z niej. Obecni byli przedstawiciele Koœcio³ów z nastêpuj¹cych krajów:
Austria, Belgia, Czechos³owacja, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia,
Niemcy, Norwegia, Polska, Szwajcaria, Szwecja, USA, Wêgry, Wielka Brytania,
W³ochy. Komitet Odbudowy Koœcielnej z Polski reprezentowali: ks. Z. Michelis i
ks. A. L. Sergent37 .
Ogó³em bra³o udzia³ w konferencji oko³o 50 osób. Przewodniczy³ ks. dr Alphons Koechlin, prezydent Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich w Szwajcarii.
G³ównymi referentami byli: dyrektor J. Hautchison Cockburn i sekretarz generalny Komitetu Tymczasowego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, ks. dr W. A. Visser ‘t
Hooft.
Podczas obrad ks. Z. Michelis wyg³osi³ nastêpuj¹ce przemówienie: „Jesteœmy
g³êboko wdziêczni za liczne kontakty osobiste, do jakich dosz³o w wyniku wizyt
przedstawicieli ŒRK. Przybyli oni do Polski w odpowiedzi na nasze proœby:
35
36
37
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1) ks. Wickstrom jako pierwszy wizytator,
2) pan Rasmussen jako pierwszy delegat z Genewy, który przebywa³ w Warszawie kilka miesiêcy,
3) ks. Cederberg jako drugi delegat genewski, który jest obecnie naszym sta³ym doradc¹ i bierze udzia³ w naszych periodycznych comiesiêcznych posiedzeniach. Wizytuje on równie¿ Koœcio³y i instytucje zwi¹zane z naszymi wszystkimi
denominacjami,
4) pod koniec ubieg³ego roku mieliœmy radoœæ i przywilej powitania dr. Cockburna. Mia³ on okazjê uczestniczenia w dorocznej konferencji ca³ej Rady Ekumenicznej, która dokona³a wybory cz³onków zarz¹du na rok 1947.
Te osobiste kontakty i uzyskiwane dziêki nim informacje by³y dla nas nie tylko
wielk¹ pomoc¹, lecz tak¿e Ÿród³em duchowej otuchy. Ta wiara pomog³a nam zorganizowaæ Radê Ekumeniczn¹ polskich Koœcio³ów, która jest dla nas czymœ wiêcej
ni¿ tylko nazw¹. W praktyce jest ona oficjalnym zwi¹zkiem Koœcio³ów, poniewa¿
skupia prawomocnych delegatów denominacji, posiada w³asny statut uznany przez
rz¹d polski, dysponuje te¿ biurem i kwartalnikiem „Koœció³ Powszechny”.
Rz¹d konsultuje siê z nami we wszystkich sprawach religijnych i nie aprobuje
¿adnej nowej organizacji zanim nie zaci¹gnie opinii naszej Rady”38 .
Podczas posiedzenia KOK w dniu 14 kwietnia 1947 r. ks. Z. Michelis informowa³ z ¿alem, ¿e wed³ug raportów, z³o¿onych w Szwajcarii przez ró¿ne Komisje
Odbudowy, polski Komitet nale¿y do najmniej zorganizowanych, poniewa¿ inne
kraje z³o¿y³y dok³adne raporty z otrzymanych darów, co wp³ynê³o na regularny
dop³yw darów zagranicznych. Polska otrzymuje najmniejsze dary z przyczyn nastêpuj¹cych:
„1. Wadliwe funkcjonowanie administracji i brak sta³ego biura i pomocy biurowej,
2. Niedoci¹gniêcia w zwi¹zku z otrzymaniem darów, jak opóŸnienie zawiadomienia o nadejœciu transportów, opóŸnienie raportów o nadejœciu i rozdzieleniu darów.
3. Braki te szkodz¹ nam moralnie i materialnie”.
Ks. Michelis zawiadomi³, ¿e ca³y bud¿et Komitetu Odbudowy zosta³ zatwierdzony przez Genewê. Inne wnioski u³o¿one przez delegatów zosta³y przyjête i
bêd¹ w najbli¿szym czasie szczegó³owo rozpatrzone.
Ks. Sergent, który towarzyszy³ ks. Michelisowi podczas pobytu w Szwajcarii,
podkreœli³ stronê duchow¹ Konferencji i spo³ecznoœæ, jaka by³a miêdzy ró¿nymi
delegatami Koœcio³ów w Europie. W swym przemówieniu zaapelowa³ do zgromadzonych, aby w przysz³oœci do³o¿yli wszelkich starañ, ¿eby praca nasza ekumeniczna funkcjonowa³a jak najlepiej i aby wszelkie niedoci¹gniêcia w stosunku
do Genewy zosta³y usuniête. Ks. bp. Michelis równie¿ w dalszych swoich uwagach stwierdzi³, ¿e brak jest skoordynowania pracy39.
38
39

Cyt. za: P. M. Bouman, dz. cyt., s. 154.
Dokument 26: Protokó³ z 14 kwietnia 1946 r.
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Swoje krytyczne uwagi ks. Z. Michelis doprecyzowa³ w artykule zamieszczonym na ³amach „Koœcio³a Powszechnego”, stwierdzaj¹c: „Zestawienie raportów z
poszczególnych krajów uœwiadomi³o polskim delegatom, ¿e Polska wœród Koœcio³ów wspieranych zajmuje poœlednie miejsce, otrzymuj¹c stosunkowo mniej
ni¿ inne kraje – mniejsze lub mniej zniszczone. Wynika to jednak nie ze stronniczoœci biura genewskiego, lecz raczej z naszych w³asnych niedomagañ organizacyjnych.
Nasz KOK nie posiada³ w r. ub. (1946) ani biura, ani nawet sekretarki. Ca³¹
du¿¹ pracê pe³nili poniek¹d na marginesie swoich absorbuj¹cych prac zawodowych cz³onkowie prezydium KOK. Nic wiêc dziwnego, ¿e korespondencja, raporty nie wychodzi³y doœæ rych³o i ¿e nadchodz¹ce transporty nie by³y doœæ sprê¿yœcie przyjmowane i nie zawsze racjonalnie i szybko rozprowadzane. Nie bez
winy by³y tak¿e poszczególne grupy koœcielne, zw³aszcza zamiejscowe, które
tak¿e nie by³y w stanie szybko i sprê¿yœcie rozprowadzaæ otrzymane dary. To
wszystko zaœ wp³ynê³o na zwolnienie tempa w nadchodzeniu nowych transportów. Mamy nadziejê, ¿e obecnie nast¹pi pod tym wzglêdem w zwi¹zku z utworzeniem w³asnego biura Rady Ekumenicznej przy ul. Kredytowej 2/4 znaczna
poprawa”40 .
Wydzia³ Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej udzieli³ w 1947 roku Koœcio³om w 17 krajach Europy pomoc wartoœci 1 941 100 $. Z tej sumy 94 000 $
otrzyma³ Komitet Odbudowy Koœcielnej w Polsce. Dla porównania Koœcio³y na
Wêgrzech otrzyma³y 378 100 $, w Czechos³owacji – 241 000 $, ale Rumunii jedynie 46 000 $41 .
Podczas posiedzenia w dniu 16 listopada 1946 r. ustalono nastêpuj¹cy zarz¹d
kuchni ekumenicznej: ks. Cederberg – prezes, ks. Najder – wiceprezes, ks. Jesakow i ks. Narbuttowicz – cz³onkowie. Ustalono, ¿e 40 % obiadów rozdziel¹ Koœcio³y protestanckie, 40 % Koœcio³y starokatolickie, natomiast 20 % znajdzie siê
w dyspozycji prezesa42 . Cztery tygodnie póŸniej (12 grudnia) uchwalono przydzia³y obiadów wed³ug nastêpuj¹cego klucza: luteranie – 150; metodyœci – 150;
baptyœci -30; ewangeliczni chrzeœcijanie – 30; reformowani – 20; anglikanie –
20; prawos³awni – 150; narodowcy – 200; mariawici – 50, do dyspozycji delegata (prezesa) – 200 obiadów. Ks. delegat Cederberg wyrazi³ zgodê na przyznawanie dodatkowych obiadów ze swojej rezerwy na wnioski poszczególnych Koœcio³ów. Jednoczeœnie podkreœli³, ¿e zasadniczo rezerwa jest przeznaczona na
propagandê idei ekumenicznej. Zastrzeg³ te¿ sobie zmianê podzia³u liczby obiadów na ka¿dy miesi¹c43.

Ks. Z. M., Konferencja genewska, „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 33-34.
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Ustalono, ¿e z powodu braku jednego wiêkszego lokalu 3 kuchnie mia³y
funkcjonowaæ w Warszawie: jedna przy Koœciele Narodowym, jedna przy Koœciele Metodystów i jedna przy Koœciele Ewangelicko-Augsburskim. Pierwsza
kuchnia, która dzia³a³a od pocz¹tku 1947 roku, spe³ni³a swoje zadanie i w kwietniu zosta³a zamkniêta. Druga kuchnia funkcjonowa³a w siedzibie metodystów
przy ul. Mokotowskiej 12, a trzecia, w lokalu parafii ewangelicko-augsburskiej
Œw. Trójcy przy ul. Kredytowej 4, podjê³a dzia³alnoœæ w po³owie kwietnia. KOK
na wniosek ks. Michelisa uchwali³, aby kuchnia przy ul. Kredytowej 4 dzia³a³a
stale i by³a pod ekumenicznym zarz¹dem i aby wszystkie jeszcze pozosta³e na ten
cel œrodki zosta³y przekazane tej¿e kuchni44 .
Kontrowersje wzbudza³y kryteria, wed³ug których dzielone by³y dary nadchodz¹ce z zagranicy. Jedni (reformowani, narodowcy, prawos³awni) uwa¿ali, ¿e
otrzymuj¹ za ma³o, inni (luteranie) wyra¿ali obawê, ¿e zmiana klucza rozdzielczego odbije siê niekorzystnie na ich dotychczasowych przydzia³ach. W kwestiach spornych rozstrzygaæ musia³ delegat z Genewy45 .
Pomoc materialna, jaka nadchodzi³a w 1947 roku, obejmowa³ nastêpuj¹ce dobra: t³uszcz, m¹ka, kasza, ubrania, obuwie, rowery, samochody. Na pocz¹tku roku
Genewa poinformowa³a, ¿e przysy³a dwa auta osobowe, jeden do dyspozycji ks.
Cederberga, drugi do dyspozycji KOK. Sekretarzowi polecono opracowanie regulaminu u¿ytkowania samochodu przez poszczególnych cz³onków KOK46 . Samochody te nadesz³y na prze³omie marca i kwietnia, ale „ich otrzymanie by³o
równie¿ z³¹czone z du¿ymi trudnoœciami, gdy¿ by³y b³êdnie skierowane do Misji
Metodystów”. Przy tej okazji poruszona zosta³a sprawa jakichœ samochodów ciê¿arowych, „które zosta³y fa³szywie zapisane i jeden ju¿ zarejestrowany na Koœció³ Metodystów”. Podjêto wiêc uchwa³ê, aby „Komitet Odbudowy zwróci³ siê
do ks. Najdera z ¿¹daniem zwrócenia do dyspozycji Rady Ekumenicznej samochodów ciê¿arowych”47 .
Kolejna uchwa³a zobowi¹zywa³a ks. Najdera do przerejestrowania obydwu
wozów ciê¿arowych na Radê Ekumeniczn¹ i oddania samochodu marki Ford do
dyspozycji sekretariatu48 . Protokó³ KOK z 21 maja 1947 r. odnotowa³ przekazanie Radzie Ekumenicznej samochodów ciê¿arowych49 . Po wyjeŸdzie z Polski ks.
Cederberga, stosownie do porozumienia z Genew¹, jeden osobowy wóz by³ dla
Rady Ekumenicznej (dysponowa³ nim prezes ks. Z. Michelis), drugi do u¿ytku
KOK (dysponowa³ nim ks. L. Jesakow)50 .
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W po³owie 1947 r. Wydzia³ Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej wszed³ w
posiadanie w Locarno (Szwajcaria) domu wypoczynkowego, z którego mogli korzystaæ duchowni i inni wspó³pracownicy koœcielni, a tak¿e ich rodziny, wywodz¹cy siê z ró¿nych krajów51 . Pierwsze podania polskich wspó³pracowników koœcielnych odnotowuje protokó³ posiedzenia KOK z 19 czerwca 1947 r.52 . Równie¿ w roku nastêpnym kilka osób czyni³o starania o wyjazd do Szwajcarii za
poœrednictwem KOK53.
W 1946 r. nadesz³y do Polski dwa koœcio³y drewniane, ka¿dy wartoœci 25.000
franków, które zosta³y przes³ane do dyspozycji Rady Ekumenicznej. Jeden z koœcio³ów zosta³ przyznany Koœcio³owi Ewangelicko-Augsburskiemu i w krótkim
czasie zosta³ oddany do u¿ytku. Natomiast koœció³ przyznany Koœcio³owi Metodystycznemu przez rok nie zosta³ odebrany i le¿a³ pod go³ym niebem w Otwocku, w wiosce szwajcarskiej. Na posiedzeniu KOK (14 kwietnia 1947) wy³oni³a
siê dyskusja na temat tego koœcio³a. Postanowiono zwróciæ siê listownie do
Koœcio³a Metodystycznego, aby do 1 maja zabra³ koœció³, a w przeciwnym razie
bêdzie on przekazany innej grupie w Radzie Ekumenicznej54 . Termin ten prolongowano potem do 1 czerwca55.
Odnotowaæ nale¿y tak¿e nades³anie z Genewy na pocz¹tku 1947 r. 1000 Nowych Testamentów na przygotowywany Tydzieñ Biblijny, a tak¿e wsparcie tego
przedsiêwziêcia sum¹ 500 tys. z³. W tym samym czasie Rada Ekumeniczna otrzyma³a tak¿e równowartoœæ 350 tys. z³ na pokrycie kosztów administracyjnych i
150 tys. z³ na wydawanie „Koœcio³a Powszechnego”56.
Przedstawiciel Wydzia³u Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej w Genewie,
amerykañski baptysta dr Edwin Bell, poruszy³ na posiedzeniu KOK w dniu 12
grudnia 1946 r. sprawê szpitala baptystów w £odzi i zaproponowa³ przejêcie
go na u¿ytek ogólny z ewentualn¹ pomoc¹ darów zagranicznych. Dla zbadania
tej sprawy i przed³o¿enia wniosków powo³ano trzyosobow¹ komisjê57.
Ponad dwa miesi¹ce póŸniej (24 lutego 1947) sprawê szpitala w £odzi poruszy³ ks. Cederberg. W zwi¹zku z listem otrzymanym od dr. Bella w tej sprawie
ks. Cederberg zaopiniowa³, ¿e Genewa bêdzie przychylna, jeœli ta instytucja bêdzie prowadzona w duchu ekumenicznym. W podjêtej uchwale polecono bratu
Alfredowi Kurzawie z Koœcio³a baptystów zbadanie tej sprawy i przed³o¿enie
sprawozdania na przysz³ym zebraniu KOK58.
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Sprawa ta powróci³a raz jeszcze na posiedzeniu w dniu 21 maja 1947 r. W protokole zapisano jedynie: „Sekretarz komunikuje, ¿e nadszed³ list z Genewy z zapytaniem o stan sprawy rewindykacji szpitala bapt(ystycznego) w £odzi”59 .
Wszystko wskazuje na to, ¿e dawny szpital baptystyczny zosta³ po prostu, jak
wiele innych tego rodzaju obiektów, upañstwowiony, tak ¿e sprawa przejêcia go
jako instytucji ekumenicznej sta³a siê nieaktualna.
W miarê posiadanych œrodków KOK wspiera³ róŸne organizacje i przedsiêwziêcia. Z po¿yczki w wysokoœci miliona z³ skorzysta³o Towarzystwo Biblijne,
mariawici otrzymali po¿yczkê wartoœci 100 tys. Specjalne subsydium w wysokoœci ½ miliona z³ dosta³ sierociniec w Konstancinie prowadzony przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Ewangelicznych Chrzeœcijan. Udzielono te¿ niewielkiego wsparcia finansowego Stowarzyszeniu M³odzie¿y Akademickiej60 . Pomoc
w wysokoœci 5000 $ nadesz³a bezpoœrednio z Genewy dla starokatolików61 .
Od 1946 r. istnia³ w Genewie Ekumeniczny Fundusz Po¿yczkowy dla Koœcio³ów (Ecumenical Church Loan Fund, ECLOF), który dzia³a³ w œcis³ej ³¹cznoœci z
Wydzia³em Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej62 . Koœcio³y zrzeszone w Radzie Ekumenicznej chcia³y korzystaæ z po¿yczek udzielanych przez ECLOF, tote¿
na posiedzeniu w dniu 24 listopada 1947 r. przyjê³y projekt statutu Polskiego
Ekumenicznego Funduszu Po¿yczkowego, który postanowi³y przes³aæ do Genewy. Przy tej samej okazji podjêto uchwa³ê w sprawie udzielenia po¿yczki:
„1. Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie na odbudowê plebani przy
ul. Leszno w kwocie 50.000 fr.; 2. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie na odbudowê szpitala przy ul. Kredytowej – 50.000 fr.”63 .
Na posiedzeniu KOK w dniu 24 lutego 1947 r. zapoznano siê z listem Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, w którym zawarte by³y ró¿ne
proœby w zakresie pomocy pod adresem Komitetu Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej w Genewie. Przy tej okazji ks. Z. Michelis poinformowa³ zebranych,
¿e wraz z bp. Janem Szerud¹ przeprowadzi³ rozmowê z metropolit¹ Dionizym, z
której wynika³o, ¿e „stanowisko Metropolity nie jest zgodne z duchem ekumenicznym”. Doszed³ wiêc do wniosku, ¿e „Koœció³ Prawos³awny mo¿e mieæ swego przedstawiciela na specjalnych zebraniach ekumenicznych bez dalszego zaanga¿owania siê w naszym ruchu”. Natomiast ks. Jesakow wyrazi³ pogl¹d, ¿e „pomoc dla Koœcio³a Prawos³awnego musi byæ zale¿na od wspó³pracy, jak¹ ten
Koœció³ zaofiaruje ruchowi ekumenicznemu”.
Ks. Michelis proponowa³, aby w opinii dla Genewy Rada Ekumeniczna popar³a proœbê prawos³awnych w zakresie udzielenia pomocy finansowej na organiza59
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cjê wydawnictw, uruchomienie pracy koœcielnej na Ziemiach Odzyskanych oraz
w zakresie jednorazowej zapomogi tym ksiê¿om, którzy ucierpieli w czasie wojny. Prezes sprzeciwia³ siê natomiast przychylnemu zaopiniowaniu sprawy „Liceum Teologicznego Prawos³awnego, motywuj¹c swoje stanowisko tym, ¿e studenci prawos³awni mog¹ korzystaæ z wyk³adów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Co do pomocy odnoœnie otwarcia ¯eñskiego
Klasztoru (…) orzek³, ¿e to jest sprawa konfesyjna i nie powinna korzystaæ z bud¿etu przeznaczonego na odbudowê Koœcio³ów Ekumenicznych w Polsce”.
Delegat genewski ks. Cederberg uwa¿a³, „¿e powinno siê przyj¹æ wniosek
Koœcio³a Prawos³awnego w ca³oœci i pozostawiæ ca³¹ sprawê do uznania Genewy”. Ostatecznie przyjêto propozycjê ks. Michelisa, „aby sporne punkty pozostawiæ do decyzji Genewy”64 .
Kilka miesiêcy póŸniej, na posiedzeniu KOK w dniu 21 lipca 1947 r., delegaci
prawos³awni w zwi¹zku z przeprowadzon¹ przez w³adze komunistyczne w kwietniu akcj¹ „Wis³a”, polegaj¹c¹ na wysiedlaniu obywateli polskich narodowoœci
ukraiñskiej z Polski po³udniowo-wschodniej na Ziemie Odzyskane, przedstawili
wielkie potrzeby wysiedlonej ludnoœci prawos³awnej i innej. W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ uchwalono: zwróciæ siê do wszystkich Koœcio³ów w Radzie Ekumenicznej z wezwaniem zadeklarowania w przeci¹gu tygodnia doraŸnych ofiar
¿ywnoœciowych; do skarbnika, aby natychmiast prosi³ Genewê o wyasygnowanie
pieniê¿nej pomocy dla Koœcio³a Prawos³awnego; przeznaczyæ 10 % z t³uszczu
dla Koœcio³ów na wysiedlonych prawos³awnych65 .
Na posiedzeniu w dniu 27 paŸdziernika 1947 r. powo³ano ks. Ottona Krenza na
etatowego dyrektora Biura Rady Ekumenicznej i Komitetu Odbudowy Koœcielnej oraz administracji „Koœcio³a Powszechnego”66 .
Na tym samym posiedzeniu (27 paŸdziernika 1947) przyjêto te¿ projekt bud¿etu na rok 1948. Dwa miesi¹ce póŸniej (22 grudnia 1947) ks. Leonid Jesakow, pe³ni¹cy funkcjê skarbnika, przedstawi³ „globalne maksymalne sumy zapotrzebowañ, jakie bêd¹ uwzglêdnione przez Genewê”. Zapotrzebowania te opiewa³y na
sumê 118 mln z³.
W tym miejscu warto przypomnieæ, ¿e bezpoœrednio po wojnie oficjalny kurs
z³otego wobec dolara wynosi³: 100 z³ = 1 $. We wrzeœniu 1947 r. przeprowadzono
oficjaln¹ dewaluacjê z³otego do 400 z³otych za 1 dolara. KOK oczekiwa³ zatem,
¿e z Genewy nadejdzie pomoc wartoœci blisko 300 tys. dolarów, tj. ponad trzykrotnie wy¿sza ni¿ dotychczas.
Wymieniona suma mia³a byæ przeznaczona m. in. na: odbudowê koœcio³ów
(18 mln z³), zak³ady charytatywne (12 mln z³), pomoc dla duchownych (15,6 mln
64
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z³), wczasy dla duchownych (5 mln z³), oœwiatê chrzeœcijañsk¹ (12,3 mln z³), stypendia dla studentów teologii (2,1 mln z³), pracê wœród m³odzie¿y (5 mln z³),
ewangelizacjê i misjê krajow¹ (8 mln z³), Ekumeniczny Fundusz Po¿yczkowy dla
Koœcio³ów (25 mln z³).
Podczas plenarnego dorocznego zgromadzenia Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej, które odby³o siê 23 stycznia 1948 r., wybrano Prezydium KOK w nastêpuj¹cym sk³adzie: prezes – ks. sup. Konstanty Najder (Koœció³ Metodystyczny),
wiceprezesi – bp Jan Szeruda (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) i bp Wac³aw
Przysiecki (Koœció³ Starokatolicki Mariawitów), sekretarze – ks. Leonid Jesakow
i br. Stefan Andres, skarbnik – ks. Zygmunt Michelis, zastêpca skarbnika –
br Stanis³aw Krakiewicz.
W sk³ad Komisji Rozdzielczej weszli: przewodnicz¹cy- Stefan Baum (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany), wiceprzewodnicz¹cy – ks. Otton Krenz (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), cz³onkowie – ks. Leonid Jesakow (Koœció³
Ewangelicznych Chrzeœcijan), ks. Aleksander Kircun (Polski Koœció³ Chrzeœcijan
Baptystów) i ks. Pawe³ Bajeñski (Koœció³ Chrystusowy)67 .
W dorocznej konferencji krajowych komitetów odbudowy koœcielnej, która
odby³a siê w dniach 4-8 marca 1948 r. w St. Cergue, z Polski uczestniczy³o
dwóch delegatów: bp Jan Szeruda i ks. Leonid Jesakow68 . Ze sprawozdania, które
z³o¿yli po powrocie (31 marca 1948) wynika³o, ¿e na konferencji by³o reprezentowanych 16 krajów z ogóln¹ liczb¹ delegatów 60, podzielonych na: „pomoc daj¹cych” i „pomoc otrzymuj¹cych”. Przedstawiciele wszystkich krajów sk³adali
sprawozdanie za rok ubieg³y. Do opracowania wniosków i rezolucji mianowano 9
komisji, które ujê³y najwa¿niejsze sprawy i przedstawi³y je na plenum. „Komisja
pomocy materialnej uchwali³a wysy³aæ nadal dary w postaci odzie¿y i ¿ywnoœci
oraz pieni¹dze na cele przed³o¿one w bud¿ecie na rok 1948” – informowa³ ks.
Jesakow.
W dyskusji nad tym sprawozdaniem ks. Michelis oœwiadczy³, „¿e je¿eli przed
1 maja nie otrzymamy pomocy finansowej, to grozi nam redukcja programu
KOK”. Uchwalono umieœciæ tê sprawê na porz¹dku dziennym, gdy obecny bêdzie dr Cockburn69 .
Okazaæ siê mia³o, ¿e wizyta w Polsce dr J. Hutchison Cockburna nie mia³a
¿adnego istotnego wp³ywu na kondycjê finansow¹ Komitetu Odbudowy Koœcielnej. Wed³ug relacji „Koœcio³a Powszechnego”70 , podczas spotkania z przedstawicielami KOK 14 kwietnia 1948 r., w którym uczestniczy³ te¿ dr J. Franks, odpowiedzialny w Genewie za kontakty z Polsk¹, „dr Cockburn zaznaczy³, ¿e Œwiatowa Rada Koœcio³ów w Genewie przechodzi obecnie, po zaspokojeniu
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najpilniejszych potrzeb materialnych zniszczonych wskutek wojny Koœcio³ów, do
spe³nienia swego w³aœciwego zadania – wewnêtrznej odbudowy wiary i ¿ycia
chrzeœcijañskiego. W tym celu podejmuje Rada wzmo¿on¹ akcjê ewangelizacji i
kszta³ci pracowników œwieckich spoœród ludzi rozmaitych zawodów (lekarzy, adwokatów, polityków i in.)”.
Krótka notatka prasowa koñczy siê informacj¹, ¿e goœciom „przedstawiono
potrzeby materialne i duchowe naszych Koœcio³ów w Polsce, zw³aszcza koniecznoœæ dostarczenia nam wiêkszej iloœci Biblii i Nowych Testamentów”.
Wizyta Cockburna dowiod³a jednoznacznie, ¿e ogromna pomoc materialna i
finansowa powoli dobiega kresu. Trzeba wiêc by³o rezygnowaæ z wielu œmia³ych
planów i zamierzeñ.
Jednym z tych planów by³o nabycie domu wypoczynkowego w Karpaczu, który by³by wykorzystany na kolonie, na zjazdy i wypoczynek dla m³odzie¿y oraz
dla pracowników duchownych. KOK podpisa³ stosown¹ umowê na okres 5 miesiêczny poczynaj¹c od 1 maja 1948 r. Genewa jednak poinformowa³a, ¿e z braku
œrodków nie udzieli kredytu na ten projekt. Trzeba wiêc by³o wycofaæ siê z tego
przedsiêwziêcia71 . Z tego samego powodu nie zdo³ano nabyæ na korzystnych warunkach posiad³oœci Koœcio³a Anglikañskiego na ul. Sewerynów w Warszawie,
która mieœci³aby biura Rady i kaplicê ekumeniczn¹72 .
W ramach daleko id¹cych oszczêdnoœci jesieni¹ 1948 r. sprzedano jeden z samochodów ciê¿arowych, a samochód osobowy wypo¿yczono misji szwajcarskiej.
W owym czasie nadesz³y te¿ ostatnie transporty odzie¿y i obuwia od amerykañskiej Church World Service73 .
Podczas zebrania plenarnego Rady Ekumenicznej w dniu 9 czerwca 1949 r.
prezes ks. Z. Michelis wyjaœnia³, „¿e wszelkie prace m³odzie¿owe, zjazdy, tygodnie biblijne oraz ró¿ne imprezy zosta³y zahamowane na skutek wycofania siê
Genewy z wszelkiej pomocy materialnej”. Genewa t³umaczy³a siê, ¿e „fundusze
zosta³y cofniête na skutek zjazdu w Amsterdamie, który poch³on¹³ olbrzymie
sumy”. Dalej ks. Michelis oœwiadcza³, ¿e „w roku 1948 z Genewy nie otrzymaliœmy ani jednego grosza na nasze prace. Wszelkie wydatki pokrywane by³y ze
sk³adek cz³onkowskich poszczególnych Koœcio³ów. Zredukowaliœmy tabor samochodowy i musieliœmy ograniczyæ wszelkie wydatki”. Dalej ks. Michelis wyjaœnia³, ¿e „otrzymaliœmy zaproszenie na zjazd w sprawach bud¿etowych do Genewy, gdzie wchodzi³o w rachubê 100 tys. dolarów. Na zjazd ten mia³ pojechaæ ks.
Michelis, ks. L. Jesakow i ks. E. Narbuttowicz. Niestety jednak z przyczyn od nas
niezale¿nych, wyjechaæ nie byliœmy w stanie. Tak samo nie móg³ przyjechaæ do
Polski w sprawach finansowych odnoœny referent z Genewy”74 .
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31 marca 1948 r.; dokument 42: Protokó³ z 26 kwietnia 1948 r.
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9 czerwca 1949 r. ; Z Rady Ekumenicznej, KP 1949 nr 6 (22), s. 9.
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Z ostatnich zdañ prezesa Rady Ekumenicznej wynika³o jednoznacznie, ¿e w³adze komunistyczne zaczê³y utrudniaæ czy wrêcz uniemo¿liwiaæ kontakty polskich
dzia³aczy ekumenicznych z odpowiednimi agendami Œwiatowej Rady Koœcio³ów
w Genewie. Rozwój wydarzeñ uka¿e, ¿e taki stan rzeczy trwaæ bêdzie do po³owy
lat piêædziesi¹tych.
Prezydium Komitetu Odbudowy Koœcielnej, wybrane podczas zebrania plenarnego Rady Ekumenicznej w czerwcu 1949 r. ukszta³towa³o siê w nastêpuj¹cym
sk³adzie: przewodnicz¹cy – bp Jan Szeruda, wiceprzewodnicz¹cy – ks. Aleksander Kircun, sekretarz – ks. Leonid Jesakow, zastêpca sekretarza – ks. Stefan Andres.75 . Uderzaj¹ce jest to, ¿e w ogóle nie wybrano skarbnika!
Podczas kolejnego dorocznego zebrania Rady Ekumenicznej 16 marca 1950 r.
ks. prezes Z. Michelis opisuj¹c dzia³alnoœæ Rady za rok 1949 mówi³ o jej wyraŸnym stopniowym przesuwaniu siê „z torów charytatywnych na misyjno-organizacyjne”76 .
Prezydium KOK zebra³o siê po raz ostatni 21 sierpnia 1950 r. Zebranie zosta³o zwo³ane na proœbê prezesa Rady Ekumenicznej i by³o poœwiêcone sytuacji
finansowej. Ks. Michelis stwierdzi³, ¿e fundusze Rady nie wystarczaj¹ na prowadzenie agend w dotychczasowym zakresie. Zaœ fundusze KOK spad³y poni¿ej
200.000 z³, „która to suma niemal ca³kowicie jest zaabsorbowana przez d³ug w
firmie transportowej Hartwig”.
Prezes informowa³ dalej, ¿e KOK nie otrzyma³ ani w roku 1949, ani w 1950
¿adnego gotówkowego subsydium ze Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie.
ŒRK upowa¿ni³a jedynie do „spieniê¿enia czêœci darów, zw³aszcza ¿ywnoœciowych (do wysokoœci 20 %) na pokrycie kosztów transportu i administracji”. W
1950 r. KOK otrzyma³ jedynie transport darów w postaci t³uszczów (200 bary³ek) na zak³ady, dla potrzebuj¹cych pracowników koœcielnych i na potrzeby administracyjne. Czêœæ tego transportu ju¿ zosta³a rozdysponowana. „Nie ma podstawy do spodziewania siê jakiejkolwiek znaczniejszej pomocy z zagranicy”.
W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ prezes wymówi³ na dzieñ 1 listopada 1950 r.
ca³emu personelowi Rady Ekumenicznej i Komitetu Odbudowy Koœcielnej „z
tym, ¿e czêœæ personelu zostanie ca³kowicie zwolniona, a niezbêdna czêœæ zaanga¿owana na mniejszy zakres pracy i za mniejsze wynagrodzenie. Jednoczeœnie
prezes wymówi³ dzier¿awê sali R.E. oraz wiêkszego magazynu z dn. 1 wrzeœnia”.
Prezydium KOK zatwierdzi³o zarz¹dzenia prezesa w sprawach administracyjnych, a tak¿e jego wnioski w sprawie przekazania na w³asnoœæ osobowego samochodu „Fiat” za op³at¹ 300 tys. z³ Koœcio³owi Narodowemu oraz drugiego samochodu tej samej marki diakonatowi „Tabita” za tê sam¹ sumê77 .
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Dokument 46: Protokó³ z 9 czerwca 1949 r.
Dokument 50: Protokó³ z 16 marca 1950 r.
Dokument 51: Protokó³ z 21 sierpnia 1950 r.
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5. KONTYNUACJA DZIA£ALNOŒCI CHARYTATYWNEJ
Odwil¿ polityczna w Polsce, której pierwsze oznaki pojawi³y siê w 1955 r.,
sprawi³a, ¿e mo¿liwe znów by³o nawi¹zanie kontaktów z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów w Genewie i uzyskanie od niej pomocy materialnej. W dniach od 11 do 19
kwietnia 1957 r. z pierwsz¹ wizyt¹ po kilkuletniej przerwie przyby³ do Polski ks.
Howard Schomer, sekretarz europejski Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej ŒRK.
W spotkaniu zorganizowanym przez PRE w dniu 15 kwietnia wziê³o udzia³ 19
osób reprezentuj¹cych 8 Koœcio³ów. Poza reprezentantami piêciu Koœcio³ów protestanckich i dwóch starokatolickich obecni byli tak¿e przedstawiciele Polskiego
Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, chocia¿ Koœció³ ten po wznowieniu
dzia³alnoœci przez PRE nie aspirowa³ do cz³onkostwa w niej78 .
Z zachowanego sprawozdania mo¿emy siê dowiedzieæ, ¿e ks. Schomer „wy³o¿y³ zasady i zakres ewentualnej pomocy materia³owej zgodnie z programem
ustalonym w Urzêdzie do Spraw Wyznañ” oraz ¿e „Przedstawiciele niektórych
Koœcio³ów usi³owali w nieco natrêtny sposób zapewniæ sobie jak najwiêksze zasi³ki”. Ks. Schomer „oœwiadczy³, ¿e ¿adna proœba o zasi³ek nie bêdzie w Genewie
nawet rozpatrywana, je¿eli nie zostanie poparta jednomyœln¹ opini¹ ca³ej R.E. w
Polsce, co bardzo ostudzi³o zapa³y petentów”79 .
Ks. Schomer odby³ równie¿ wiele indywidualnych spotkañ z reprezentantami
poszczególnych Koœcio³ów cz³onkowskich PRE. Uda³ siê z wizyt¹ do prawos³awnego metropolity Makarego. Z zachowanego sprawozdania wynika, ¿e na sugestie
goœcia z Genewy do wspó³pracy z Rad¹ Ekumeniczn¹ i na propozycjê udzielenia
Koœcio³owi Prawos³awnemu pomocy, Metropolita odpowiedzia³ odmownie80 .
Poniewa¿ zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, bp Wac³aw
Przysiecki nie móg³ z powodu choroby uczestniczyæ w spotkaniu w dniu 15
kwietnia, przeto ks. Schomer, na jego zaproszenie uda³ siê do P³ocka, „gdzie
szczegó³owo zwiedzi³ klasztor, klasztorne zak³ady pracy i konferowa³ z S. Prze³o¿on¹ na temat ich potrzeb”. W programie by³a te¿ wizyta w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Chylicach ko³o Warszawy, „gdzie odby³a siê konferencja ze
studentami oraz z obecnymi w Akademii profesorami”. W niedzielê, 14 kwietnia
ks. Schomer przemawia³ przed po³udniem podczas nabo¿eñstwa w koœciele
ewangelicko-augsburskim Œw. Trójcy, wieczorem natomiast uczestniczy³ w nabo¿eñstwie ekumenicznym, które odby³o siê w œwi¹tyni ewangelicko-reformowanej.
Goœæ z Genewy z³o¿y³ tak¿e wizytê w Urzêdzie do Spraw Wyznañ. „Zapytany
o wra¿enia odpowiedzia³: dyrektor jest niew¹tpliwie szczery w swoich wypowiedziach, ale nie jestem pewien, czy to naprawdê na d³u¿szy dystans bêdzie prak78
79
80
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Dokument 62: Lista obecnoœci podczas spotkania z H. Schomerem w dniu 15 kwietnia 1957.
Dokument 63: Sprawozdanie z wizyty ks. H. Schomera (11-19 kwietnia 1957).
Tam¿e.
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tycznym programem polityki rz¹dowej”. W konkluzji sprawozdania czytamy:
„Ogólne wra¿enie obopólne by³o dodatnie, zarówno z rozmów z przedstawicielami w³adzy pañstwowej jak i reprezentantów poszczególnych Koœcio³ów. Goœæ
specjalnie podkreœli³ zupe³n¹ swobodê w czasie swojego pobytu w Polsce zarówno w swoich wizytach na mieœcie, jak i u siebie w hotelu”.
Podczas pobytu ks. Schomera wy³oni³a siê kwestia wys³ania delegata na posiedzenie Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej ŒRK w Anglii na pocz¹tku lipca
1957 r. Zosta³ nim ks. prof. Andrzej Wantu³a. Jednoczeœnie ustalono, ¿e w przeddzieñ jego wyjazdu odbêdzie siê posiedzenie Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej
Polskiej Rady Ekumenicznej pod przewodnictwem ks. Wantu³y z udzia³em kierowników wszystkich Koœcio³ów ekumenicznych w Polsce. Na tym posiedzeniu
kierownicy z³o¿¹ wnioski o pomoc, a ca³e zgromadzenie te wnioski zaopiniuje81 .
Obszerne sprawozdanie z pobytu w Anglii z³o¿y³ ks. A. Wantu³a, na posiedzeniu Prezydium PRE w dniu 18 lipca 1957 r. Wynika³o z niego, ¿e pomoc dla
Polski w tym i nastêpnym roku przewidziana jest w granicach 40.000 dolarów. W
jego opinii stanowi³o „to jednak znikom¹ sumê w porównaniu z pomoc¹ dla innych krajów, jak np. dla Wêgier i Austrii, dla których przewiduje siê z gór¹ sto
tysiêcy dol. lub Bliskiego Wschodu z sum¹ z gór¹ 2 miliony dol.”82 .
Podczas tego posiedzenia Prezes poda³ do wiadomoœci „nadejœcie próbnego
transportu dla Zak³adów Koœcio³ów Ekumenicznych” i stwierdzi³, ¿e „podstawowe
artyku³y ¿ywnoœciowe s¹ wolne od c³a, natomiast artyku³y luksusowe podlegaj¹
poprzednim stawkom celnym”. Jednoczeœnie zakomunikowa³, ¿e otrzyma³ z Genewy na potrzeby biura Rady Ekumenicznej do koñca 1957 r. sumê 30.936 z³. W tej
sytuacji zebrani uchwalili powo³aæ skarbnika (zosta³ nim ks. Andres) oraz zatrudniæ
s. Ewelinê na stanowisku sekretarki i kasjerki z pensj¹ 600 z³ miesiêcznie83 .
Ks. Howard Schomer przyby³ ponownie do Polski w paŸdzierniku 1957 r. Podczas posiedzenia plenarnego PRE84 wyjaœnia³ zasady, na których oparta jest dzia³alnoœæ Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej ŒRK. Pomoc udzielan¹ przez ŒRK
uj¹³ w trzech punktach: „1. Pomoc materialna na odbudowê i utrzymanie budynków koœcielnych i zak³adów charytatywnych, 2. Pomoc w kierunku uaktywnienia
pracy m³odzie¿owej, 3. Pomoc ¿ywnoœciowa z nadwy¿ek amerykañskich”. Jednoczeœnie zwróci³ uwagê na koniecznoœæ œcis³ego przestrzegania zasad podawanych w odpowiednich formularzach.
Informowa³, ¿e ŒRK bêdzie w przysz³oœci udzielaæ pomocy tylko na konkretne
cele. Równie¿ i obecnie – wnioski, które sk³adane bêd¹ na rok 1958 musz¹ mieæ
odpowiednie uzasadnienie. Z ka¿dej sumy, któr¹ Koœcio³y otrzymuj¹ winno byæ
z³o¿one sprawozdanie, które bêdzie stanowiæ podstawê do dalszego przydzielania nowych œrodków materialnych.
81
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Tam¿e.
Dokument 69: Protokó³ z 18 lipca 1957.
Tam¿e.
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W obecnej chwili – mówi³ goœæ z Genewy – najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest ustosunkowanie siê do projektu pomocy ¿ywnoœciowej z nadwy¿ek amerykañskich. ¯ywnoœæ
ta przeznaczona jest dla zak³adów charytatywnych, instytucji koœcielnych i tych, którzy potrzebuj¹ pomocy ¿ywnoœciowej. Formê rozdzia³u ustali³aby Polska Rada Ekumeniczna w uzgodnieniu z zasadami stosowanymi przez ofiarodawców i w porozumieniu z W³adzami Pañstwowymi. W tej sprawie winny siê odbyæ odpowiednie konferencje z udzia³em ks. Metzlera, który przyjedzie do Polski 17 listopada.
Z dalszych wywodów Schomera wynika³o, ¿e ŒRK pragnie przyjœæ równie¿ z
pomoc¹ lekarsk¹ w formie pobytu duchownych i pracowników koœcielnych w
domach wypoczynkowych i sanatoriach szwajcarskich, oraz w formie leków i zabiegów lekarskich.
Podkreœli³, ¿e ŒRK przywi¹zuje du¿¹ wagê do pracy m³odzie¿owej, po¿¹dane
jest zorganizowanie ekumenicznego oœrodka m³odzie¿owego i rozwiniêcie akcji
ewangelizacyjnej. ŒRK poprze tê dzia³alnoœæ materialnie oraz umo¿liwi uzyskiwanie stypendiów na wyjazdy zagraniczne. Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o pracy
wœród dzieci.
Ks. Schomer zawiadomi³ w koñcu, ¿e: 1. – wa¿n¹ rzecz¹ jest podjêcie decyzji
przez Koœcio³y cz³onkowskie PRE w sprawie przyjêcia pomocy, i 2. – jak najszybsze z³o¿enie wniosków w sprawie dalszej pomocy finansowej na rok 1958.
Poniewa¿ Ks. Schomer jako sekretarz europejski do spraw pomocy nie bêdzie
móg³ kontaktowaæ siê stale z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, przeto w jego imieniu
sprawy te na miejscu bêdzie za³atwiaæ Ks. Cederberg, znaj¹cy polskie stosunki i
maj¹cy mo¿noœæ czêstszego odwiedzania Polski. Ks. Cederberg bêdzie ³¹cznikiem pomiêdzy PRE a ŒRK w Genewie. S³u¿yæ on bêdzie pomoc¹ we wszelkich
sprawach w¹tpliwych odnosz¹cych siê do spraw pomocy i opiniê swoj¹ przekazywaæ bêdzie Ks. Schomerowi.
Prezes Michelis powita³ ks. Daniela Cederberga w nowej jego funkcji wyra¿aj¹c przekonanie, ¿e wspó³praca ta przyczyni siê do wzmocnienia Koœcio³ów
cz³onkowskich PRE.
W kwietniu 1958 r. przebywali w Polsce przedstawiciele Krajowej Rady Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w USA: John Metzger, ks. Russel Stevenson i Jan Van
Hoogstraten. Pierwszy z wymienionych reprezentowa³ zarazem Wydzia³ Pomocy
Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Przeprowadzili oni rozmowy z
czynnikami pañstwowymi oraz Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, maj¹ce na celu zorientowanie siê w potrzebach ludnoœci polskiej w ogólnoœci i polskich Koœcio³ów
w szczególnoœci. Goœcie wyrazili pragnienie realizowania programu pomocy dla
ludnoœci niezale¿nie od przynale¿noœci wyznaniowej85 .
84
Dokument 72: Protokó³ z 29 paŸdziernika 1957; Ks. dr Howard Schomer w Polsce (wywiad),
„Jednota” 1957 nr 3 (listopad), s. 21-22 .
85
„Jednota” 1958 nr 6, s. 23.
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W kwietniu i maju 1959 r. goœæmi Koœcio³ów cz³onkowskich PRE byli dwaj
pracownicy Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej ŒRK: L. Meyhoffer i ks. dr Glen
Garfield Williams. Pani Meyhoffer zwiedzi³a szereg oœrodków charytatywnych
prowadzonych przez Koœcio³y cz³onkowskie PRE, wziê³a te¿ udzia³ w posiedzeniu Prezydium Rady86 .

6. KOMITET EWANGELIZACYJNO-MISYJNY
Zgodnie ze statutem Komitet Odbudowy Koœcielnej powo³ywa³ corocznie spoœród Rady Ekumenicznej Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny. Jej zadania sformu³owano nastêpuj¹co: „Szukanie i wskazywanie dróg i sposobów dla szerzenia
Ewangelii i pog³êbiania ¿ycia duchowego wœród w³asnych cz³onków i ca³ego narodu, oraz koordynowanie wspó³pracy cz³onków Rady Ekumenicznej w sprawach
koœcielnych i religijnych”. Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny wybiera³ corocznie
prezesa, 4 wiceprezesów, sekretarza i zastêpcê87.
Sk³ad Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego, wybranego 16 listopada 1946 r.
przedstawia³ siê nastêpuj¹co: prezes – Stanis³aw Krakiewicz (Koœció³ Baptystyczny), wiceprezesi – ks. bp Wac³aw Przysiecki (Koœció³ Starokatolicki Mariawitów), ks. W³odzimierz Wie¿añski (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny.), ks. Karol Kotula (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), ks. A. L. Sergent (Koœció³ Anglikañski), sekretarze – ks. Stanis³aw Gamza (Polski Narodowy Koœció³
Katolicki), dr W³adys³aw £ukawski (Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan)88.
Pierwsz¹ inicjatyw¹ podjêt¹ przez KEM by³o wystosowanie na pocz¹tku stycznia
1947 r. Odezwy do Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie, która zawiera³a proœbê o
„pomoc w dostarczeniu narodowi polskiemu S³owa Bo¿ego”. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e „wszelkie zewnêtrzne oznaki kultu bez S³owa Bo¿ego (…) zas³oni³y i odgrodzi³y naród polski od ¿ywego Chrystusa (…) Pragnieniem naszym jest doprowadziæ do tego, aby do ka¿dej rodziny w Polsce dotar³o S³owo Bo¿e (…) W tym celu
potrzeba nie mniej ni¿ 1.000.000 Nowych Testamentów (z Psalmami) i 100.000 Biblii”. Odezwa informowa³a, ¿e „doko³a zadania rozpowszechniania Ewangelii skupi³y
siê obecnie wszystkie wyznania, za wyj¹tkiem rzymskokatolickiego i w zwi¹zku
z tym w Radzie Ekumenicznej w Polsce powsta³ Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny
na ca³¹ Polskê”. Dodawa³a równie¿, ¿e „Fanatyzm rzymski nie robi ¿adnej tajemnicy
z tego, ¿e d¹¿y do zlikwidowania w Polsce ma³ej garstki wyznawców Ewangelii89 ”.
„Jednota” 1959 nr 6, s. 24.
„Koœció³ Powszechny 1947 nr 1-2, s. 32.
88
Dokument 19: Protokó³ z 16 listopada 1946; „Koœció³ Powszechny” (1947 nr 1-2, s. 30) jako trzeciego
sekretarza wymienia ks. Leonida Jesakowa.
89
Dokument 22: Protokó³ z 2 stycznia 1947 r. (aneks N2); tekst nieco przeredagowany zamieszczony w
„Koœciele Powszechnym 1947 nr 1-2, s. 34-35
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Z inicjatywy Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego organizowane by³y Tygodnie Biblijne. Przyczyni³ siê te¿ do powo³ania do ¿ycia Zwi¹zku Szkó³ek Niedzielnych, który zajmowa³ siê organizowaniem nabo¿eñstw dla dzieci. W planach
mia³ wydawanie pisemka religijnego dla dzieci i kwartalnika dla nauczycieli
szkó³ek niedzielnych. Na czele Zwi¹zku sta³ duchowny ewangelicko-augsburski
– ks. Jan Karpecki z Miko³owa90 .
Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny by³ te¿ wydawc¹ „Koœcio³a Powszechnego”, organu Rady Ekumenicznej, który ukazywa³ siê w latach 1947-1950.
Plenarne doroczne zgromadzenie Rady Ekumenicznej w dniu 23 stycznia 1948 r.
wybra³o zarz¹d Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego w nastêpuj¹cym sk³adzie:
przewodnicz¹cy – br. Stanis³aw Krakiewicz, wiceprzewodnicz¹cy – ks. Karol Kotula, sekretarz – dr W³adys³aw £ukawski. W sk³ad KEM wesz³o ponadto 15 osób reprezentuj¹cych wszystkie reprezentowane w Radzie Ekumenicznej Koœcio³y91 .

7. KOMISJA POJEDNAWCZA
Przy Radzie Ekumenicznej istnia³a równie¿ Komisja Pojednawcza. Zgodnie z
regulaminem, uchwalonym na posiedzeniu w dniu 2 stycznia 1947 r.92 , podlega³y
jej „wy³¹cznie sprawy bêd¹ce uchybieniem przepisom i duchowi Statutu Rady
Ekumenicznej oraz uchwa³om Rady Ekumenicznej”. Regulamin przewidywa³ nastêpuj¹ce kary: upomnienie, nagana, wykluczenie93 .
W sk³ad Komisji Pojednawczej weszli: prezes – ks. bp Jan Szeruda (Koœció³
Ewangelicko-Augsburski), wiceprezesi – Stanis³aw Krakiewicz (Koœció³ Baptystyczny), sup. Edmund Chambers (Koœció³ Metodystyczny), sekretarz: Ludwik
Szenderowski (Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan)94 .
Wybory w dniu 23 stycznia 1948 r. przynios³y nastêpuj¹cy sk³ad Komisji Pojednawczej: przewodnicz¹cy – ks. bp J. Szeruda wiceprzewodnicz¹cy, ks. bp Z. Szypold, sekretarz L. Szenderowski, cz³onkowie: S. Krakiewicz i ks. W. Wie¿añski95 .
Kolejne plenarne zebranie Rady Ekumenicznej 9 czerwca 1949 r. wybra³o Komisjê Pojednawcz¹ w nastêpuj¹cym sk³adzie: przewodnicz¹cy: bp J. Szeruda, wiceprzewodnicz¹cy – bp J. Próchniewski, cz³onkowie: ks. G. Burchart i dr W.
£ukawski96 .
„Koœció³ Powszechny” 1948 nr 4 (8), s. 13-14.
Dokument 39: Protokó³ z 23 stycznia 1948 r.
92
Dokument 22: Protokó³ z 2 stycznia 1947 r.
93
„Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 32-33.
94
Tam¿e, s. 30; protokó³ z 12 grudnia 1946 r. (dokument 20) podaje nieco inny szerszy sk³ad Komisji
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Protokó³ z posiedzenia Komitetu Odbudowy Koœcielnej w dniu 5 listopada 1947 r.
zawiera zwiêz³¹ informacjê, ¿e odczytano dwie skargi: Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów przeciwko Koœcio³owi Chrystusowemu oraz Polskiego Narodowego
Koœcio³a Katolickiego przeciwko Koœcio³owi Starokatolickiemu Mariawitów. Z zapisu protokolarnego nie dowiadujemy siê, co by³o przedmiotem sporu w obu przypadkach. Obie skargi postanowiono przes³aæ do Komisji Pojednawczej97 . PóŸniejsza dokumentacja nie mówi nic o tym, czy i jak rozwi¹zano istniej¹ce konflikty.
Podczas posiedzenia plenarnego Rady Ekumenicznej 19 paŸdziernika 1948 r.
ks. Edward Dietz z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego informowa³, ¿e w
Gdañsku trwa ostra rywalizacja pomiêdzy jego Koœcio³em a Polskim Narodowym
Koœcio³em Katolickim na tle uzyskania organów od w³adz administracyjnych.
Pyta³: Jak w takich i podobnych wypadkach dzia³aæ? I czy Rada Ekumeniczna nie
mog³aby opracowaæ pewnych zasad, które pozwoli³yby unikn¹æ wzajemne zwalczanie siê w terenie?
Ks. L. Jesakow przypomnia³, ¿e przy Radzie Ekumenicznej istnieje Komisja
Pojednawcza powo³ana do rozstrzygania takich sporów. Równie¿ ks. Dietz uwa¿a³, ¿e w przypadku skarg w³aœciwym adresatem jest Rada Ekumeniczna. Natomiast ks. bp Józef Padewski, zwierzchnik PNKK reprezentowa³ pogl¹d, ¿e
wszystkie sprawy sporne winny byæ rozstrzygane przez kierownictwa koœcielne, a
dopiero w przypadku niepowodzenia na tym szczeblu nale¿y siê zwróciæ o pomoc
do Komisji Pojednawczej98 .
Najpowa¿niejszy konflikt, w którego rezultacie Koœció³ Chrystusowy zosta³
zawieszony w cz³onkostwie, by³ jednak rozstrzygany nie przez Komisjê Pojednawcz¹, lecz przez plenarne posiedzenie Rady Ekumenicznej.
„Koœció³ Powszechny” – organ Rady Ekumenicznej zamieœci³ na swoich
³amach99 list biskupa Jakuba Próchniewskiego z 18 VI 1948 r., w którym
zwierzchnik mariawitów ¿ali³ siê na obraŸliwe artyku³y Wadwicza w metodystycznym „Pielgrzymie Polskim” i Osusky’ego w ewangelicko-augsburskiej
„Stra¿nicy Ewangelicznej” wobec tradycji katolickiej. Wadwicz – pisa³ bp Próchniewski – „wyszydza to, co dla nas, katolików, jest drogie i œwiête. Osoby, darzone przez Boga objawieniami, rycza³tem podci¹ga pod kategoriê histeryczek”.
Redakcja podzieli³a opiniê Próchniewskiego odnoœnie do osoby Wadwicza,
stwierdzaj¹c: „Ton i forma krytyki p. Wadwicza s¹ nie tylko wysoce nieprzyzwoite, ale wrêcz przeciwne d¹¿eniom ruchu ekumenicznego i sprzeczne z duchem
Ewangelii Chrystusowej”.
Na tym siê sprawa nie zakoñczy³a, gdy¿ krytykê kontynuowa³ ks. W³adys³aw Ko³odziej na ³amach czasopisma „Jednoœæ” wydawanego przez Koœció³ Chrystusowy.
Dokument 36: Protokó³ z 5 listopada 1947.
Dokument 43: Protokó³ z 19 paŸdziernika 1948.
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W konsekwencji plenarne zebranie ChRE na posiedzeniu w dniu 19 paŸdziernika 1948 r. przyjê³o nastêpuj¹c¹ rezolucjê:
„Plenarne zebranie Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce, po zaznajomieniu siê z treœci¹ artyku³u ks. W³adys³awa Ko³odzieja pt. „Nowa Inkwizycja”, zamieszczonym w nr 7 „Jednoœci”, organu Koœcio³a Chrystusowego, jako
odpowiedŸ na list ks. bpa Próchniewskiego, skierowany do redakcji „Koœcio³a
Powszechnego” jako organu Rady Ekumenicznej, na posiedzeniu swoim w dniu
19. X. br. stwierdzi³o co nastêpuje:
1. List ks. bpa Próchniewskiego zawiera s³uszn¹ i uzasadnion¹ proœbê zwrócon¹ do prezesa Rady Ekumenicznej, aby w imiê mi³oœci braterskiej w Chrystusie, ³¹cz¹cej wszystkie zjednoczone w Radzie Ekumenicznej Koœcio³y, wezwa³
pisma ewangelickie, w szczególnoœci „Pielgrzyma Polskiego” do zaprzestania
wyszydzania wierzeñ braci katolików. Tote¿ odpowiedŸ redakcji „Koœcio³a Powszechnego” piêtnuje ton i formê krytyki p. Wadwicza w „Pielgrzymie Polskim”
jako przeciwne d¹¿eniom ruchu ekumenicznego i sprzeczne z duchem Ewangelii
Chrystusowej, lecz bynajmniej nie „zabrania pismom konfesyjnym myœleæ kategoriami wyznaniowymi” i og³aszaæ w pismach swoje œciœle wyznaniowe pogl¹dy
i przekonania.
2. Wyst¹pienie ks. W³. Ko³odzieja w „Jednoœci” zarówno przeciwko ks. bp
Próchniewskiemu i Koœcio³owi Mariawickiemu, którego katolicyzm publicznie
nazwany jest ba³wochwalstwem, jak i przeciwko redakcji „Koœcio³a Powszechnego”, któr¹ wraz z listem bpa Próchniewskiego piêtnuje mianem „Nowej Inkwizycji”, nale¿y uznaæ za karygodne wykroczenie przeciwko zasadom etyki chrzeœcijañskiej obowi¹zuj¹cej wszystkie zjednoczone w Radzie Ekumenicznej Koœcio³y
i zespo³y redakcyjne wydawanych przez nich pism.
3. Wobec powy¿szego Rada Ekumeniczna uchwali³a: do czasu odwo³ania
przez redakcjê ”Jednoœci” swego artyku³u pt. „Nowa Inkwizycja”, zniewa¿aj¹cego zarówno Koœció³ Mariawicki jak i Radê Ekumeniczn¹ oraz jej organ „Koœció³
Powszechny”, zawiesiæ Zjednoczenie Koœcio³ów Chrystusowych Wyznania
Ewangelicznego w Polsce w prawach cz³onka Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce.
4. Zwróciæ siê do zarz¹dów wszystkich zjednoczonych w Radzie Ekumenicznej Koœcio³ów z wezwaniem do niezw³ocznego zaprzestania w swoich publicznych enuncjacjach wszelkiej polemiki przeciwko któremukolwiek ze zjednoczonych w Radzie Ekumenicznej Koœcio³ów, jak i przeciwko samej Radzie Ekumenicznej i organom prasowym zjednoczonych Koœcio³ów”100 .
Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego formalnie przyst¹pi³a do Rady
Ekumenicznej w 1946 r., jednak w praktyce nie bra³a czynnego udzia³u w jej
dzia³alnoœci. W odpowiedzi na pismo Rady z 14 grudnia 1949 r. zapraszaj¹ce do
100
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udzia³u w styczniowych obchodach Tygodnia Modlitwy, zbór w Warszawie informowa³, ¿e nie weŸmie udzia³u, gdy¿ „Adwentyœci Dnia Siódmego maj¹ na ca³ym
œwiecie Tydzieñ Modlitwy od 10 –17 grudnia”.
Kierownictwo Koœcio³a (F. Stekla – przewodnicz¹cy, J. Skrzypaczek i W. Siemienowicz – sekretarze) wystosowa³o 6 marca 1950 r. pismo do Chrzeœcijañskiej
Rady Ekumenicznej nastêpuj¹cej treœci:
„Poniewa¿ w czasie ostatniego tygodnia modlitewnego Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej wyra¿ono siê z lekcewa¿eniem o Koœciele adwentystów dnia siódmego, oraz kilkakrotnie atakowano
jego zasady, i poniewa¿ prawie wszystkie postanowienia Rady by³y podejmowane bez wiedzy Unii Zborów Adwentystów D.S. i bez jej udzia³u, dlatego uwa¿amy nasze cz³onkostwo w Radzie za nieistniej¹ce, co niniejszym pismem stwierdzamy i upraszamy uprzejmie o skreœlenie Unii Zborów Adwentystów D.S. z listy cz³onków Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej”101 .

8. EKUMENICZNE TYGODNIE BIBLIJNE
Patronat nad Ekumenicznymi Tygodniami Biblijnymi sprawowa³ Komitet
Ewangelizacyjno-Misyjny dzia³aj¹cy przy Radzie Ekumenicznej102 .
Ks. Zygmunt Michelis, prezes Rady Ekumenicznej, w publikacji zapowiadaj¹cej Pierwszy Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny w Polsce103 wyjaœnia³, ¿e „nie jest
to impreza propagandowa obliczona na zjednywanie cz³onków dla jednego lub
wszystkich Koœcio³ów R.E. Przyœwiecaj¹ nam cele dalsze i wy¿sze. Chodzi nam
o propagandê samej Biblii, jako objawionego S³owa Bo¿ego, jako œwiêtej i najœwiêtszej na œwiecie Ksiêgi, która jest Ÿród³em i kolebk¹ mowy i kultury chrzeœcijañskiej, fundamentem i koron¹ wiary i etyki chrzeœcijañskiej”.
I dalej: „Pierwszym celem Tygodnia Biblii jest postawienie sprawy Biblii na
porz¹dku dziennym zainteresowania i dyskusji opinii publicznej. Poza tym chcemy naszych pracowników koœcielnych i wierz¹cych œwieckich dzia³aczy wci¹gn¹æ do pracy popularyzowania Biblii w ich œrodowisku ¿ycia i pracy. Chcemy
pog³êbiæ zrozumienie dla znaczenia Biblii i poznania jej praw i Prawd we w³asnych szeregach (…) Nie chodzi nam przy tym o jak¹œ wyznaniow¹ propagandê,
o nawracanie i dewocjê religijn¹ – chodzi nie o to, aby wielu wo³a³o „Panie, Panie”, lecz aby czynili wolê Tego, który nam da³ Bibliê...”.
Pierwszy Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny odby³ siê w Warszawie w dniach 1622 czerwca 1947 r.104 Ka¿dy dzieñ „Tygodnia Biblijnego” by³ wype³niony przez
101
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wspólne modlitewne zebranie rano, przez naukowe dwa wyk³ady przed po³udniem i popularny wyk³ad wieczorem. Zebrania dzienne odbywa³y siê przy ul.
Kredytowej 4. Zebrania wieczorowe, masowe w koœciele ewangelicko-reformowanym na Lesznie.
Ks. Z. Michelis dziel¹c siê wra¿eniami z tego wydarzenia na ³amach „Koœcio³a
Powszechnego”105 pisa³: „I oto prawie wszystkie grupy ewangelickie w kraju i
jedna grupa starokatolicka znalaz³y nie tylko wspóln¹ podstawê duchow¹, lecz i
wspólny jêzyk dla spraw duchowych (...) By³ to niew¹tpliwie owoc tych licznych,
nieraz gor¹cych debat w œcis³ym gronie duchowych przywódców koœcielnych
czasu okupacji, gdy to wœród znojnego trudu i walki duchowej rodzi³a siê nasza
wspólna Polska Konfesja Ekumeniczna. Jesteœmy przekonani, ¿e bez tamtej rzetelnej, uczciwej platformy duchowej nie by³oby mo¿liwe to zjawisko, które
ochrzciliœmy mianem „Tygodnia Biblijnego”. Ale rzecz znamienna i pocieszaj¹ca, ¿e ten duchowy consensus wyszed³ ju¿ poza grono swoich ojców duchowych
(…) Tak – czu³o siê w tych dniach coœ z Zielonych Œwi¹tek! Mariawita mówi³ po
mariawicku, baptysta, metodysta, luteranin i ewangeliczny chrzeœcijanin itd. –
wszyscy mówili „swoim jêzykiem”, a rozumieli siê wszyscy doskonale (...) Odnieœliœmy ponadto tak¿e trwa³e wzbogacenie naszego duchowego umys³u z licznych, doskonale opracowanych i interesuj¹cych referatów”.
Ogó³em wys³uchano oœmiu referatów:
1. Ks. bp prof. Jan Szeruda – „Jezus Chrystus a Pismo Œw. Starego Testamentu”.
2. Ks. bp prof. Jan Szeruda – „Biblia jako Ÿród³o ¿ycia duchowego”.
3. Ks. bp Jakub Próchniewski – „Geneza ksi¹g ewangelicznych Nowego Testamentu”.
4. Ks. prof. Karol Wolfram – „Idea Królestwa Bo¿ego w Ewangelii Jezusa
Chrystusa”106 .
5. Ks. prof. Karol Wolfram – „Apostolskie chrzeœcijañstwo a ustrój Koœcio³a”107.
6. Ks. sen. Karol Kotula – „Biblia w ¿yciu rodzinnym i osobistym”108 .
7. Ks. pastor Alfred Kurzawa – „Wp³yw Biblii na kszta³towanie siê ¿ycia narodowego”.
8. Ks. pastor Aleksander Kircun – „Biblia a m³odzie¿”.
Poza tymi referatami teologicznymi, odbywa³y siê pod kolejnym przewodnictwem ks. Michelisa, ks. Kircuna, ks. Chambersa, ks. Kotuli i brata Krakiewicza
codziennie rano zebrania modlitewne, wieczorem zaœ zebrania ewangelizacyjne
na kolejne tematy: „Upadek cz³owieka”, „Têsknota do Boga”, „Odkupienie cz³owieka”, „¯ycie w Chrystusie” prowadzone za ka¿dym razem przez inny Koœció³.
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106
107
108

36

X.Z.M., Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny, „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 3-4, s. 18-20.
Tekst w: „Koœció³ Powszechny” 1948 nr 6-7 (10-11), s. 7-13).
Tekst w: „Koœció³ Powszechny” 1948 nr 2 (6), s. 4-8; nr 3 (7), s. 3-8.
Tekst w: „Koœció³ Powszechny” 1948 nr 1 (5), s. 5-7; nr 2 (6), s. 2-4, nr 3 (7), s. 2-3.

RUCH EKUMENICZNY W POLSCE W LATACH 1940-1960

Odbywa³y siê tak¿e zebrania specjalne dla kobiet i dla m³odzie¿y. W ramach
Tygodnia Biblijnego odby³ siê zjazd delegatów m³odzie¿owych stowarzyszeñ
chrzeœcijañskich z ca³ego kraju109 .
W ramach Tygodnia Biblijnego odby³a siê audiencja u Prezydenta Rzeczypospolitej. Delegacja w sk³adzie: ks. Werner Wickstrom z Genewy, ks. Farnum z
USA, ks. E. Duncan z Anglii, ks. John Rasmussen, ks. Sergent z Kanady i prezes
ks. Zygmunt Michelis wrêczy³a Panu Prezydentowi „w ho³dzie i wdziêcznoœci za
wolnoœæ religijn¹ w Polsce egzemplarz Biblii”110 .
Kulminacyjnym momentem by³o zakoñczenie Tygodnia Biblijnego w niedzielê 22 czerwca. Z³o¿y³o siê na to uroczyste ekumeniczne nabo¿eñstwo w koœciele
reformowanym na Lesznie, z czynnym udzia³em jedenastu reprezentantów ró¿nych wyznañ oraz przy udziale licznej rzeszy ze wszystkich Koœcio³ów oraz
trzech chórów koœcielnych: augsburskiego, metodystycznego i ewangelicznych
chrzeœcijan.
Kazania wyg³osili: bp J. Próchniewski, ks. sup. K. Najder, ks. A. Kurzawa.
Liturgiê odprawili na pocz¹tku nabo¿eñstwa ks. Z. Michelis w asyœcie bp. W.
Przysieckiego i ks. A. L. Sergenta, a na zakoñczenie ks. bp J. Szeruda w asyœcie
bp. Z. Szypolda i ks. J. Niewieczerza³a. S³owo Bo¿e odczytali: br. S. Krakiewicz
i br. L. Szenderowski. Po po³udniu odby³a siê pod przewodnictwem prezesa R.E.
ks. Michelisa w sali „Roma” akademia, na któr¹ z³o¿y³y siê przemówienia: ks. bp
J. Szerudy – „Biblia w ¿yciu narodu”; bp W. Przysieckiego – „Ewangelia a mesjaniœci polscy” i br. Stanis³awa Krakiewicza – „Biblia w moim ¿yciu”111 . Przewodnicz¹cy odczyta³ tak¿e list odrêczny dyrektora Wydzia³u Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej w Genewie ks. J. Hutchisona Cockburna112 .
Kilka miesiêcy po Ekumenicznym Tygodniu Biblijnym w Warszawie, w
dniach od 4 do 9 listopada 1947 r. odby³a siê podobna impreza w £odzi113 . Organizacji podj¹³ siê lokalny ³ódzki komitet. W ca³ym szeregu wspólnych posiedzeñ
ustalono tematy zebrañ ewangelizacyjnych i wyk³adów o Biblii, staraj¹c siê zaprosiæ jak najwiêcej mówców pozamiejscowych. Przedsiêwziêcie to rozpropagowano za pomoc¹ plakatów rozklejonych w ró¿nych dzielnicach miasta. Zebrania
ewangelizacyjne i wyk³ady o Biblii odby³y siê w koœciele ewangelicko-reformowanym, przy czym w zebraniach ewangelizacyjnych przemawiali ka¿dego dnia
mówcy z ró¿nych Koœcio³ów i co dnia inny Koœció³ przewodniczy³.
Tematy zebrañ ewangelizacyjnych by³y nastêpuj¹ce: 1. a) Pocz¹tek grzechu, b)
skutek grzechu; 2. a) Têsknota do Boga w Starym Testamencie, b) têsknota do
Tydzieñ Biblijny, ”Pielgrzym Polski” Warszawa 1947 nr 7-8, s.109.
„Koœció³ Powszechny” 1947 nr 3-4, s. 19.
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Boga w Nowym Testamencie; 3. a) Wype³nienie têsknoty przez Jezusa Chrystusa,
b) pojednanie z Bogiem; 4. a) Czy odrodzenie cz³owieka jest konieczne?, b) odrodzenie z Ducha; 5. a) ¯ycie w Jezusie Chrystusie na ziemi, b) ¿ycie w Jezusie
Chrystusie w wiecznoœci.
Z mówców pozamiejscowych w nabo¿eñstwach ewangelizacyjnych przemawiali: ks. senior Edward Wende, ks. Edward Dietz, brat Stanis³aw Krakiewicz, ks.
Aleksander Kircun i ks. Henryk Zalewski. Wyk³ady zaœ o Biblii wyg³osili: Ks.
Otton Krenz – ”Czytajmy Bibliê”114 , ks. bp dr J. Szeruda – „Biblia a nasze ¿ycie
duchowe” i – w zastêpstwie chorego ks. K. Kotuli – ks. radca Z. Michelis – „Biblia ksiêga boska”.
Na zakoñczenie Tygodnia Biblijnego odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne w koœciele ewangelicko-augsburskim œw. Mateusza, w którym uczestniczyli duchowni wszystkich wyznañ bior¹cych udzia³ w Tygodniu. Obecni te¿
byli katolicy rzymscy. Kazania wyg³osili: ks. bp W. Przysiecki i ks. prezes Z.
Michelis.
Has³em Tygodnia by³o s³owo Ps. 119, 105 umieszczone na tytu³owej stronie
programu: „S³owo Twoje jest pochodni¹ nogom moim i œwiat³oœci¹ œcie¿ce mojej”. S³owo to by³o te¿ treœci¹ wszystkich mów, kazañ i modlitw115 .
Trzeci Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny odby³ siê w dniach 5-9 maja 1948 r. staraniem Okrêgowej Rady Ekumenicznej na Górnym Œl¹sku. W trzech oœrodkach,
w Bytomiu, Chorzowie i Zabrzu, wyg³oszony zosta³ cykl wyk³adów na tematy
biblijne, po czym ka¿dego dnia odby³a siê ewangelizacja. Na zakoñczenie Tygodnia Biblijnego odprawione zosta³o uroczyste nabo¿eñstwo w koœciele ewangelicko-augsburskim w Chorzowie, które zgromadzi³o oko³o 2000 osób116 .

9. TYDZIEÑ MODLITWY O JEDNOŒÆ CHRZEŒCIJAN
Idea obchodów Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan ka¿dego roku po
pierwszej niedzieli stycznia, zrodzona w œrodowisku utworzonego w 1846 r.
Aliansu Ewangelickiego (Evangelical Alliance), zaczê³a siê rozpowszechniaæ w
Polsce przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹. Realizowa³y j¹ wówczas jednostki wywodz¹ce siê z ró¿nych Koœcio³ów ewangelickich. Np. w £odzi nabo¿eñstwa modlitewne organizowano w ramach nastêpuj¹cych wspólnot: ewangelicko-augsburskiej, ewangelicko-reformowanej, baptystycznej, metodystycznej, ewangelickiej
misji wœród ¯ydów i spo³ecznoœci chrzeœcijañskiej. Zebrania te wówczas odby114
115
116
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wa³y siê dla ka¿dego wyznania osobno, z tym ¿e nastêpowa³a wymiana mówców
– kaznodziejów i ¿e koñcowe zebrania by³y wspólne dla wszystkich wyznañ. Tygodnie te cieszy³y siê zawsze du¿¹ popularnoœci¹ i frekwencj¹117 .
Bezpoœrednio po drugiej wojnie œwiatowej odpowiedzialnoœæ za organizowanie Tygodnia Modlitwy wziê³a na siebie Rada Ekumeniczna. Dziêki temu w jego
obchodach zaczê³y tak¿e uczestniczyæ Koœcio³y tradycji starokatolickiej i prawos³awnej.
Pierwsze nabo¿eñstwa tego rodzaju zaczêto organizowaæ ju¿ na pocz¹tku 1946
roku. W Krakowie w dniach od 6 do 13 stycznia 1946 roku odby³y siê uroczyste
zebrania i nabo¿eñstwa z okazji Powszechnego Tygodnia Modlitwy. Udzia³ wziêli reprezentanci zboru Metodystycznego, Ewangelickich, Baptystycznego, Wolnych Chrzeœcijan i Braci Polskich. Uczestnicy pozytywnie ocenili tê inicjatywê i
wyrazili chêæ œcis³ej wspó³pracy118 .
Równie¿ w styczniu 1946 roku odby³ siê po raz pierwszy w Bydgoszczy Powszechny Tydzieñ Modlitwy. Uczestnikami by³y nastêpuj¹ce Koœcio³y:
Ewangelicko – Augsburski, Narodowy Katolicki i Metodystyczny. Nabo¿eñstwa
odbywa³y siê po kolei w ka¿dym z wymienionych Koœcio³ów. W relacji z tego
wydarzenia ekumenicznego podkreœlono wra¿enie jakie wywar³o „wejœcie do
prezbiterium obok ksiê¿y w szatach liturgicznych, ksiê¿y pastorów w skromnych
togach lub czarnych marynarkach”119 .
W 1947 r. Tydzieñ Modlitwy by³ obchodzony w Warszawie w dniach 6-12
stycznia. Ka¿dego wieczoru Tygodnia przewodnictwo le¿a³o w rêku dwóch Koœcio³ów, zazwyczaj jednego ewangelickiego i jednego katolickiego (starokatolickiego
lub prawos³awnego). Niedziela zaœ – jako ostatni dzieñ Tygodnia Modlitwy – „po³¹czy³a wszystkich cz³onków Rady Ekumenicznej i by³a powa¿n¹ i szczer¹ manifestacj¹ duchowej Jednoœci”. W zebraniu tym wziêli osobisty udzia³ zwierzchnicy lub
oficjalni reprezentanci nastêpuj¹cych Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsburskiego,
Ewangelicko-Reformowanego, Metodystycznego, Anglikañskiego, Ewangelicznych Chrzeœcijan, Baptystów, Adwentystów, Narodowo-Katolickiego, Prawos³awnego. Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny reprezentowa³ osobiœcie metropolita Dionizy120 . Wszyscy sk³adali publiczne deklaracje na rzecz jednoœci i solidarnoœci chrzeœcijañskiej. Zebrania tygodniowe uœwietni³y chóry: luterañski,
metodystyczny, baptystyczny, prawos³awny. Frekwencja na wszystkich zebraniach
by³a du¿a, a na zebraniu koñcowym by³o ponad tysi¹c ludzi.
Zebrania Tygodnia Modlitwy odby³y siê tak¿e w £odzi, w Cieszynie, we Wroc³awiu i na mniejsz¹ skalê w innych miastach Polski121 .
„Koœció³ Powszechny” 1948 nr 1 (5), s. 10.
Z ¿ycia Zborów, „Pielgrzym Polski” Warszawa 1946 nr 2, s.10.
119
Tam¿e, s.10.
120
„Pielgrzym Polski” 1947 nr 2, s. 16.
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„Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 27.
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Pierwszy po wojnie Powszechny Tydzieñ Modlitwy zorganizowany w £odzi w
styczniu 1947 r. zgromadzi³ wyznawców nie tylko wszystkie ewangelickich denominacji £odzi, ale i cz³onków Koœcio³a Starokatolickiego, Narodowo-Katolickiego, Mariawickiego i Prawos³awnego. „Omawiaj¹c wyniki i osi¹gniêcia Tygodnia
Modlitwy zebrani przedstawiciele wymienionych wyznañ postanowili utworzyæ
w £odzi chrzeœcijañski komitet miêdzywyznaniowy, który by mia³ za zadanie
urz¹dzanie czêœciej wspólnych akcji ewangelizacyjnych – przynajmniej cztery
razy w roku. Ustalono, ¿e najbli¿sza wspólna akcja ewangelizacyjna odbêdzie siê
w okresie pasyjnym przy koœciele ewang.-augsb. p.n. „Tydzieñ pasyjny (Rekolekcje)”122. W 1948 r. (4-11 stycznia) wszystkie Koœcio³y i wyznania, zjednoczone w
Chrzeœcijañskiej Radzie Ekumenicznej w Polsce, bra³y udzia³ w spotkaniach z
okazji Tygodnia Modlitwy, które odbywa³y siê we wszystkich wiêkszych miastach i liczniejszych skupiskach Koœcio³ów cz³onkowskich. W Warszawie nabo¿eñstwa modlitewne by³y organizowane w ró¿nych koœcio³ach i kaplicach, codziennie innego wyznania. „Frekwencja by³a zawsze bardzo liczna. Przemówienia o znaczeniu modlitwy i Tygodnia modlitewnego dla rozwoju Koœcio³a
Bo¿ego, szczególnie w Polsce, oraz pieœni ewangelizacyjne, psalmy i kolêdy
œpiewane przez poszczególne chóry koœcielne nadawa³y wszystkim zebraniom
charakter niezwykle podnios³y i nastrojowy”. Na zakoñczenie Tygodnia odby³o
siê w niedzielê 11 stycznia uroczyste nabo¿eñstwo w koœciele reformowanym
przy ul. Leszno, na którym kolejno przemawiali przedstawiciele wszystkich zrzeszonych wyznañ, „wypowiadaj¹c nadziejê, ¿e wspólne mod³y wys³uchane bêd¹
przez Pana i przyczyni¹ siê do postêpu idei Koœcio³a Powszechnego, do rozkrzewienia ducha braterstwa i jednoœci chrzeœcijañskiej w narodzie polskim”.
W £odzi Tydzieñ Modlitwy odby³ siê w kaplicy Koœcio³a Metodystów, znajduj¹cej siê w robotniczej dzielnicy Ba³uty. Zgodnie z otrzymanym programem
ka¿dego wieczoru rozwa¿any by³ wyznaczony temat. Za ka¿dym razem przemawia³o te¿ dwóch mówców ró¿nych wyznañ. Przewodniczy³ zawsze jako gospodarz ks. Józef Naumiuk, prowadz¹c œpiew i modlitwy. Jedno z nabo¿eñstw by³o
poœwiêcone m³odzie¿y. Frekwencja by³a du¿a. Nabo¿eñstwa uœwietni³y wystêpy
chórów: ewangelicko-augsburskiego i adwentystycznego. Jednak nie wszystkie
wyznania, zjednoczone w Radzie Ekumenicznej, tym razem wziê³y udzia³ w Powszechnym Tygodniu Modlitwy123.
W 1949 r. Tydzieñ Modlitwy odbywa³ siê w dniach 2-9 stycznia. Tematy kazañ, rozmyœlañ i modlitw zosta³y wczeœniej opublikowane w „Koœciele Powszechnym”124 .
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W Tygodniu Modlitwy w Warszawie czynny udzia³ wziê³o siedem grup wyznaniowych: Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany,
Metodystyczny, Baptystyczny, Adwentystyczny, Narodowy i Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny. Frekwencja by³a du¿a. Punktem kulminacyjnym by³o koñcowe nabo¿eñstwo, które zosta³o odprawione w koœciele ewangelicko-reformowanym pod bezpoœrednim patronatem Rady Ekumenicznej. Wobec przepe³nionego koœcio³a przedstawiciele szeœciu od³amów chrzeœcijañskich kolejno
sk³adali œwiadectwo wiernoœci dla Chrystusa i œlubowali udzia³ w modlitwach i
w pracy celem przyœpieszenia zrealizowania Jego obietnicy, ¿e bêdzie „jeden
Pasterz i jedna owczarnia”. Œwiadectwa duszpasterzy by³y obramowane œpiewami chórów Koœcio³ów: Narodowego, Reformowanego, Ewangelicko-Augsburskiego.
Wielu uczestników Tygodnia wyra¿a³o ¿yczenie, aby ekumeniczne zebrania
odbywa³y siê czêœciej. Powsta³ projekt, aby w czasie Pasji odbyæ ekumeniczne
nabo¿eñstwo pasyjne, a w Wielk¹ Sobotê ekumeniczne nabo¿eñstwo liturgicznooratoryjne. Wœród chórów powsta³a myœl ³¹czenia siê przy odpowiednich okazjach w „chór ekumeniczny”. Akces zg³osi³y chóry: Narodowy, Metodystyczny,
Reformowany i Ewangelicko-Augsburski.
Ks. Z. Michelis podkreœla³ w swoim sprawozdaniu, i¿ obok blasków by³y i
„cienie”. Uwa¿a³, ¿e „Nie odpowiada duchowi ekumenicznemu, je¿eli niektóre
Koœcio³y (myœlê o ewangelickich) nie u¿ywaj¹ na swoich zebraniach ekumenicznych Œpiewnika Koœcio³a Powszechnego”(…) Nie jest zgodne z ide¹ ekumeniczn¹, ¿e niektóre Koœcio³y nie zapraszaj¹ na swój wieczór w ramach Powszechnego Tygodnia Modlitwy ¿adnego mówcy z innego Koœcio³a. Jest to dziwna „samowystarczalnoœæ”. Nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e przy takich okazjach g³ówne
przemówienia wyg³asza zawsze „brat” z innego Koœcio³a. Zdawa³o siê, ¿e ekumeniczne zebranie zamieni³o siê na zebranie ewangelizacyjne lokalnej grupy. Nie
jest to ostatecznie ¿adne nieszczêœcie, ale bynajmniej nie jest piêkne. A ju¿ ca³kiem brzydkie, je¿eli siê przy tej okazji rozdaje swoje konfesyjne ulotki z zaproszeniem na swoje konfesyjne zebranie. S¹ to wypadki wyj¹tkowe, ale my tych
wyj¹tków tolerowaæ nie bêdziemy. Nie jest ekumenicznie, je¿eli og³asza siê
wprawdzie o nastêpnym zebraniu ekumenicznym w innym koœciele, ale równoczeœnie urz¹dza siê tak¿e swoje zwyk³e zebranie we w³asnym lokalu i o tej samej
godzinie dla swoich wyznawców. Tê sprawê postawimy w nowym roku wyraŸnie
i twardo. „Ekumenist¹” trzeba byæ albo ca³ym sercem (jeden tydzieñ w roku!),
albo siê nim nie jest w ogóle! Je¿eli ktoœ jest niepewny swojej wiary i wiernoœci
swoich „wiernych”, to rzeczywiœcie lepiej uczyni dla siebie i dla nas, je¿eli zrezygnuje z ekumenizmu”125 .
125
X. Z. M., Powszechny Tydzieñ Modlitwy w Warszawie, „Koœció³ Powszechny” 1949 nr 1-2 (17-18),
s. 11-12.
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W Krakowie w 1949 r. odby³y siê dwa razy wspólne Tygodnie Modlitwy: w
styczniu i w po³owie lata. W obu wypadkach jednoczy³y siê po trzy wyznania126 .
Z okazji obchodów Tygodnia Modlitwy w Warszawie w styczniu 1950 r.
„uchwalono taki porz¹dek, ¿e wszystkie zebrania odbywa³y siê w ciep³ej, przestronnej i mi³ej sali kaplicznej Koœcio³a Metodystycznego, ¿e na ka¿dym wieczorze by³o tylko jedno przemówienie, ¿e mówca by³ zawsze innego wyznania, ani¿eli przewodnictwo tego wieczoru”.
Przewodniczy³y kolejno Koœcio³y: Ewangelicznych Chrzeœcijan, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Reformowany, Wolnych Chrzeœcijan, Metodystyczny, Baptystyczny. Uroczyste zakoñczenie Tygodnia Modlitwy odby³o siê w niedzielê, 8 stycznia
1950 r. w koœciele narodowo-katolickim przy ul. Szwole¿erów nabo¿eñstwem odprawionym przez ks. E. Narbuttowicza, z kazaniem ks. Z. Michelisa. „Mimo oddalenia i
zimnego powietrza koœció³ by³ wype³niony wiernymi i duchownymi wszystkich ekumenicznych wyznañ. Nabo¿eñstwo zakoñczono hymnem narodowym”.
Obchody Tygodnia Modlitwy zainspirowa³y jego uczestników do „przeprowadzenia w czasie pasyjnym 2-3 dniowych ewangelizacji w koñcu ka¿dego tygodnia kolejno we wszystkich ekumenicznych parafiach w Warszawie z udzia³em
kaznodziei bratnich wyznañ”127 .
W styczniu 1950 r. w obchodach Powszechnego Tygodnia Modlitwy w Krakowie wziêli udzia³ przedstawiciele miejscowych zborów: Ewangelicko-Augsburskiego, Metodystycznego, Baptystycznego, Wolnych Chrzeœcijan i Zielonoœwi¹tkowców. Ci ostatni postanowili „prowadziæ nabo¿eñstwa wy³¹cznie we
w³asnym zborze, zapewniaj¹c jednak, ¿e trzymaæ siê bêdzie programu podanego
przez Radê Ekumeniczn¹. Wszyscy inni postanowili wspólnie siê zbieraæ. Dlatego wspólne nabo¿eñstwa odbywa³y siê kolejno w koœciele Ewangelicko-Augsburskim, potem w kaplicy Baptystów, nastêpnie u Metodystów i wreszcie u Wolnych
Chrzeœcijan. Pozosta³e dni podzielono miêdzy Baptystów, Metodystów i Wolnych
Chrzeœcijan”128 .
O obchodach Tygodnia Modlitwy w styczniu 1951 r. nic nie wiadomo, gdy¿
ostatni numer „Koœcio³a Powszechnego” ukaza³ siê w marcu 1950 r., a w protoko³ach równie¿ nie ma ¿adnej wzmianki na ten temat.
Natomiast protokó³ z 22 paŸdziernika 1951 r., ostatniego posiedzenia Prezydium Rady Ekumenicznej przed czteroletni¹ przerw¹ w dzia³alnoœci, zawiera plany obchodów Tygodnia Modlitwy w 1952 r. Pocz¹tek Tygodnia ustalono na 14
stycznia. Nabo¿eñstwa w Warszawie mia³y odbywaæ siê kolejno w œwi¹tyniach
lub kaplicach nastêpuj¹cych Koœcio³ów: Mariawickiego, Metodystycznego, Baptystycznego, Reformowanego, Polskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego.
KP 1950 nr 3 (31), s. 13-14.
Dokument 52: Sprawozdanie za rok 1950; „Koœció³ Powszechny” 1950 nr 1-2 (29-30), s. 15;
„Pielgrzym Polski” Warszawa 1950 nr 2, s.22.
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Ustalono, ¿e „ka¿de wyznanie odbywa swoje zebranie we w³asnym lokalu i samodzielnie zaprasza kaznodziejê”. Planowano odbiæ 700 egz. programu dla Warszawy, Krakowa, Szczecina i Poznania129 . Brak Ÿróde³, które by potwierdza³y, ¿e
planowane obchody Tygodnia Modlitwy siê odby³y.
Podczas posiedzenia w dniu 7 grudnia 1955 r., które odby³o siê po czteroletniej przerwie w dzia³alnoœci, ks. bp Kotula zaproponowa³, ¿eby Rada Ekumeniczna wyda³a okólnik do wszystkich Koœcio³ów z proœb¹ o kontynuowanie styczniowego „Tygodnia Modlitwy”. Ks. Jesakow postawi³ natomiast wniosek, ¿eby ekumeniczny Tydzieñ Modlitwy przenieœæ na okres Zielonoœwi¹tkowy. Wnioski te
zosta³y przyjête i przekazane Prezydium130 .
W 1958 r. Tydzieñ Modlitwy odby³ siê w Warszawie w dniach 20-26 stycznia.
Tematem by³a Modlitwa Pañska. Nabo¿eñstwa odbywa³y siê codziennie w kaplicy metodystycznej, nabo¿eñstwo koñcowe – w koœciele ewangelicko-reformowanym. Uczestniczy³o w nich oko³o sto osób, nabo¿eñstwo koñcowe zgromadzi³o
natomiast oko³o 500 osób. Kierownictwo sprawowa³y ka¿dego dnia poszczególne Koœcio³y cz³onkowskie PRE, które z kolei zaprasza³y kaznodziejów innych
wyznañ. W Zelowie Tydzieñ Modlitwy odbywa³ siê z udzia³em reformowanych,
luteranów i baptystów131 .
Podczas Tygodnia Modlitwy w Warszawie w styczniu 1960 r. codziennie w
œwi¹tyni innego wyznania licznie zgromadzeni s³uchali kazañ na z góry przygotowane tematy. Frekwencja by³a za ka¿dym razem zadowalaj¹ca. 17 stycznia w katedrze polskokatolickiej kazanie wyg³osi³ ks. prezes Z. Michelis. Obecni byli
przedstawiciele wszystkich siedmiu Koœcio³ów cz³onkowskich i Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Punktem kulminacyjnym by³o nabo¿eñstwo w luterañskim koœciele Œw. Trójcy. Obecnych by³o kilku zwierzchników
Koœcio³ów cz³onkowskich oraz delegacja prawos³awnego metropolity. Ogó³em
obecnych by³o oko³o 1000 osób, w tym grupa ksiê¿y rzymskokatolickich. Przemawiali ks. Z. Michelis, biskup mariawicki Jan Micha³ Sitek, ks. prezes Stanis³aw Krakiewicz i ks. Jerzy Klinger z Koœcio³a prawos³awnego. Œpiewa³ chór
Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, po nabo¿eñstwie odby³a siê agapa132 .

10. KONFERENCJE TEOLOGICZNE
Z inicjatywy ChRE w latach 1947, 1949 i 1950 odby³y siê w Domu macierzystym diakonis ewangelicko-augsburskich „Tabita” w Skolimowie cztery teologiczne konferencje ekumeniczne.
Dokument 55: Protokó³ z 22 paŸdziernika 1951 r.
Dokument 56: Protokó³ z 7 grudnia 1955.
131
„Jednota” 1958 nr 2, s. 23; S. Brotnicki, Potygodniowe refleksje, „Jednota” 1958 nr 3, s. 16-18.
132
Pok³osie Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Koœcio³a, „Jednota” 1960 nr 3, s. 72.
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W pierwszej teologicznej konferencji ekumenicznej (1-7 grudnia 1947) wziê³o
udzia³ 28 przedstawicieli Koœcio³ów cz³onkowskich Rady Ekumenicznej tradycji
ewangelickiej, starokatolickiej i prawos³awnej. Sprawozdawca ks. Otton Krenz
pisa³: „Program ka¿dego dnia konferencyjnego wype³ni³y, poza nabo¿eñstwami
porannymi (katolickim i ewangelickim), zazwyczaj 2 referaty, naœwietlaj¹ce okreœlone zagadnienie biblijno-dogmatyczne z dwóch odmiennych stanowisk, po
czym nastêpowa³a dyskusja, chwilami bardzo gor¹ca, w której zaznacza³a siê rozbie¿noœæ pogl¹dów teologicznych i historycznych. Po takim stwierdzeniu ró¿nic
dogmatycznych dziel¹cych zjednoczone Koœcio³y, próbowano ustaliæ wspólne
wszystkim wyznaniom zasady i przeœwiadczenia religijne. W wyniku dyskusji
uzgodnione zosta³y tezy – wprawdzie nie zawsze jednog³oœnie przez wszystkich
uczestników konferencji przyjête – które jednak uwa¿ane byæ mog¹ za trwa³¹
podstawê do dalszej pracy porozumiewawczej w przysz³ych konferencjach ekumenicznych. S¹ one zapocz¹tkowaniem realizacji tego wznios³ego celu, jaki
przyœwiecaæ ma wszystkim prawdziwym wyznawcom Chrystusa: aby wszyscy
byli jedno”133 .
W pierwszym dniu konferencji wyg³oszone zosta³y referaty na temat Komunii
œw.: ks. biskupa Wac³awa Przysieckiego (mariawity) pt. „O rzeczywistej obecnoœci Pana Jezusa w Eucharystii” i ks. Ottona Krenza (luteranina) pt. „Nauka Lutra
i Kalwina o sakramencie Komunii œw.”. Pierwszy referat by³ uzasadnieniem pogl¹du katolickiego na istotê Eucharystii, „wyra¿on¹ w nauce o transsubstancjacji i
o wynikaj¹cej st¹d rzeczywistej obecnoœci ¿ywego Chrystusa pod postaci¹ chleba
i wina”. Referent powo³a³ siê na œwiadectwo Jezusa, aposto³ów i ojców Koœcio³a.
Drugi referat przedstawi³ naukê Lutra o konsubstancjacji cia³a i krwi Chrystusowej w sakramencie Komunii œw. oraz odmienne nieco pojmowanie Kalwina o
duchowym spo¿ywaniu obecnego w sakramencie Chrystusa.
W rezultacie teologicznej dyskusji ustalono w tej od wieków spornej kwestii
nastêpuj¹ce tezy jako wspólne:
„1) W³aœciwy stosunek do sakramentu Komunii œw. zale¿y od w³aœciwego stosunku do Chrystusa jako Boga i Zbawiciela.
2) Wszystkie historyczne interpretacje Eucharystii zawieraj¹ moment prawdy i
maj¹ wspóln¹ platformê: Komunia œw. by³a od pocz¹tku i jest form¹ najœciœlejszej
spo³ecznoœci wierz¹cych z Chrystusem i pomiêdzy sob¹.
3) Istotnym momentem w formie sprawowania Eucharystii jest konsekracja
przez s³owo ustanowienia.
4) Po¿¹dane i mo¿liwe jest ustanowienie w ramach Ekumenii personalnej spo³ecznoœci komunijnej pomiêdzy tymi, którzy wierz¹ w Chrystusa jako swego
Boga i Zbawiciela”.
133
Ks. O. K., Pierwsza teologiczna konferencja ekumeniczna w Polsce, „Koœció³ Powszechny” 1948 nr 2
(6), s. 13; nr 3 (7), s. 13-14.
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Drugim tematem, co do którego konferencja osi¹gnê³a czêœciowe porozumienie, by³ chrzest. Referat br. Stanis³awa Krakiewicza (Zjednoczony Koœció³
Ewangeliczny) o chrzcie doros³ych by³ – wed³ug s³ów referenta – „osobistym
œwiadectwem cz³owieka nawróconego”. Opieraj¹c siê na swoich doznaniach i
prze¿yciach, referent wywodzi³, ¿e dopiero po osobistym nawróceniu siê, które
nazwa³ chrztem wewnêtrznym, duchowym, mo¿e nast¹piæ chrzest zewnêtrzny
dokonany przez zanurzenie, jako symboliczne potwierdzenie wewnêtrznej przemiany i jako akt pos³uszeñstwa wobec nakazu Chrystusowego. Chrzest ten jest
obrazem œmierci starego, grzesznego cz³owieka i powstaniem nowego (Rz 6).
Koreferat ks. Edwarda Dietza (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) pt. „Istota
chrztu, chrzest dzieci” przedstawi³ w oparciu o ca³y Nowy Testament i praktykê
apostolsk¹ historyczny rozwój tego zagadnienia i uzasadnienie chrztu dzieci.
Po o¿ywionej dyskusji miêdzy przedstawicielami dwóch odmiennych zapatrywañ – zwolennikami i przeciwnikami chrztu dzieci – grupa niebaptystów wysunê³a nastêpuj¹ce tezy:
„1) Chrzest jest czynnoœci¹ œwiêt¹, ustanowion¹ wyraŸnym nakazem Chrystusa Pana.
2) Chrzest jest aktem ³aski Bo¿ej, udzielaj¹cym Ducha Œw. i odpuszczenie
grzechów oraz zapocz¹tkowuj¹cym odrodzenie duchowe cz³owieka.
3) Moment chrztu w ¿yciu cz³owieka nie jest okreœlony ¿adnym wyraŸnym
nakazem S³owa Bo¿ego, przeto nie mo¿e byæ ograniczony co do wieku.
4) Obok chrztu doros³ych chrzest dzieci jest praktyk¹ koœcieln¹ od czasów
apostolskich.
5) Pierwotn¹ form¹ chrztu by³o wprawdzie zanurzenie, lecz forma ta podlega³a
zmianom w rozwoju historycznym. Istotn¹ jest tylko formu³a sakramentalna ustalona w Ew. Mat. 28, 19”.
Grupa baptystów zamiast tezy drugiej wnios³a w³asn¹ tezê w nastêpuj¹cym
brzmieniu: „Chrzest jest przypieczêtowaniem aktu ³aski Bo¿ej, która siê objawi³a
przez odrodzenie cz³owieka w Jezusie Chrystusie”.
Zagadnienia biblijno-dogmatyczne, poruszone w dalszym toku konferencji,
ujawni³y g³êbsze ró¿nice pogl¹dów.
Sprawê sukcesji apostolskiej przedstawi³ w obszernym referacie ks. prof. dr
Wiktor Niemczyk (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), uwzglêdniaj¹c szczególnie
rolê episkopatu i papiestwa w tworzeniu – jak siê wyrazi³ – „pseudohistorycznej
fikcji” o sukcesji134.
W wyk³adzie pt. „Urz¹d kap³ana w œwietle Nowego Testamentu” ks. prof.
Adolf Suess (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) przeciwstawi³ siê rozpowszechnionemu mniemaniu, jakoby Jezus ustanowi³ urz¹d kap³añski. Jako „laik”, nie
wychodz¹cy ze œrodowiska kap³añskiego, Jezus zrewolucjonizowa³ pojêcie ka134

Tekst referatu w: „Koœció³ Powszechny” 1948 nr 4 (8), s. 2-6; nr 5 (9), s. 3-7; nr 6-7 (10-11), s. 4-7.
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p³añstwa, stawiaj¹c na jego miejsce bezpoœrednie ³¹czenie siê duszy z Bogiem.
Jako sprawca naszego pojednania Chrystus jest jedynym, najwy¿szym, odwiecznym kap³anem, powo³anym do tej s³u¿by przez Ojca (Hbr). Poza tym znajdujemy
w Nowym Testamencie (1 P 2) tylko pojêcie powszechnego kap³añstwa, czyli
ludu Bo¿ego. Ró¿nice pomiêdzy kap³anem a laikiem wprowadzaj¹ dopiero niektórzy ojcowie Koœcio³a, jak Tertulian i Ignacy z Antiochii, szczególnie zaœ Cyprian, który poœrednictwo kap³ana uwa¿a za niezbêdne do zbawienia.
Odmienne stanowisko w sprawie kap³añstwa zaj¹³ w swoim referacie ks. bp
Wac³aw Przysiecki wywodz¹c na podstawie J 20, Mt 28 i 1 Kor 11, ¿e urz¹d kap³añski ustanowiony jest przez samego Chrystusa i ¿e mu zlecone jest sprawowanie ofiary Chrystusowej.
W wyniku dyskusji nad powy¿szymi referatami, uzgodnione zosta³y nastêpuj¹ce tezy:
„1. Uwa¿amy, ¿e Chrystus Pan ustanowi³ w Koœciele swoim urz¹d kap³añski
powierzaj¹c mu sprawowanie sakramentów (1 Kor 11, 23-25; Mt 28, 18-20), g³oszenie Ewangelii (Mt 28, 19-20) i w³adzê kluczów (J 20, 22-23).
2. Stwierdzamy, ¿e pierwszymi piastunami urzêdu kap³añskiego byli aposto³owie, którzy przekazywali swój urz¹d prezbiterom, wzgl. biskupom. Ponadto ustanowili pomocniczy urz¹d diakonów.
3. Uwa¿amy, ¿e Koœció³ jest stró¿em prawdy Bo¿ej i dysponentem urzêdu kap³añskiego”.
Wyrazem ducha zgody i braterstwa by³y nie tylko przyjête przez ogó³ uczestników
tezy w sprawach dogmatycznych, lecz przede wszystkim wspólne uroczyste nabo¿eñstwo odprawione w kaplicy „Tabity” na zakoñczenie obrad. „S³u¿bê Bo¿¹ przy o³tarzu
pe³nili wspólnie ksiê¿a wyznañ ewangelickich i starokatolickich, kazanie wyg³osi³ ks. Z.
Michelis, po czym wszyscy obecni przyst¹pili do spo³ecznoœci komunijnej, daj¹c wyraz
swojej wierze w rzeczywist¹ obecnoœæ Chrystusa Pana w sakramencie o³tarza”.
Druga ekumeniczna konferencja teologiczna (4-6 listopada 1949), która zgromadzi³a ksiê¿y i teologów z ca³ej Polski, reprezentuj¹cych wszystkie Koœcio³y
cz³onkowskie Rady Ekumenicznej zajê³a siê zagadnieniem „Istoty i zadania
Koœcio³a w œwietle Biblii i tradycji”135 . Przedstawiciele poszczególnych Koœcio³ów w swoich referatach poruszali i naœwietlali tê kwestiê z ró¿nych stanowisk,
zale¿nie od odmiennego pojmowania odnoœnych tekstów biblijnych136 . Myœli
przewodnie i wspólne wszystkim referatom streszczono w nastêpuj¹cych tezach:
135
Ks. O. K., Druga ekumeniczna konferencja teologiczna w Polsce, KP 1949 nr 11-12 (27-28), s. 12;
„Pielgrzym Polski” Warszawa 1949 nr 12, s.159.
136
Ks. O.K., Istota i zadanie Koœcio³a Chrystusowego, KP 1949 nr 7-8 (23-24), s. 6-7 – czêœæ pierwsza;
1949 nr 9-10 (25-26), s. 4-5 – czêœæ druga; St. Krakiewicz, Istota i zadanie Koœcio³a Chrystusowego, KP
1950 nr 1-2 (39-30), s. 5-8; Ks. bp W. Przysiecki, Istota i cele Koœcio³a w œwietle Biblii i tradycji, KP 1950
nr 1-2 (29-30), s. 10-13; 1950 nr 3 (31), s. 15-16.
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„1) Ujêcie istoty Koœcio³a w ca³ym Piœmie œw. stanowi organiczn¹ ca³oœæ.
2) Dogmatem o Koœciele jest to, co wynika z Pisma œw. oraz z symbolów ekumenicznych.
3) Z Pisma œw. wynikaj¹ nastêpuj¹ce momenty:
a) jednoœæ Chrystusa z Koœcio³em (koncepcje: cia³a Chrystusowego, oblubienicy, opoki, któr¹ jest Chrystus i in.);
b) jednoœæ wewnêtrzna Koœcio³a na podobieñstwo jednoœci Ojca z Synem
(Trójcy Œwiêtej) lub cz³onków jednego cia³a;
c) niedoskona³y stan Koœcio³a – w sensie niepe³nego jeszcze uœwiêcenia
wszystkich jego cz³onków;
d) wspó³istnienie obok kap³añstwa powszechnego duchownych urzêdów koœcielnych;
e) w Biblii znajdujemy zupe³ne zró¿niczkowanie urzêdu koœcielnego, bez
szczegó³owego rozgraniczenia kompetencji, na kategorie: diakona, prezbitera i
biskupa.
4) Z symbolów ekumenicznych wynikaj¹ cztery cechy Koœcio³a: jednoœæ,
œwiêtoœæ, katolickoœæ, apostolskoœæ.
5) Istotnym zadaniem Koœcio³a jest zwiastowanie Ewangelii, czyli Radosnej
Wieœci o zbawiennej ³asce Bo¿ej, objawionej wszystkim ludziom w Jezusie Chrystusie i sprawowanie sakramentów. Celem dzia³ania Koœcio³a jest urzeczywistnienie Królestwa Bo¿ego i zbawienie ludzi.
6) Do najwa¿niejszych czynnoœci „s³u¿by Ewangelii” nale¿¹: a) praca duszpasterska, b) chrzeœcijañskie nauczanie i wychowanie m³odego pokolenia, c) roztaczanie opieki nad wszelk¹ niedol¹ i nêdz¹ duchow¹, materialn¹, moraln¹ i religijn¹, d) budzenie wiary wœród stoj¹cych z dala od Boga i Koœcio³a, e) krzewienie Ewangelii wœród innych narodów.
7) Z obowi¹zku zwiastowania Ewangelii ca³emu œwiatu powstaje koniecznoœæ
uzasadnienia i obrony religii chrzeœcijañskiej przed zarzutami czynionymi jej ze
strony innych, filozoficznych, religijnych i spo³ecznych œwiatopogl¹dów, poddaj¹cych w w¹tpliwoœæ lub zaprzeczaj¹cych istoty i sensu religii chrzeœcijañskiej.
Tote¿ w ka¿dej nowej epoce rozwoju nauki i filozofii staje przed teologi¹ donios³e zadanie wykazania metodami naukowymi nieprzemijaj¹cej prawdy chrzeœcijañstwa, niezale¿nej od postêpu nauki, od rozwoju techniki i cywilizacji.
8) Aktualnym zadaniem Koœcio³a jest wskazanie dróg do realizowania prawdy,
bêd¹cej treœci¹ modlitwy arcykap³añskiej Jezusa Chrystusa, „aby wszyscy byli
jedno, jeden Pasterz i jedna owczarnia” (mniejszoœæ dodaje: „przez wyrzeczenie
siê ciasnego konfesjonalizmu i œciœlejsze zespolenie wszystkich Koœcio³ów w
jednym powszechnym Koœciele”).
9) Niezale¿nie od d¹¿noœci do jednolitego ujêcia podstaw dogmatycznych
chrzeœcijañstwa, Koœció³ winien krzewiæ ducha mi³oœci i pokoju tak wœród swoich cz³onków, jak i wœród narodów œwiata. Tylko bowiem na tej drodze wskaza-
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nej przez Jezusa Chrystusa nast¹piæ mo¿e z³agodzenie dziel¹cych œwiat antagonizmów i pojednanie narodów, a przez to i jednomyœlne kroczenie ku urzeczywistnieniu idea³ów chrzeœcijañstwa.
10) Jak Chrystus w swoim zwiastowaniu ostrzega³ przed zaprzedaniem siê
mamonie i piêtnowa³ zbytkowne i pró¿niacze ¿ycie bogaczy, tak te¿ Koœció³ Jego
i s³udzy Ewangelii winni nie tylko stawaæ w obronie pokrzywdzonych i upoœledzonych, lecz stale wskazywaæ i torowaæ drogê do urzeczywistnienia sprawiedliwoœci i mi³oœci spo³ecznej”.
Na zakoñczenie konferencji odprawione zosta³o uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne, po³¹czone ze spowiedzi¹ i Komuni¹ œw., któr¹ wspólnie rozdawali i
przyjmowali ksiê¿a i uczestnicy konferencji.
Trzecia teologiczna konferencja ekumeniczna (14-17 lutego 1950) zgromadzi³a 39 osób, reprezentantów nastêpuj¹cych Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsburskiego (11 osób), Metodystycznego (7), Starokatolickiego Mariawitów (6), Narodowego (5), Baptystów (5), Ewangelicko-Reformowanego (2), Prawos³awnego (1),
Starokatolickiego (1), Ewangelicznych Chrzeœcijan (1)137 . Zajê³a siê ona problemem Wieczerzy Pañskiej. Z trzech ró¿nych stanowisk naœwietlano to zagadnienie: z biblijno-egzegetycznego, historyczno-pragmatycznego i koœcielno-organizacyjnego138 .
Pierwszy referat, ks. prof. dra Karola Wolframa (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), da³ dok³adn¹ i wszechstronn¹ naukow¹ analizê najstarszego podstawowego dokumentu historycznego o Komunii Œw. – egzegezê tekstu 1 Kor 11, 23-34.
Prelegent wykaza³, ¿e Eucharystia, œciœle zwi¹zana z aktem œmierci Jezusa, stanowi³a kulminacyjn¹ czêœæ nabo¿eñstwa pierwszych zborów chrzeœcijañskich i by³a
w treœci swojej wspominaniem i zwiastowaniem œmierci krzy¿owej, utwierdzeniem nowego przymierza, w wyniku którego powstaje spo³ecznoœæ z wywy¿szonym uwielbionym Chrystusem i z wierz¹cymi weñ braæmi. Eucharystia stoi pod
znakiem paruzji, czyli powtórnego przyjœcia Chrystusa na s¹d ostateczny, i obejmuje zarówno przesz³oœæ jak i przysz³oœæ ¿ycia w zwi¹zku mistycznym z Chrystusem.
Drugi odczyt ks. O. Krenza, na temat: „Komunia Œw. jako podstawa rzeczywistej duchowej ekumenii”, streszczony zosta³ przez referenta w postaci nastêpuj¹cych tez, przedstawionych do dyskusji:
1. Ruch ekumeniczny w obecnej, drugiej fazie swego rozwoju nakazuje zjednoczonym Koœcio³om, szczególnie w Polsce, szukania g³êbszych podstaw do
urzeczywistnienia duchowej ekumenii. Pismo Œw. (dla grup protestanckich) i Tradycja (dla grup katolickich) s¹ tylko formaln¹ zasad¹ zjednoczeniow¹, której sto137
138
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sowanie nie wytwarza ducha rzeczywistej ekumenii, lecz doprowadzi³o na przestrzeni wieków do powstania wielu zró¿nicowanych pod wzglêdem dogmatycznym i obrz¹dkowym Koœcio³ów i od³amów wyznaniowych.
2. Widomym wyrazem wewnêtrznej, duchowej ³¹cznoœci zjednoczonych Koœcio³ów mo¿e byæ tylko akt oparty na obiektywnej boskiej rzeczywistoœci, niezale¿nej od naszych ludzkich o niej nauk i myœli, lub te¿ od naszych osobistych
doznañ i prze¿yæ. Tak¹ realn¹ niewzruszon¹ podstaw¹ ekumenii jest ustanowiony
przez Jezusa obchód Wieczerzy Pañskiej, opartej na Jego ofiarnej, zbawczej
œmierci i zmartwychwstaniu.
3. Nie g³oszenie S³owa Bo¿ego, lecz spo¿ywanie „b³ogos³awionego” chleba i
wina stanowi³o wy¿ynê nabo¿eñstwa pierwszych chrzeœcijan, którego charakter
by³ wybitnie eucharystyczny (por. 1 Kor 13, 26), a treœci¹ jego istotn¹ i g³êbok¹
tajemnic¹ – œcis³e zespolenie siê z mistycznym cia³em realnie obecnego Chrystusa Pana.
4. Powsta³e w rozwoju historycznym nauki o stosunku chleba i wina do cia³a i
krwi Chrystusowej s¹ próbami racjonalnego ujêcia tajemnicy Chrystusa w sakramencie Komunii Œw. Wspólna tym ró¿norodnym pogl¹dom wiara w rzeczywist¹
obecnoœæ Pana Jezusa w Komunii Œw. wystarcza do wspólnego przystêpowania
wszystkich wierz¹cych do Sto³u Pañskiego, a tym samym do tworzenia rzeczywistej duchowej ekumenii.
5. Praktyczne realizowanie tej duchowej wspólnoty winno siê odbywaæ w
œwi¹tyniach poszczególnych zjednoczonych Koœcio³ów wed³ug obrz¹dku danego
wyznania, szczególnie w uroczyste œwiêta i na zakoñczenie tygodni i konferencji
ekumenicznych.
Trzeci referat, ks. prezesa Z. Michelisa, wskaza³ „Mo¿liwoœci i drogi do ekumenii koœcielno-organizacyjnej w Polsce”. Najbli¿szym zadaniem cz³onków
Konferencji Ekumenicznej jest krzewienie wœród szerszego ogó³u idei i zadañ
Ekumenii oraz przygotowanie wyznawców poszczególnych Koœcio³ów do œciœlejszego zespolenia siê i stopniowego urzeczywistniania idea³u ekumenicznego.
Jako najbli¿szy cel proponowa³ referent odprawianie w czasie pasyjnym nabo¿eñstw ewangelizacyjno-pasyjnych o charakterze ekumenicznym, co pi¹tek w innej œwi¹tyni, w Wielkim Tygodniu zaœ – wspóln¹ Komuniê Œw. Dalszym zadaniem ekumenii jest stworzenie oœrodka krystalizacyjnego zarówno dla grup protestanckich jak i katolickich, za³o¿enie wspólnego seminarium duchownego i
wydzia³u teologii. Maj¹c na uwadze œciœlejsz¹ wspó³pracê wyznawców Ekumenii
nad realizowaniem jej celów, Konferencja Ekumeniczna bêdzie odt¹d, jako instytucja permanentna, co pewien czas zwo³ywana i zakoñczona interkomuni¹. W
sprawie tej referent zg³osi³ dodatkowo nastêpuj¹ce tezy: 1. Dla sprawowania ekumenicznej Komunii Œw. wystarczy u¿ycie s³ów ustanowienia i jej dwupostaciowoœæ w dystrybucji. 2. Interkomunia winna byæ zapocz¹tkowana prywatnie i indywidualnie. 3. Uznaje siê równorzêdnoœæ obrz¹dku liturgicznego trzech g³ów-
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nych form Komunii Œw. 4. Na konferencjach winny byæ kolejno stosowane wszystkie formy, na zakoñczenie zaœ w publicznych nabo¿eñstwach ekumenicznych ustalona forma ekumeniczna, zawieraj¹ca wszystkie istotne momenty Komunii Œw139.
Nad drugim i trzecim referatem przeprowadzono tylko generaln¹ dyskusjê, pozostawiaj¹c szczegó³owe omówienie tez nastêpnej konferencji. W toku dyskusji
ks. Marian Lubecki (Koœció³ Metodystyczny) przedstawi³ Konferencji nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zapraszaæ na konferencjê redaktorów czasopism chrzeœcijañskich, którzy s¹
¿yczliwie dla idei ekumenicznej usposobieni.
2. Dla u³atwienia wzajemnej wymiany kaznodziei ustaliæ listê zborów do takiej wymiany gotowych, zw³aszcza w wiêkszych oœrodkach, i listê tê udostêpniæ
zainteresowanym ni¹ przedstawicielom zborów.
3. Uczestnicy Konferencji zobowi¹zuj¹ siê do szerzenia idei ekumenicznej w
swoich zborach za pomoc¹ kazañ, wyk³adów, omawiania sprawy na zebraniach
parafialnych, poparcie odpowiednich rezolucji. „Koœció³ Powszechny” otworzy
dzia³ sprawozdañ, choæby najkrótszych, z tego, co uczyniono w poszczególnych
zborach dla idei ekumenicznej.
4. Ekumenia winna siê zaj¹æ obok motywów religijnych dzia³alnoœci¹ etyczn¹,
jak wzmocnienie uczciwoœci, trzeŸwoœci itd. Winna ona zaj¹æ siê zagadnieniami
wychowawczymi, od Szko³y Niedzielnej poczynaj¹c.
5. Tematy obrad na przysz³¹ konferencjê: Co mo¿emy uczyniæ dla Królestwa
Bo¿ego? – Odpowiedzialnoœæ Koœcio³a w chwili obecnej. – Praca kaznodziejska.
6. W zwi¹zku z referatem ks. dziekana Wolframa wzywamy duchownych
ekumenistów do pog³êbiania œwiadomoœci religijnej przy sprawowaniu Eucharystii przez uwydatnienie wszystkich zasadniczych momentów, które ona wed³ug
nauki nowotestamentowej zawiera, a wiêc: 1) zwi¹zku ze œmierci¹ Jezusa Chrystusa, 2) motywu eschatologicznego Królestwa Bo¿ego i paruzji, 3) braterskiej
spo³ecznoœci przy stole Pañskim.
Dwa ostatnie motywy czêsto bywaj¹ zaniedbane, nale¿y je przeto uprzytamniaæ przez uwzglêdnianie ich w pouczeniach komunijnych, przez wprowadzanie
w miarê mo¿noœci do obchodu komunijnego odnoœnych miejsc biblijnych, np. Mt
26, 29; 1 Kor 11, 26; 1 Kor 10, 17.
7. W ekumenicznym nabo¿eñstwie uwzglêdniæ: a) milczenie, b) krótkie modlitwy przedstawicieli zborów.
8. Przy podawaniu Komunii pod drug¹ postaci¹ (p³ynn¹) znaleŸæ wyjœcie czyni¹ce zadoœæ potrzebom higienicznym i estetycznym. Ekumenia powinna stawaæ
siê wzorem dla poszczególnych zborów.
139 Sprawozdanie Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej za rok 1950 (dokument 52) wymienia wœród
referentów ks. prof. Wiktora Niemczyka („Istota i geneza Koœcio³a”), pomija natomiast referat ks. Zygmunta
Michelisa.
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Na rozpoczêcie wspólnych obrad odprawi³ nabo¿eñstwo z kazaniem na tekst
Ew. Mt 17, 1-9 prezes Rady Ekumenicznej ks. Z. Michelis. Podobnie i codzienne
obrady rozpoczynano i koñczono krótkim nabo¿eñstwem, wzglêdnie odprawieniem mszy œw.
Na zakoñczenie konferencji teologicznej odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo, w
którym spowiedŸ odprawi³ ks. O. Krenz, kazanie zaœ wyg³osi³ ks. sup. Józef Naumiuk (Koœció³ Metodystyczny), po czym wszyscy uczestnicy konferencji przyst¹pili do wspólnej Komunii Œw.140 .
Na temat czwartej ekumenicznej konferencji teologicznej zachowa³a siê jedynie krótka wzmianka w Sprawozdaniu za rok 1950. Odby³a siê ona w dniach 911 maja z udzia³em 28 ksiê¿y. Wys³uchano nastêpuj¹cych referatów: bp Wac³aw
Przysiecki – „Idea mesjaniczna a ruch ekumeniczny”; ks. Zygmunt Michelis –
„Liturgia ekumeniczna”; ks. Marian Lubecki – „Ekumeniczna forma Komunii
œw.”. Nabo¿eñstwo celebrowali bp Jakub Próchniewski (Koœció³ Starokatolicki
Mariawitów) i bp Jan Szeruda (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski)141 .
Po szeœcioletniej przerwie, 18 kwietnia 1956 r. odby³o siê spotkanie przedstawicieli siedmiu Koœcio³ów protestanckich i starokatolickich poœwiêcone
zagadnieniu tradycji koœcielnej. Wys³uchano trzech referatów. Ks. Zygmunt
Michelis mówi³ o tradycji apostolskiej i tradycjach koœcielnych, bp Wac³aw
Przysiecki zreferowa³ tradycjê w Koœcio³ach starokatolickich, z kolei ks.
Witold Benedyktowicz skupi³ uwagê na S³owie Bo¿ym i tradycji koœcielnej
w wolnych Koœcio³ach. Ostatni z referentów podkreœli³, ¿e „wolne Koœcio³y
opieraj¹ siê na wewnêtrznych prze¿yciach prawd Jezusowych, a do tradycji
nie przywi¹zuj¹ znaczenia”. Twierdzi³, ¿e „fundamentem i baz¹ jest Pismo
Œw. i wspólna doktryna chrzeœcijañska, uznawanie creda Nicejsko-Konstantynopolitañskiego i interkomunii”. Bp Julian Pêkala polemizowa³ z referatem
ks. Benedyktowicza, zarzucaj¹c mu, ¿e „jest oparty na jednostronnej interpretacji wyj¹tków z Pisma Œw.”. Uwa¿a³, ¿e „tradycja na przestrzeni wieków
by³a natchnieniem dla wielu dusz. Koœció³ ma obowi¹zek kszta³towania dusz
ludzkich. Wszystkie sposoby i drogi s¹ dobre i godne, jeœli nie koliduj¹ z
Ewangeli¹ Chrystusow¹”.
Ks. prezes Z. Michelis stwierdzi³, ¿e Koœció³ Ewangelicko-Augsburski uznaje
tradycje, które znajduj¹ swoje oparcie w Piœmie Œwiêtym i zasadach starokoœcielnych, jak Apostolicum, Niceanum, uchwa³y pierwszych soborów powszechnych.
Tradycja by³a, jest i bêdzie i osobiœcie uznaje tradycjê starokatolick¹, która jest
zachowana w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim. Wszystkie tradycje s¹ ludzkie
– bo s¹ na ziemi, a nie w niebie. Ekumenia œwiatowa chce zrobiæ jeden krok na140
Ks. O. K., Trzecia teologiczna konferencja ekumeniczna w Polsce, KP 1950 nr 3 (31), s. 13. W
Sprawozdaniu ChRE za rok 1950 (dokument 52) czytamy: „Konferencjê zakoñczono ekumenicznym
nabo¿eñstwem z Komuni¹ œw. celebrowanym przez bp. Przesieckiego i ks. Michelisa”.
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przód, a mianowicie, ¿ebyœmy stanêli przy jednym Stole Pañskim. „Aposto³owie
nie byli jednomyœlni w sprawie Pisma Œwiêtego; liturgie i obrzêdy nas dziel¹,
lecz jednoœci musimy broniæ mimo ró¿nicy pogl¹dów. Jeden Bóg, jedna wiara,
jeden Koœció³”.
Opiniê ks. Michelisa podziela³ ks. Otton Krenz. „Oœwiadczy³: my uznajemy
tradycjê koœcieln¹, takie jest nasze stanowisko. Pismo Œw. nie rozstrzyga, co jest
tradycj¹, a co dogmatem. Zebrania ekumeniczne maj¹ na celu wspó³pracê ekumeniczn¹ w skali œwiatowej i krajowej”.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji postanowiono powo³aæ komisjê miêdzywyznaniow¹, która by odpowiedzia³a na pytania wzglêdnie tezy, którymi koñczy³y siê wszystkie referaty. Podzielono j¹ na dwie podkomisje: do spraw dogmatycznych pod przewodnictwem ks. rektora Wiktora Niemczyka i do spraw obrzêdowych i liturgicznych pod przewodnictwem ks. Ottona Krenza142.
Kolejna sesja referatowa Polskiej Rady Ekumenicznej odby³a siê 12 marca
1957 r. Dyskutowano nad dwoma referatami. W pierwszym ks. prof. W. Niemczyk mówi³ o prozelityzmie jako zagadnieniu ekumenicznym, w drugim ks. O.
Krenz przedstawi³ zagadnienie roli kobiety w Koœciele143 . Oba referaty zosta³y
dostarczone zainteresowanym w postaci tez144 . Ich treœæ by³a oparta na odpowiednich materia³ach nades³anych przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów. Ks. Krenz przedstawi³ ze swej strony dwie tezy: „1. W œwietle Nowego Testamentu wspó³praca
mê¿czyzny i kobiety w Koœciele winna byæ oparta na zasadach równoœci i równouprawnienia. 2. W œwietle odrêbnej socjologii i psychologii mê¿czyzny i kobiety
– mê¿czyzna przoduje w pracy kaznodziejskiej, organizacyjnej i administracyjnej
Koœcio³a, kobieta zaœ ma przewagê w pracy charytatywnej, diakonackiej i katechetycznej. Ró¿niczkowanie pracy wed³ug p³ci odbywa siê na polu misyjnym i
duszpasterskim”.

11. EKUMENICZNE ŒWIÊTOWANIE
Ewangelickie Œwiêto Reformacji by³o wykorzystywane do wspólnych spotkañ
ekumenicznych. I tak, 31 paŸdziernika 1948 odby³a siê w sali Koœcio³a Metodystycznego w Warszawie uroczysta akademia reformacyjna zorganizowana przez
Radê Ekumeniczn¹. W Polsce by³ to pierwszy przypadek spotkania wyznawców
ró¿nych wyznañ na podobnej uroczystoœci. Zaznaczy³ to w swoim przemówieniu
wstêpnym ks. prezes Zygmunt Michelis, podkreœlaj¹c niespotykany dot¹d ekumeniczny charakter obchodu Reformacji. „Po d³ugim okresie walk o jednoœæ w for142
143
144

52

Dokument 57: Protokó³ z 18 kwietnia 1956.
Dokument 59: Protokó³ z 12 marca 1957.
Por. dokument 60 i 61.

RUCH EKUMENICZNY W POLSCE W LATACH 1940-1960

mach i formu³kach, obrz¹dkowych i dogmatycznych, nasta³ obecnie w Koœciele
chrzeœcijañskim czas szukania jednoœci w duchu i mi³oœci”145 .
Referaty o istocie Reformacji jak i o jej obliczu duchowym w Polsce wyg³osili: ks. sen. Edward Wende146 i ks. Otton Krenz147 . Uroczystoœæ uœwietni³ œpiew
chórów Koœcio³a Metodystycznego i Ewangelicko-Augsburskiego oraz deklamacje treœci religijnej.
Rok póŸniej, 31 paŸdziernika 1949 r., odprawione zosta³o w koœciele reformowanym przy ul. Leszno w Warszawie uroczyste nabo¿eñstwo o charakterze ekumenicznym. „Tym razem zjednoczy³ siê we wspólnym nabo¿eñstwie ca³y protestantyzm warszawski”. Reprezentanci poszczególnym wyznañ brali czynny
udzia³ b¹dŸ w liturgicznej czêœci nabo¿eñstwa, b¹dŸ w zwiastowaniu S³owa Bo¿ego. Kazania wyg³osili: ks. Z. Michelis (na tekst £k 12, 49) i ks. Józef Naumiuk
(Koœció³ Metodystyczny); ten ostatni, na podstawie Rz 1, 16, „uwypukli³ (…)
¿ycie i walkê wielkich reformatorów na przestrzeni dziejowej wieków XV do
XVIII”148 .
Dalszym ci¹giem obchodu rocznicy Reformacji by³a akademia zorganizowana
przez Chrzeœcijañsk¹ Radê Ekumeniczn¹ 6 listopada w sali Koœcio³a Metodystów
przy ul. Mokotowskiej 12149 . W s³owie wstêpnym prezes ks. Z. Michelis podkreœli³ wagê i znaczenie Reformacji, która zasiêgiem swoich wp³ywów ogarnê³a nie
tylko narody i kraje dziœ protestanckie, ale odbi³a siê tak¿e dodatnio na ¿yciu i
nauce Koœcio³a katolickiego.
Referat historyczny ks. prof. K. Wolframa150 uwypukli³ donios³¹ rolê, jak¹
odegrali wielcy reformatorzy wieku XVI – Luter, Zwingli i Kalwin – w odrodzeniu ¿ycia religijno-etycznego, opieraj¹c je na Piœmie œw. i na ewangelicznej zasadzie o usprawiedliwieniu z wiary. Na gruncie Reformacji zrodzi³ siê nowy idea³
¿yciowy, który sumienne pe³nienie obowi¹zków zawodu i powo³ania cz³owieka w
rodzinie, spo³eczeñstwie i pañstwie podnosi do godnoœci nabo¿eñstwa.
Referat aktualny ks. M. Lubeckiego (metodysty) stara³ siê nakreœliæ drogi, po
których winien kroczyæ protestantyzm wspó³czesny w d¹¿eniu do trwaj¹cej nadal
reformacji religii i ¿ycia chrzeœcijañskiego151 .
Zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp Jan Szeruda, na posiedzeniu Rady Ekumenicznej 19 paŸdziernika 1948 r. przedstawi³ wniosek, aby IV
niedzielê Adwentu przeznaczyæ na „Niedzielê Pokoju” poœwiêcon¹ modlitwom o
pokój dla œwiata152 . Propozycj¹ t¹ nawi¹zywa³ do idei, realizowanej od pocz¹tku
KP 1948 nr 11 (15), s. 13.
E. Wende, Reformacja, tam¿e, s. 2-3.
147
O. Krenz, Demokraci polscy wieku Reformacji, tam¿e, s. 7-10.
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K. Wolfram, Reformacja XVI wieku na tle dziejów Koœcio³a chrzeœcijañskiego, KP 1950 nr 3 (31), s. 5-8.
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lat dwudziestych XX w. przez Œwiatowy Zwi¹zek Krzewienia PrzyjaŸni miêdzy
Narodami za poœrednictwem Koœcio³ów. Równie¿ Polski Oddzia³ tej organizacji
obchodzi³ corocznie Niedzielê Pokoju153 .
Plenum Rady Ekumenicznej przyjê³o propozycjê bp. J. Szerudy. W „Koœciele
Powszechnym” ukaza³o siê niebawem nastêpuj¹ce og³oszenie: „Niedziela, 19
grudnia rb. bêdzie obchodzona we wszystkich zjednoczonych Koœcio³ach jako
niedziela pokoju i jednoœci”154 .
Jednoczeœnie Koœció³ Ewangelicko-Augsburski rozes³a³ swoim ksiê¿om tekst
nastêpuj¹cej odezwy: „Ojczyzna nasza jeszcze nie wyleczy³a siê z ran zadanych
jej przez okrutnego okupanta, jeszcze œwie¿o mamy w pamiêci groz¹ przejmuj¹ce
obrazy jeŸdŸców apokaliptycznych – a ju¿ na nowo odzywaj¹ siê surmy bojowe,
na nowo ludzkoœæ s³yszy has³a wojenne. Œwiat jeszcze nie zazna³ pokoju, bo nie
pozna³ tego, który jest „pokojem naszym”. Niech wiêc w koœcio³ach naszych i
kaplicach, we wszystkich nabo¿eñstwach naszych odezwie siê S³owo o Chrystusie, o pokoju, który On daje sercom ludzkim i narodom, którego œwiat daæ nie
mo¿e, o tym pokoju, który przewy¿sza wszelki rozum. Niech wierni po³¹cz¹ siê
w kornych i ¿arliwych mod³ach, aby duch pokoju sp³yn¹³ na Ojczyznê nasz¹ i na
narody rozbite i zwaœnione”155 .
Ks. Otton Krenz podczas wyk³adu na konferencji Okrêgowej Rady Ekumenicznej w £odzi w czerwcu 1948 r. przedstawi³ wniosek, aby rocznica podpisania
Ugody Sandomierskiej (1570), tj. dzieñ 14 kwietnia by³ obchodzony jako polskie œwiêto ekumeniczne. Uczestnicy przychylili siê do tego wniosku156 . Uchwa³a
ta doczeka³a siê realizacji w roku nastêpnym157 .
W Warszawie, 14 kwietnia 1949 r., w okresie Œwi¹t Wielkiej Nocy, w 379
rocznicê Ugody Sandomierskiej, Rada Ekumeniczna zorganizowa³a uroczyste nabo¿eñstwo dla wyznañ skupionych w Radzie. Wyznawcy kilku Koœcio³ów zgromadzili siê na nabo¿eñstwie w koœciele ewangelicko – reformowanym na Lesznie. Uroczystoœæ uœwietni³ swoim wystêpem chór ekumeniczny158 .

12. DZIA£ALNOŒÆ WYDAWNICZA
W 1947 r. zacz¹³ wychodziæ „Koœció³ Powszechny” – organ Rady Ekumenicznej w Polsce. W pierwszym podwójnym zeszycie redaktorzy nowego periodyku pisali:
153
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158
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„Sprawa Ekumeniczna, która by³a przed wojn¹ „amatorstwem” pojedynczych
entuzjastów, zapuœci³a obecnie korzenie w masy koœcielne. Ma mo¿e jeszcze wiêcej przeciwników, ni¿ zwolenników, ale ju¿ ogó³ siê ni¹ interesuje, ju¿ zajmuje w
tej sprawie wyraŸne stanowisko. Aby pog³êbiæ uœwiadomienie u jej zwolenników,
aby przekonaæ i pozyskaæ jej przeciwników Rada Ekumeniczna postanowi³a wydawaæ specjalny, w³asny kwartalnik. Pragnêlibyœmy uczyniæ nasze pismo kuŸni¹
ideologiczn¹ dla wszystkich spraw zwi¹zanych z realizacj¹ idea³ów chrzeœcijañskich w ¿yciu publicznym naszego narodu. Zapraszamy wiêc do wspó³pracy
wszystkich ludzi interesuj¹cych siê duchow¹ przysz³oœci¹ naszego narodu. W
szczególnoœci prosimy o wspó³pracê tak¿e na tym miejscu dzia³aczy ka¿dego
wyznania w naszym kraju. Chodzi nam nie tylko o wiadomoœci koœcielne, maj¹ce
stycznoœæ z Ruchem Ekumenicznym. Wdziêczni bêdziemy za wszelkie relacje z
¿ycia i pracy ka¿dego Koœcio³a. S¹dzimy, ¿e takie wzajemne poznanie siê przyczyni siê do wzajemnego zrozumienia, do szacunku i wspó³pracy. Chêtnie poddamy nasz¹ ideologiê i nasz¹ pracê rzeczowej krytyce nie tylko przyjació³, lecz i
przeciwników. Pismo nasze jest woln¹ trybun¹, z której w sprawach duchowych
mog¹ zabieraæ g³os w godnej formie wszyscy bez wyj¹tku. S¹dzimy, ¿e w ten
sposób przyczynimy siê do pog³êbienia dyskusji w sprawach religijnych i do podniesienia poziomu ¿ycia duchowego w Polsce. A to uwa¿amy za najskuteczniejszy sposób dla osi¹gniêcia naszego ostatecznego celu: aby wszyscy byli jedno –
nie w formie i formu³kach, lecz w duchu i prawdzie. Zdarz to Panie Bo¿e!”159 .
Ogólny kierunek nadawa³ pismu Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny Rady
Ekumenicznej. Redaktorem naczelnym by³ ks. Zygmunt Michelis. W sk³ad Komitetu redakcyjnego wchodzili: ks. Konstanty Najder, ks. A. Kalinowicz, ks.
Edward Narbuttowicz, br. Stanis³aw Krakiewicz. Od 1948 r. kierownikiem literackim „Koœcio³a Powszechnego” by³ ks. Otton Krenz. Redakcja i administracja
znajdowa³y siê w domu zborowym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Œw. Trójcy
w Warszawie przy ul. Kredytowej 4.
Czasopismo by³o finansowane przez Wydzia³ Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej w Genewie. Na wniosek tego Wydzia³u ( list z 22 stycznia 1948) mianowano Komisjê Wydawnicz¹ w osobach: ks. Ottona Krenza, ks. bpa Jana Szerudy,
ks. Leonida Jesakowa i Gustawa Kubika. Zadaniem Komisji by³a wspó³praca z
Komitetem ds. Literatury (Committee on Literature) w Genewie „w sprawach zapotrzebowania na papier, celulozê i wydawnictwa”160 .
Ogó³em wysz³o 31 numerów czasopisma, ostatni w marcu 1950 r. W 1947 r.
„Koœció³ Powszechny” by³ kwartalnikiem; ukaza³y siê wówczas dwa podwójne
numery (1-2 i 3-4). W 1948 r. przekszta³ci³ siê w miesiêcznik, z tym ¿e dwukrotnie ukaza³y siê zeszyty podwójne (nr 6-7 i 8-9). W 1949 tylko dwukrotnie wyda159
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no zeszyty pojedyncze (nr 3 i 6), wszystkie pozosta³e by³y zeszytami podwójnymi
(1-2, 4-5, 7-8, 9-10, 11-12). W 1950 r. ukaza³ siê jeden zeszyt podwójny (nr 1-2) i
jeden pojedynczy (nr 3).
„Koœció³ Powszechny” pozostaje do dzisiaj nieocenionym Ÿród³em informacji
na temat pocz¹tków dzia³alnoœci ekumenicznej w Polsce. Znajdujemy w nim nie
tylko relacje z wydarzeñ ekumenicznych, lecz tak¿e liczne referaty i inne wyst¹pienia wyg³oszone podczas ró¿nych imprez ekumenicznych (tygodnie modlitwy,
tygodnie biblijne, ekumeniczne konferencje teologiczne itp.). W periodyku tym
ukaza³y siê równie¿ wa¿ne dla genezy polskiego ekumenizmu dokumenty. Czasopismo informowa³o te¿ na bie¿¹co o wa¿nych wydarzeniach ekumenicznych na
arenie miêdzynarodowej. Wœród autorów najbardziej aktywni byli luteranie i mariawici. Jednak do g³osu dochodzili równie¿ przedstawiciele innych tradycji koœcielnych.
Na posiedzeniach Rady Ekumenicznej pojawia³y siê jednak niekiedy g³osy
krytyczne pod adresem redakcji „Koœcio³a Powszechnego”. Np. w czerwcu 1949
r. biskup mariawicki Wac³aw Przysiecki interpelowa³, dlaczego nie wydrukowano do tego czasu referatów, wyg³oszonych podczas pierwszej ekumenicznej konferencji teologicznej w Skolimowie w grudniu 1947 r. Przy tej okazji reprezentant
Koœcio³a Narodowego ks. Edward Narbuttowicz oœwiadczy³, ¿e „Koœció³ Powszechny” jest „zbytnio doktrynalnie protestancki”. Ks. Michelis zgodzi³ siê z
jego opini¹, lecz wyjaœnia³, ¿e starokatolicy s¹ sami winni, gdy¿ zbyt ma³o interesuj¹ siê „Koœcio³em Powszechnym” i ma³o go propaguj¹161 . Ks. Narbuttowicz
ponowi³ swoje ¿ale na posiedzeniu 16 marca 1950 r., „prosz¹c o wiêksze
uwzglêdnienie autorów od³amu katolickiego”. Tym razem ks. Krenz w odpowiedzi oœwiadczy³, ¿e „zale¿y to wy³¹cznie od czynniejszej wspó³pracy katolickich
autorów”162 .
Wkrótce mia³o siê okazaæ, ¿e „ze wzglêdu na brak funduszów” wysz³y tylko
dwa numery „Koœcio³a Powszechnego” w pierwszym kwartale 1950 r., „po czym
zawieszono wydawnictwo”163 .
Inn¹ inicjatyw¹ wydawnicz¹ by³o przygotowanie œpiewnika, który s³u¿y³by
ca³ej spo³ecznoœci ekumenicznej. Podczas posiedzenia 12 grudnia 1946 r. ks.
Krenz zosta³ powo³any na referenta do opracowania œpiewnika164 . Nieca³y rok
póŸniej uchwalono, ¿e Koœcio³y protestanckie musz¹ najpóŸniej do 15 listopada
z³o¿yæ propozycje pieœni do œpiewnika, zaœ Koœcio³y starokatolickie – do koñca
1947 r. Wybrano te¿ trzyosobow¹ komisjê do zawarcia umowy z drukarni¹,
pierwszy nak³ad ustalono na 15 tys. egzemplarzy165 .
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Na posiedzeniu Rady Ekumenicznej 19 paŸdziernika 1948 r. ks. Krenz móg³
poinformowaæ, ¿e œpiewnik ekumeniczny wyszed³ ju¿ z drukarni. Na pytanie, czy
œpiewnik zawiera pieœni katolickie, ks. Krenz odpowiedzia³, ¿e „zawiera on pieœni
ewangelickie i ogólnochrzeœcijañskie, bez pieœni maryjnych”. Biskupi Koœcio³ów
starokatolickich (Przysiecki, Padewski, Szypold) wnieœli wówczas proœbê o wydrukowanie pieœni katolickich w formie œpiewnika oddzielnego166 . Projekt ten nie
zosta³ jednak zrealizowany.
Okaza³o siê jednak, ¿e Œpiewnik Koœcio³a Powszechnego, zawieraj¹cy 610
pieœni167 , nie cieszy³ siê wielkim popytem równie¿ w Koœcio³ach protestanckich.
Œwiadcz¹ o tym nastêpuj¹ce s³owa ks. prezesa Z. Michelisa wypowiedziane w
ramach podsumowania obchodów Tygodnia Modlitwy w styczniu 1949 r.: „Nie
odpowiada duchowi ekumenicznemu, je¿eli niektóre Koœcio³y (myœlê o ewangelickich) nie u¿ywaj¹ na swoich zebraniach ekumenicznych Œpiewnika Koœcio³a
Powszechnego. Je¿eli posiadaj¹ w³asne œpiewniki, powinni zakupiæ i rozprzedaæ
u siebie na takie okazje œpiewnik ekumeniczny. Co wiêcej: powinni wprowadziæ
do sta³ego u¿ytku œpiewnik ekumeniczny, gdy¿ 1) taka by³a nasza jednomyœlna
uchwa³a w roku 1946 i na tej podstawie zosta³ ten œpiewnik przygotowany; 2)
œpiewnik ekumeniczny zawiera wszystkie popularne pieœni wszystkich protestanckich grup koœcielnych; 3) œpiewnik ekumeniczny jest dziœ niew¹tpliwie najlepszym kancjona³em polskim; 4) ¿aden Koœció³ ewangelicki nie posiada pe³nowartoœciowego œpiewnika powojennego.
Dot¹d œpiewnik ekumeniczny wprowadzili: Koœció³ reformowany w Warszawie, Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny we wszystkich swoich zborach oraz
zbory ewangelicko-augsburskie w Warszawie i kilku innych parafiach”168 .
Wydaj¹c w 1948 r. Œpiewnik Koœcio³a Powszechnego kierowano siê nadziej¹,
¿e przyniesie on solidny dochód, który umo¿liwi finansowanie dzia³alnoœci Rady
Ekumenicznej. Nie spe³ni³y siê jednak te oczekiwania169 .
Podczas pierwszego posiedzenia Rady Ekumenicznej, zwo³anego po czteroletniej przerwie w dniu 7 grudnia 1955 r., ks. proboszcz Kukla przedstawi³ wniosek
„o wznowienie wydawania „Biuletynu Ekumenicznego”, w którym by³yby omawiane problemy krajowe i zagraniczne”170 .
Jednak dopiero blisko dwa lata póŸniej, podczas posiedzenia Prezydium PRE
w dniu 9 paŸdziernika 1957 r., powo³ano tymczasowy komitet redakcyjny w nastêpuj¹cym sk³adzie: ks. O. Krenz, ks. prof. A. Wantu³a, ks. E. Narbuttowicz, br.
Z. Repsz i ks. B. Tranda. Ustalono, ¿e biuletyn „winien wychodziæ zarówno po
Dokument 43: Protokó³ z 19 paŸdziernika 1948.
KP 1948 nr 11, s. 16.
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Ks. Z. M., Powszechny Tydzieñ Modlitwy w Warszawie, KP 1949 nr 1-2 (17-18), s. 11. Parafia
ewangelicko-reformowana w Warszawie pos³ugiwa³a siê tym œpiewnikiem do roku 2002.
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polsku jak i w obcych jêzykach (angielskim). Do koñca roku winny ukazaæ siê
przynajmniej 2 numery”171 .
Podczas posiedzenia Komitetu Redakcyjnego w dniu 20 paŸdziernika 1957 r.
ustalono, ¿e Biuletyn bêdzie wychodzi³ 15 ka¿dego miesi¹ca w jêzyku angielskim i
polskim172 . Do pierwszego numeru Biuletynu artyku³ wprowadzaj¹cy od Redakcji
napisze ks. Narbuttowicz, artyku³ zaœ programowy napisze po porozumieniu siê z
Prezydium ks. Krenz. Ks. prof. Wantu³a zobowi¹za³ siê t³umaczyæ dla Biuletynu
z ró¿nych jêzyków wszelkie wiadomoœci nadsy³ane z zagranicy. Z jêzyka niemieckiego t³umaczeñ dokonywaæ bêdzie ks. Otton Krenz. Komitet Redakcyjny ukonstytuowa³ siê w nastêpuj¹cym sk³adzie: Ks. O. Krenz – przewodnicz¹cy Kolegium;
Ks. E. Narbuttowicz – sekretarz, do którego nale¿eæ bêd¹ sprawy formalno-prawne
oraz techniczne; cz³onkowie Kolegium: ks. B. Tranda bêdzie podawa³ do druku
wiadomoœci z Koœcio³a Reformowanego i Koœcio³a Metodystycznego; Z. Repsz –
wiadomoœci z Koœcio³ów ewangelicznych. Wiadomoœci z Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego przygotuje ks. O. Krenz. Z Koœcio³a Narodowego, Mariawickiego i
ewentualnie Prawos³awnego przygotuje ks. E. Narbuttowicz173 .W listopadzie 1957
r. ujrza³ œwiat³o dzienne pierwszy numer „Ekumenicznego Biuletynu Prasowego” w
trzech wersjach jêzykowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Zgodnie z planem
mia³ ukazywaæ siê cztery razy w roku po polsku i dwa razy w roku w jêzykach obcych174 . Po raz ostatni ukaza³ siê w kwietniu 1959 r.

13. PRACA M£ODZIE¯OWA
W dniach 20-22 czerwca 1947, w ramach Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego, staraniem Rady Ekumenicznej i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu M³odzie¿y Ekumenicznej zosta³a zwo³ana do Warszawy I Ogólnopolska Konferencja
Chrzeœcijañskiej M³odzie¿y Ekumenicznej w Polsce. W Konferencji wziêli udzia³
delegaci z ca³ego kraju, reprezentuj¹cy 12 wyznañ175 .
W wyniku obrad i dyskusji, zebrani postanowili powo³aæ do ¿ycia Federacjê
Zwi¹zków i Stowarzyszeñ Chrzeœcijañskiej M³odzie¿y Ekumenicznej w Polsce,
instytucjê zrzeszaj¹c¹ w swych ramach wszystkie m³odzie¿owe organizacje poszczególnych wyznañ.
Wybrano Zarz¹d G³ówny Federacji, w sk³ad którego wesz³o po dwóch reprezentantów nastêpuj¹cych wyznañ: 1. Starokatolickiego, 2. Prawos³awnego,
Dokument 70: Protokó³ z 9 paŸdziernika 1957.
Prezes PRE podczas posiedzenia plenarnego 29 paŸdziernika 1957 informowa³, ¿e biuletyn bêdzie siê
ukazywa³ tak¿e w jêzyku niemieckim. Por. Dokument 72: Protokó³ z 29 paŸdziernika 1957.
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3. Mariawickiego, 4. Ewangelicko-Augsburskiego, 5. Metodystycznego, 6. Koœcio³a Wiary Ewangelicznej, 7. Polskiego Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan
Baptystów, 8. Ewangelików Reformowanych, 9. Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, 10. Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, 11. Ewangelicznych
Chrzeœcijan Dnia Siódmego, oraz (12) Akademickiego Stowarzyszenia Chrzeœcijan, maj¹cego charakter organizacji ekumenicznej – miêdzywyznaniowej.
Prezesem Zarz¹du G³ównego zosta³ Stefan Andres, sekretarz generalny Zwi¹zku M³odzie¿y Baptystycznej w Polsce. Odczytano projekt Statutu Federacji i
uchwalono, ¿e zg³oszone ewentualne poprawki i uzupe³nienia zostan¹ przedyskutowane i opracowane na pierwszym posiedzeniu Zarz¹du G³ównego Federacji.
Obrady zakoñczono wspólnym nabo¿eñstwem ekumenicznym, które odby³o
siê w koœciele ewangelicko-reformowanym przy ul. Leszno.
Ponad pó³ roku póŸniej, 2 lutego 1948 r., odby³o siê w Warszawie zebranie
organizacyjne delegatów m³odzie¿y wyznañ zrzeszonych w Chrzeœcijañskiej Radzie Ekumenicznej w Polsce. Ukonstytuowa³a siê M³odzie¿owa Rada Ekumeniczna, w sk³ad której weszli przedstawiciele 10 Koœcio³ów i wyznañ zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej. Wybrano Zarz¹d w nastêpuj¹cym sk³adzie: prezes
– Stefan Andres (Polski Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów); wiceprezesi: ks. Jan
Karpecki (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), mgr M. Czyrko (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), przedstawiciel Koœcio³a Metodystycznego; sekretarze: Józef Wiatr (Polski Narodowy Koœció³ Katolicki), E. Szuch (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany).
Na zebraniu by³ obecny przedstawiciel Wydzia³u M³odzie¿owego Œwiatowej
Rady Koœcio³ów – ks. Lubomir Miøejowski.
Niezale¿nie od Zarz¹du MRE istnia³ Komitet M³odzie¿owy przy Radzie Ekumenicznej, w sk³ad którego wchodzili: przewodnicz¹cy – ks. Edward Dietz (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), wiceprzewodnicz¹cy – ks. Aleksander Kircun
(Polski Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów), referent zagraniczny – ks. A. L. Sergent
(Koœció³ Anglikañski), referent m³odzie¿y ¿eñskiej – Miss Browne (Koœció³ Metodystyczny)176 .
W trzech numerach „Koœcio³a Powszechnego” w 1948 r. (nr 5, 6-7 i 10) ukaza³
siê dodatek „M³ody Koœció³” przeznaczony dla m³odzie¿y ekumenicznej. Poza publikacjami programowymi („Hymn m³odzie¿y ekumenicznej”; ks. E. Dietz, „M³odzie¿ w ruchu ekumenicznym”; St. K., „M³odzie¿ i Biblia”) zamieszczano w dodatku wiadomoœci z kraju i zagranicy, pieœni i wiersze, recenzje ksi¹¿ek, artyku³y na
temat religii w twórczoœci polskich poetów (Maria Konopnicka, Adam Asnyk).
Polska Rada Ekumeniczna, która wznowi³a dzia³alnoœæ w grudniu 1955 r., potrzebowa³a blisko dwóch lat na powo³anie Komisji M³odzie¿owej. Nast¹pi³o to
176
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podczas posiedzenia plenarnego w dniu 29 paŸdziernika 1957 r. Jej sk³ad przedstawia³ siê nastêpuj¹co: ks. Bogdan Tranda, br. Józef Mrózek, Zbigniew Wierszy³owski,
ks. Tadeusz Majewski, Krzysztof Bednarczyk, br. Micha³ Od³y¿ko, ks. Jan Motyka,
ks. Janusz Narzyñski, ks. Witold Benedyktowicz. Stanowisko przewodnicz¹cego powierzono ks. Bogdanowi Trandzie z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego177 .
Podczas zebrania organizacyjnego, które odby³o siê 1 listopada 1957 r., przyjêto
Tymczasowy regulamin dzia³alnoœci i powo³ano Zarz¹d w nastêpuj¹cym sk³adzie:
ks. Bogdan Tranda – przewodnicz¹cy, Stefania Tafliñska – sekretarz, ks. Janusz
Narzyñski i Zbigniew Wierszy³owski. Pi¹te miejsce pozosta³o nie obsadzone178 .
Ks. B. Tranda podkreœli³ koniecznoœæ wyjœcia m³odzie¿y na spotkanie przez:
a) organizowanie dwukrotnych w ci¹gu roku otwartych konferencji ewangelizacyjnych, b) nawi¹zanie kontaktu z Genew¹ – g³ównym oœrodkiem wspó³pracy
ekumenicznej m³odzie¿y i wziêcie czynnego udzia³u w miêdzynarodowych obozach bratniej pomocy, c) wybudowanie oœrodka m³odzie¿owego, który bêdzie s³u¿y³ m³odzie¿y wszystkich wyznañ do organizowania ewangelizacyjnych kursów
biblijnych oraz spotkañ miêdzywyznaniowych, d) organizowanie miejskich
oœrodków m³odzie¿owych, których zadaniem by³oby oddzia³ywanie kulturalne w
duchu dobrze pojêtego czynnego chrzeœcijañstwa, e) skupianie m³odzie¿y na kursach ewangelizacyjnych, f) organizowanie letnich obozów m³odzie¿owych.
Jako jeden z tematów nastêpnego zebrania postanowiono omówiæ zagadnienie
obozów m³odzie¿owych w roku 1958. Uzgodniono, ¿e najbli¿sza adwentowa
konferencja ewangelizacyjna odbêdzie siê w kaplicy metodystycznej w dniach
od 5 do 8 grudnia. Ka¿dego dnia przemawiaæ bêdzie dwóch prelegentów na dowolnie wybrane teksty179 . Ogólny temat, wziêty z Listu do Efezjan, brzmia³:
„Ocuæ siê, który œpisz”. Zebrania gromadzi³y od 60-120 osób180 .
Komisja M³odzie¿y zorganizowa³a w Zache³miu ko³o Jeleniej Góry w dniach 330 sierpnia 1958 r. wczasy dla pracowników m³odzie¿owych Koœcio³ów cz³onkowskich. Jako g³ówny temat rozwa¿añ przyjêto: „Sztuka w s³u¿bie misyjnej”. Wczasy
zgromadzi³y 30 osób. Przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów wyg³aszali prelekcje i
wyk³ady zwi¹zane z tematem g³ównym: rola muzyki, malarstwa, rzeŸby, fotografii
w ¿yciu Koœcio³a. Codziennie odbywa³y siê wieczorne nabo¿eñstwa181 .
Reprezentanci Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego wziêli udzia³ w Ekumenicznym Kongresie M³odzie¿y Europejskiej, który odby³ siê w Lozannie (Szwajcaria)
w 1960 r. gromadz¹c oko³o 1800 m³odych ludzi182 .
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14. KOMISJA SZKÓ£ NIEDZIELNYCH
Zgromadzenie plenarne Polskiej Rady Ekumenicznej na posiedzeniu w dniu
29 paŸdziernika 1957 r. powo³a³o do ¿ycia Komisjê Szkó³ Niedzielnych; jej przewodnicz¹cym zosta³ ks. Otton Krenz183 .
Komisja ta na pocz¹tku 1960 r. zosta³a rozszerzona do liczby 12 osób i przemianowana na „Polski Komitet do spraw Szkó³ Niedzielnych”. Nast¹pi³o to po
wizycie ks. Andrew Wrighta, sekretarza Œwiatowej Rady Wychowania Chrzeœcijañskiego i Zwi¹zku Szkó³ Niedzielnych, organizacji zaopatruj¹cej polskie szko³y niedzielne w potrzebne dla nich pomoce (obrazy religijne, opracowania lekcyjne i in.). Kierownictwo sprawowa³ w dalszym ci¹gu ks. O. Krenz184 .
Ks. Otton Krenz wzi¹³ udzia³ w konferencji Œwiatowej Rady Wychowania
Chrzeœcijañskiego i Zwi¹zku Szkó³ek Niedzielnych, która z udzia³em 44 przedstawicieli z ró¿nych krajów odby³a siê w dniach 25-30 kwietnia 1960 r. w Boldern ko³o Zurychu. Przedmiot obrad stanowi³a sprawa wychowania chrzeœcijañskiego przez szko³y niedzielne i nabo¿eñstw dla dzieci185 .

15. OKRÊGOWE RADY EKUMENICZNE
Ekumeniczne Tygodnie Biblijne oraz obchody Powszechnego Tygodnia Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan sta³y siê inspiracj¹ do powo³ania Okrêgowych Rad
Ekumenicznych w £odzi, na Górnym Œl¹sku, w Gdañsku, Lublinie.
Jako pierwsza powsta³a w wyniku Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego (4-11
listopada 1947) Okrêgowa Rada Ekumeniczna w £odzi. Najaktywniejszy udzia³
w jej pracach brali reprezentanci luteranów, baptystów, mariawitów i reformowanych. Przewodnicz¹cym zosta³ ks. senior Karol Kotula186 .
W ramach Tygodnia ewangelizacyjnego, zorganizowanego przez ORE w
£odzi, odby³a siê 10 czerwca 1948 r. w sali parafialnej Koœcio³a mariawitów
konferencja ekumeniczna dla duchownych i zaproszonych goœci. Po s³owie
wstêpnym, modlitwie i sprawozdaniu z dotychczasowej dzia³alnoœci, przedstawionym przez przewodnicz¹cego ³ódzkiej ORE, ks. K. Kotulê, zebrani wys³uchali trzech referatów: ks. bpa Jakuba Próchniewskiego o „Idei ekumenicznej”, ks.
Ottona Krenza o „Ruchu ekumenicznym w Polsce wieku XVI” i ks. prezesa Zygmunta Michelisa o „Wspó³czesnym ruchu ekumenicznym”.
Dokument 72: Protokó³ z 29 paŸdziernika 1957.
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Dyskusja skupi³a siê g³ównie wokó³ wniosków i tez, przedstawionych przez
ks. Krenza. Najwa¿niejsze z nich brzmia³y:
„1) Potrzeba zjednoczenia wszystkich Koœcio³ów i utworzenia silnego, jednolitego frontu chrzeœcijañskiego istnieje w Polsce po dzieñ dzisiejszy. Wszelkie
walki wewnêtrzne i miêdzywyznaniowe szkodz¹ sprawie Ewangelii i Ekumenii.
2) £¹czenie siê Koœcio³ów i Wyznañ prowadzi poprzez federacjê do unii. Federacja i praktyczna wspó³praca s¹ bli¿szym, realniejszym celem ruchu ekumenicznego, unia zaœ stanowi jego cel idealny i ostateczny.
3) Œciœlejsze zespolenie odmiennych grup mo¿liwe jest na gruncie biblijnokonfesyjnym, tzn. wœród tych, którzy posiadaj¹ jasno sformu³owane zasady swego wyznania.
4) Po¿¹dany jest liczniejszy udzia³ œwieckich w ruchu ekumenicznym, zw³aszcza pozyskanie dla tego ruchu inteligencji.
5) Pomimo ¿e dzisiejszy ruch ekumeniczny ma charakter miêdzynarodowy,
d¹¿eniem jego w Polsce by³o i bêdzie – tworzenie Koœcio³a Narodowego, z zachowaniem narodowych obrz¹dków i zwyczajów.
6) W wyniku pracy ekumenicznej d¹¿yæ nale¿y – jak poucza nas w³asna historia – do spo³ecznoœci w nabo¿eñstwie i Komunii œw.
Na wniosek referenta konferencja uchwali³a obchodziæ jako polskie œwiêto ekumeniczne rocznicê podpisania Ugody Sandomierskiej, tj. dzieñ 14 kwietnia”187 .
ORE w £odzi urz¹dzi³a w dniach 8-11 grudnia 1948 Tydzieñ Adwentowy.
Nabo¿eñstwa odbywa³y siê w kaplicy przy koœciele œw. Mateusza. Ogólny temat
tygodnia brzmia³: „Pan idzie”. Poszczególne tematy by³y nastêpuj¹ce: 1. Lud siedz¹cy w ciemnoœci, 2. A S³owo Cia³em siê sta³o, 3. Oto stojê u drzwi i ko³aczê,
4. Drugie przyjœcie Pañskie188 .
Druga Okrêgowa Rada Ekumeniczna powsta³a na pocz¹tku 1948 r. na Górnym
Œl¹sku z siedzib¹ w Bytomiu. W sk³ad zarz¹du weszli: przewodnicz¹cy – ks. Alfred Hauptmann (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) z Zabrza, wiceprzewodnicz¹cy – ks. Jan Masiarz (Koœció³ Metodystyczny) z Bytomia, skarbnik – ks.
Ewald Gottschalk (Polski Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów) z Chorzowa, sekretarz
– ks. Robert Fiszkal (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) z Chorzowa, cz³onek zarz¹du – ks. Henryk Wegener (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) z Bytomia189 .
Staraniem ORE w maju 1948 r. odby³ siê na Górnym Œl¹sku Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny190 .
Na zebraniu organizacyjnym przedstawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej w Polsce, odbytym na Wybrze¿u w dniu 30
187
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marca 1948, ukonstytuowa³a siê Okrêgowa Rada Ekumeniczna woj. gdañskiego. W
sk³ad zarz¹du weszli: przewodnicz¹cy – ks. Edward Dietz (Koœció³ EwangelickoAugsburski), wiceprzewodnicz¹cy – prezbiter £ukasz Dziekuæ-Malej (Polski Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów), sekretarz – ks. Wac³aw Zaj¹czkowski (Polski Narodowy Koœció³ Katolicki), skarbnik – prezbiter Pawe³ Bajeñski (Koœció³ Chrystusowy). Zebranie uchwali³o równie¿ zorganizowanie Zwi¹zku Akademickiego o
charakterze ekumenicznym i ustali³o termin Tygodnia Biblijnego na 2-6 czerwca191 .
Dnia 12 kwietnia 1948 r. odby³o siê zebranie organizacyjne powsta³ej na terenie
województwa lubelskiego Okrêgowej Rady Ekumenicznej. W sk³ad zarz¹du wybrani zostali: przewodnicz¹cy – ks. Waldemar Lucer (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), wiceprzewodnicz¹cy – ks. Julian Pêkala (Polski Narodowy Koœció³ Katolicki), sekretarz – ks. Walerian Kierzkowski (Polski Narodowy Koœció³ Katolicki),
skarbnik – ks. Andrzej Gawrysiak (Koœció³ Starokatolicki Mariawitów), cz³onek
zarz¹du – ks. Aleksy Baranow (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny)192 .

16. RADA EKUMENICZNA A W£ADZA KOMUNISTYCZNA
W latach 1945-1947 Koœcio³y cieszy³y siê stosunkowo du¿¹ wolnoœci¹. Stosunki z w³adz¹ ludow¹ uk³ada³y siê dosyæ harmonijnie. Istnia³a ogromna swoboda w rozwijaniu kontaktów z bratnimi Koœcio³ami za granic¹, jak równie¿ z
miêdzynarodowymi strukturami ekumenicznymi. Wraz z zaostrzaniem siê stosunków miêdzy œwiatem zachodnim i krajami komunistycznymi, czego pierwsze
oznaki s¹ ju¿ widoczne w 1948 r., pogarsza³o siê te¿ po³o¿enie Koœcio³ów w Polsce. Z jednej strony coraz trudniejsze stawa³o siê podtrzymywanie kontaktów z
œrodowiskami koœcielnymi i ekumenicznymi na Zachodzie, z drugiej zaœ ludzie
wierz¹cy zaczêli byæ poddawani coraz wiêkszym ograniczeniom w swojej dzia³alnoœci, które czêsto przechodzi³y w represje. Jak na ironiê w³aœnie w tej nowej
sytuacji w³adza komunistyczna wymusza³a na czo³owych reprezentantach koœcielnych sk³adanie deklaracji maj¹cych œwiadczyæ o istnieniu pe³nych swobód
religijnych.
Poniek¹d pierwsz¹ oznak¹ nadci¹gaj¹cych zmian by³o plenarne zgromadzenie
Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w dniu 23 stycznia 1948 r. Wœród honorowych goœci obecny by³ minister sprawiedliwoœci Henryk Œwi¹tkowski i dyrektor
departamentu Ministerstwa Administracji Publicznej Jurkiewicz. W swoim przemówieniu min. Œwi¹tkowski podkreœli³ – rzecz jasna – „fakt pe³nej religijnej wolnoœci w Polsce”193 .
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W grudniu 1948 r. odby³ siê Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, który doprowadzi³ do powstania PZPR. Prezes Rady Ekumenicznej ks. Zygmunt Michelis
opublikowa³ na ³amach „Koœcio³a Powszechnego” okolicznoœciowy artyku³ „Na
nowej drodze”194 , w którym znalaz³y siê s³owa pe³ne akceptacji wobec tego wydarzenia jak równie¿ systemu socjalistycznego. „Kongres stanowi dziejowy prze³om w historii polskiego narodu (...) Œwiat idzie ku socjalizmowi! A Polska w
tym rewolucyjnym pochodzie zajmuje i odt¹d coraz bardziej zajmowaæ bêdzie
jedno z czo³owych miejsc. ¯adne zamykanie oczu lub stanie na uboczu, ¿adna
neutralnoœæ lub obra¿anie siê na rzeczywistoœæ niczemu nie zapobiegnie i niczego
nie powstrzyma. Kto siê przeciwstawi ¿yciu, bêdzie przez ¿ycie i z ¿ycia wyeliminowany”.
Ks. Prezes wrêcz zachwyca³ siê wypowiedziami uczestników kongresu na temat przysz³ej polityki wyznaniowej pañstwa. Pisa³: „Z obrad Kongresu z najbardziej miarodajnych przemówieñ bez trudu mo¿na skonstruowaæ program Zjednoczonej Partii w sprawie religijnej. Streszcza siê on w nastêpuj¹cych has³ach: rozdzia³ pañstwa i Koœcio³a, jednolita œwiecka szko³a pañstwowa, oddzielenie od
aktów pañstwowych wszelkich ceremonii religijnych, skasowanie pañstwowych
nauczycieli religii, nauczaj¹cych za pañstwowe pieni¹dze wiary w Boga, oraz
wojskowych duszpasterstw, nakazuj¹cych pod autorytetem dyscypliny wojskowej
¿o³nierzom marsz do Boga”.
Autor publikacji „szczerze i bez zastrze¿eñ” popiera³ powy¿sze tezy, gdy¿
„to, co one kasuj¹, jest ob³ud¹ i fa³szyw¹ pozosta³oœci¹ pañstwa feudalnego i monarchii z ‘Bo¿ej ³aski’, która zupe³nie nie pasuje do nowoczesnego pañstwa”. Podejmowa³ siê „udowodniæ, ¿e wszystkie te pozosta³oœci s¹ zbêdne i szkodliwe,
stwarzaj¹c p³aszczyznê tarcia, ideologiczne konflikty, okazje do politycznego lub
s³u¿alczego wy¿ywania siê nie najlepszych reprezentantów kleru oraz wyznañ”.
Jego konkluzja brzmia³a: „Je¿eli chcemy mieæ pe³n¹ wolnoœæ w naszej pracy
koœcielnej i w zakresie zwiastowania Ewangelii, w duszpasterstwie, w akcji charytatywnej, jako uzupe³nienie niektórych dzia³ów pañstwowej opieki spo³ecznej,
w nauczaniu religii na swoim terenie, to musimy sobie zdobyæ i zapewniæ pe³ne
zaufanie Polski Ludowej. A pozyskamy to zaufanie, je¿eli zdobêdziemy siê na
szczere, œmia³e i publiczne opowiedzenie siê na rzecz klasy pracuj¹cej, reform
spo³ecznych, jednym s³owem, na rzecz Polski socjalistycznej”.
Po³¹czenie PPR i PPS w PZPR sk³oni³o poniek¹d Ks. Prezesa do przemyœleñ
nad miejscem i rol¹ Rady Ekumenicznej w nowej rzeczywistoœci. Mówi³ w tym
kontekœcie o „przebudowanym kszta³cie” tej instytucji. Odt¹d nie ma byæ ona
„zwi¹zkiem Koœcio³ów, gdy¿ tego nie chc¹ Koœcio³y”. W nowej formie Rady
Ekumenicznej ks. Michelis pragn¹³ „zjednoczyæ dzia³aczy koœcielnych ze
wszystkich grup wyznaniowych o radykalnych i postêpowych przekonaniach,
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64

KP 1949 nr 1-2 (17-18), s. 3-5.

RUCH EKUMENICZNY W POLSCE W LATACH 1940-1960

zarówno politycznych jak i koœcielnych”. Mia³a to byæ „religijna demokracja w
Polsce, która w œcis³ym sojuszu praktycznym z demokracj¹ polityczn¹ bêdzie szerzy³a idee socjalizmu tak bliskie ka¿demu szczeremu wyznawcy nie form i tradycji
wyznaniowych, lecz samego Chrystusa, tego Boskiego rewolucjonisty na ziemi”.
7 wrzeœnia 1949 r. zwo³ane zosta³o nadzwyczajne zebranie plenarne Rady Ekumenicznej w celu ustosunkowania siê do trzech wydarzeñ „w dziedzinie polityczno-koœcielnej”195 . Dotyczy³y one „og³oszenia uchwa³y Watykanu, zawieraj¹cej
groŸbê ekskomuniki przeciwko cz³onkom i sympatykom partii komunistycznych i
robotniczych oraz osobom z tymi partiami wspó³pracuj¹cych”, dekretu rz¹du Rzeczypospolitej o ochronie wolnoœci sumienia i wyznania oraz listu papie¿a do biskupów polskich z okazji dziesi¹tej rocznicy najazdu hitlerowskiego na Polskê.
W zebraniu wziêli udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Administracji Publicznej (Szaniawski i Szulc), z pewnym opóŸnieniem przyby³ te¿ minister sprawiedliwoœci Henryk Œwi¹tkowski196 .
Zebranie zaczê³o siê od odczytania przez ks. E. Narbuttowicza projektu deklaracji w sprawie ekskomuniki papieskiej i dekretu o wolnoœci sumienia. W dyskusji, która potem nast¹pi³a, jako pierwszy g³os zabra³ ks. Julian Pêkala, który
mówi³ „o przeœladowaniu Koœcio³a Narodowego i innych wyznañ nieuznanych
przed wojn¹ oœwiadczaj¹c przy tym, ¿e jako Polacy zwi¹zani z Polsk¹ Ludow¹,
która zagwarantowa³a nam wolnoœæ sumienia, jesteœmy obowi¹zani zabraæ g³os w
powy¿szej sprawie”. Ks. E. Narbuttowicz doda³, ¿e „jako chrzeœcijanie i jako
obywatele nowej Polski, któr¹ wspólnie tworzymy, mamy nie tylko prawo, lecz i
obowi¹zek wypowiedzenia siê w poruszonej sprawie”. Stanis³aw Krakiewicz
(Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny)) i ks. Aleksander Kircun (Koœcio³a Baptystów) wyrazili „¿al, ¿e Rada Ekumeniczna tak póŸno zabiera g³os w tej sprawie”.
Ks. Józef Naumiuk (Koœció³ Metodystyczny) stwierdzi³, ¿e „Metodyœci ju¿ to
uczynili w imieniu swego Koœcio³a”. Przewodnicz¹cy ks. Zygmunt Michelis
oœwiadczy³ w konkluzji, „¿e wszyscy obecni s¹ przeœwiadczeni o koniecznoœci
wypowiedzi i ¿e wypowiedŸ ta ma wielk¹ wagê wobec wierz¹cych ludzi w Polsce, a w szczególnoœci zagranic¹”.
W dyskusji nad samym tekstem ks. abp Tymoteusz (Koœció³ Prawos³awny)
oœwiadczy³, ¿e „w deklaracji nale¿y mocniej podkreœliæ fakt ca³kowitej wolnoœci
sumienia dla wszystkich wyznañ chrzeœcijañskich w Polsce, oraz ¿e wszelkiej
w³adzy nale¿y s³uchaæ, gdy¿ wed³ug s³ów œw. Paw³a ‘ka¿da w³adza od Boga pochodzi’”. Ks. Edward Dietz (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski) uzna³ „takie postawienie sprawy za jednostronne i niewskazane, gdy¿ z góry dzia³alnoœæ Koœcio³a musia³aby byæ podporz¹dkowana dyrektywom Pañstwa”. Ks. Jan Niewieczerza³ (Koœció³ Ewangelicko-Reformowany) podda³ „krytyce formalny uk³ad
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deklaracji”, zaznaczy³ przy tym, ¿e „nacisk nale¿y po³o¿yæ na dekret o wolnoœci
sumienia”. W tym miejscu do dyskusji w³¹czy³ siê Przewodnicz¹cy wyjaœniaj¹c,
„¿e trzy fakty zbieg³y siê razem i chodzi o wyraŸne zajêcie stanowiska po jednej
stronie barykady w rozgrywce miêdzy rz¹dem a klerykalizmem politycznym”.
Ks. Witold Benedyktowicz (Koœció³ Metodystyczny) wyrazi³ opiniê, ¿e „projekt
deklaracji jest w³aœciwy i nale¿y go przyj¹æ”. Radca Krakiewicz, który postawi³
wniosek, aby powo³aæ Komitet Redakcyjny do ustalenia treœci deklaracji, da³ wyraz przekonaniu, i¿ w deklaracji nale¿y „zaznaczyæ, ¿e w œwietle Ewangelii nie
ma ¿adnych przeszkód, aby chrzeœcijanie nale¿eli do partii komunistycznych i
robotniczych”. Ks. Gustaw Burchart (Koœció³ Metodystyczny) oœwiadczy³, „¿e
nie nale¿y bawiæ siê w proroków, czy w³adza ludowa siê utrzyma, czy siê nie
utrzyma, a wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e w³adzy nale¿y s³uchaæ zgodnie z duchem
Ewangelii”.
Min. H. Œwi¹tkowski, który przyby³ – jak ju¿ zaznaczono – z pewnym opóŸnieniem, po wys³uchaniu informacji o przebiegu dyskusji nad projektem deklaracji, stwierdzi³, „¿e jest ona zbyt polityczna, a brak w niej cytatów z Pisma Œwiêtego uzasadniaj¹cych stanowisko Rady Ekumenicznej oraz brak przypomnienia
przeœladowañ wolnych Koœcio³ów przez kler rzymsko-kat. w Polsce przedwrzeœniowej”. Podkreœli³ przy tym, ¿e przywódcy wyznañ nierzymskokatolickich s¹
„zbyt zasklepieni w swoich sprawach konfesyjnych i za ma³o aktywni” oraz
stwierdzi³, ¿e „wyznania chrzeœcijañskie w Polsce same s¹ kowalami swego losu i
swojej przysz³oœci”.
Z dalszego przebiegu zebrania wynika³o, ¿e specjalna reprezentacja Rady Ekumenicznej zamierza przekazaæ tekst uzgodnionej deklaracji osobiœcie Premierowi
i Ministrowi Administracji Publicznej.
Sk³ad delegacji, która mia³a siê udaæ do Premiera, w porozumieniu z w³adzami zosta³ ustalony w sposób nastêpuj¹cy: ks. Z. Michelis, prezes Rady Ekumenicznej, ks. bp J. Szeruda, jako przedstawiciel Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i Ewangelicko-Reformowanego, ks. abp Tymoteusz, jako reprezentant Koœcio³a Prawos³awnego, ks. sen. E. Narbuttowicz, jako reprezentant Koœcio³ów
starokatolickich, ks. sup. J. Naumiuk, jako reprezentant Koœcio³ów ewangelicznych. Przewodnicz¹cy wyjaœni³, ¿e podczas wizyty u Premiera delegacja „ma
przedstawiæ, ¿e mimo obustronnego ¿yczliwego stosunku praca nasza w Polsce
napotyka na wiele przeszkód”.
Uczestnicy spotkania upowa¿nili Prezydium Rady do wy³onienia drugiej delegacji, która uda³aby siê do Ministra Administracji Publicznej Wierb³owskiego w
celu z³o¿enia na jego rêce deklaracji i poinformowania go przy tej okazji o dzia³alnoœci Rady Ekumenicznej. Przewodnicz¹cy ks. Z. Michelis obecnym na zebraniu przedstawicielom MAP ¿ali³ siê, ¿e „praca i rola Rady Ekumenicznej , któr¹
spe³nia w Polsce Ludowej, nie jest przez wszystkich doceniana, czego dowodem
s¹ dwie sprawy: statut Rady Ekumenicznej nie jest zatwierdzony, a oddzia³ywa-
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nie Rady Ekumenicznej na zagranicê poprzez kontakty osobiste jest zbyt ograniczane”. Jednoczeœnie doda³, ¿e „stan taki rzuca fa³szywe œwiat³o na nasze stosunki i stwarza pozory ograniczenia swobody Koœcio³ów, co przecie¿ nie odpowiada
rzeczywistoœci. Okolicznoœæ ta os³abia tak¿e moraln¹ wagê naszych deklaracji na
opiniê krajow¹ i zagraniczn¹”.
Deklaracja Rady Ekumenicznej z 7 wrzeœnia 1949 r.197 stwierdza³a: „W zwi¹zku
z powziêt¹ przez Watykan uchwa³¹ zawieraj¹c¹ groŸbê ekskomuniki za przekonania spo³eczno-polityczne oœwiadczamy jednog³oœnie, ¿e stosowanie kl¹twy oraz innych podobnych œrodków represji (…) jest niezgodne z duchem Ewangelii oraz zasadami chrzeœcijañstwa”. Sygnatariusze deklaracji stwierdzali, i¿ nie znajduj¹ w
Ewangelii ¿adnego wskazania, które by „wzbrania³o nam przynale¿noœci do stronnictwa politycznego, realizuj¹cego zasadê sprawiedliwoœci spo³ecznej i pokoju miêdzy narodami”. Watykanowi zarzucali, ¿e „pod p³aszczykiem religii realizuje on
cele polityczne miêdzynarodowego imperialistycznego obozu w walce z obozem
pokoju i postêpu spo³ecznego, do którego nale¿y równie¿ Polska Ludowa”.
Ówczesnego papie¿a Piusa XII deklaracja krytykowa³a za to, ¿e wykorzysta³
dziesi¹t¹ rocznicê „zbrodniczej napaœci hitlerowskich Niemiec na Polskê dla zatuszowania swego antypolskiego stanowiska przez rzucenie oszczerczego oskar¿enia o rzekome przeœladowanie religii i Koœcio³a rzymskokatolickiego w Polsce”. Watykañsk¹ obronê wolnoœci sumienia i religii w Polsce dokument ocenia³
jako „szczyt ob³udy”, jako ¿e w przesz³oœci, i tej odleg³ej, i tej niedawnej, Koœció³ rzymskokatolicki nie respektowa³ tych zasad. „Owoców watykañskiej ‘wolnoœci religijnej’ zaznaliœmy równie¿ bezpoœrednio po drugiej wojnie œwiatowej,
gdy zach³anna hierarchia rzymska w Polsce, korzystaj¹c z nieuregulowanych stosunków prawnych, przemoc¹ i podstêpem zagarnê³a innym wyznaniom szereg
obiektów ich bezspornej w³asnoœci, odmawiaj¹c ich zwrotu pomimo nakazu
w³adz pañstwowych”.
Sygnatariusze deklaracji nie omieszkali przypomnieæ, ¿e w Hiszpanii „rz¹dzonej przez frankistowsko-watykañski faszyzm (…) wszyscy nierzymskokatoliccy
chrzeœcijanie pozbawieni s¹ takich praw obywatelskich, jak prawa zajmowania
urzêdów publicznych, odprawiania publicznych nabo¿eñstw, posiadania w³asnych
œwi¹tyñ”. Natomiast og³oszony przez w³adze polskie dekret „k³adzie kres wszelkiemu uciskowi religijnemu, któremu, mimo gwarancji konstytucyjnych, podlega³y nierzymskokatolickie wyznania polskie ze strony fanatyzmu religijnego, organizowanego i podsycanego przez kler rzymskokatolicki”. Autorzy deklaracji
dawali wyraz przekonaniu, ¿e „dekret, energicznie i wytrwale wprowadzany we
¿ycie, uniemo¿liwi wrogom postêpu nadu¿ywanie religii (…) oraz przyczyni siê
do zespolenia narodu polskiego w wielkim dziele odbudowy kraju oraz budowy
Polski Ludowej”.
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Najprawdopodobniej deklaracja Rady Ekumenicznej spotka³a siê tu i ówdzie z
krytycznym przyjêciem. Œwiadczy o tym tekst ks. Z. Michelisa, który ukaza³ siê
na ³amach „Koœcio³a Powszechnego”198 . Prezes Rady pisa³ w nim: „Jeœli (…) deklaracja (…) oceniana jest przez wielu jako posuniêcie ‘koniunkturalne’, polega
to na g³êbokim nieporozumieniu i ca³kowitym niezrozumieniu zagadnienia”.
Przekonywa³, ¿e je¿eli przemawia „ex cathedra” instytucja, „w sk³ad której
wchodz¹ wszyscy zwierzchnicy ca³ego chrzeœcijañskiego obozu w Polsce, z wyj¹tkiem rzymskokatolickiego, to nikomu nie wolno ustosunkowaæ siê do tej wypowiedzi w sposób nierzeczowy”. Nie ma w tym wypadku znaczenia fakt, ¿e
wszystkie te wyznania reprezentuj¹ nie wiêcej ni¿ 5 % ludnoœci kraju, gdy¿ Rada
Ekumeniczna jest sk³adow¹ czêœci¹ Œwiatowej Rady Koœcio³ów, „a ta reprezentuje co najmniej po³owê chrzeœcijañstwa na œwiecie. Organizacyjnie jest ona jeszcze niew¹tpliwie s³aba, znacznie s³absza ni¿ Watykan, ale moralnie z pewnoœci¹
mu nie ustêpuje”. W konkluzji stwierdza³: „Polska Rada Ekumeniczna jest œwiadoma tej swojej odpowiedzialnoœci moralnej i ma prawo ¿¹daæ, aby przyjaciele i
nieprzyjaciele, powa¿nie i rzeczowo ustosunkowali siê do jej wypowiedzi jako
krajowej reprezentacji wielkiego i wp³ywowego obozu religijnego na œwiecie…”.
W drugiej czêœci swojej publikacji ks. Z. Michelis stwierdza³, ¿e Koœció³ musi
wyrzec siê wszelkich zwi¹zków z kimkolwiek „w zakresie spraw politycznych,
ekonomicznych i spo³ecznych”. Musi siê naprawdê ograniczyæ do g³oszenia „Dobrej Nowiny (…) I musi znaleŸæ sposoby g³oszenia jej tak, aby demokracje ludowe przekonaæ, ¿e jest i chce pozostaæ tylko zwiastunem Ewangelii (…) Je¿eli
wiêc œwiadomie i dobrowolnie idziemy na lojaln¹ wspó³pracê z nowoczesn¹ Demokracj¹ – a jest to naszym obowi¹zkiem przed Bogiem i ludŸmi – musimy byæ
tylko Koœcio³em Chrystusowym i niczym poza tym: ¿adnym Watykanem z jego
polityk¹, ¿adn¹ „chrzeœcijañsk¹ demokracj¹” z jej wstecznictwem, ¿adn¹ „Zachodni¹ Kultur¹” z jej obci¹¿eniami, bez ¿adnej spekulacji na przetrzymanie, bez
¿adnej wiary w zbawcz¹ moc bomby atomowej…”
Prokomunistyczny ruch obroñców pokoju kierowany z Moskwy zainicjowa³
na pocz¹tku 1950 roku akcjê podpisywania tzw. Apelu Sztokholmskiego przeciwko u¿yciu broni atomowej. W Polsce w akcjê tê zaanga¿owali siê wybitni ludzie
ze œwiata kultury. Apel popar³ wstrzemiêŸliwie Episkopat Polski. Deklaracjê w
sprawie Apelu Sztokholmskiego uchwali³o równie¿ prezydium Rady Ekumenicznej (24 sierpnia)199 .
Z kolei posiedzenie plenarne Rady Ekumenicznej w dniu 30 marca 1951 r.
przyjêto rezolucjê „w sprawie zadañ Rady wobec aktualnej polskiej rzeczywistoœci”200 . Dwa tygodnie póŸniej Prezydium Rady Ekumenicznej zastanawia³o
Ks. Z. M., Nasze Credo, KP 1949 nr 9-10 (25-26), s. 5; nr 11-12 (27-28), s. 9-11.
Dokument 52: Sprawozdanie z dzia³alnoœci Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej za rok 1950.
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siê nad udzia³em Koœcio³ów w plebiscycie pokojowym. Podjêto nastêpuj¹c¹
uchwa³ê:
„a) Zwierzchnicy wszystkich Koœcio³ów wydadz¹ listy pasterskie, nawo³uj¹c
wszystkich wiernych do poparcia akcji pokojowej oraz ksiê¿y do czynnego udzia³u w zbieraniu podpisów.
b) W miarê mo¿noœci ksiê¿a maj¹ w odpowiednim czasie urz¹dzaæ informacyjno-propagandowe zebrania, b¹dŸ po nabo¿eñstwie, b¹dŸ w salach parafialnych.
c) Przed rozpoczêciem Plebiscytu Pokojowego pe³ne Prezydium Rady og³osi
apel w prasie codziennej z podpisami wszystkich cz³onków Prezydium”201 .
Prezydium Rady Ekumenicznej obraduj¹ce po czteroletniej przerwie w dzia³alnoœci, przedstawi³o zebranym Rezolucjê, któr¹ postanowiono przes³aæ do Urzêdu
do Spraw Wyznañ i do biura Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie:
„Krajowa Rada Ekumeniczna w Polsce, zebrana na plenarnym posiedzeniu w
dniu 7 grudnia 1955 r. z udzia³em przedstawicieli wszystkich Koœcio³ów reprezentowanych w Krajowej Radzie Ekumenicznej postanowi³a:
1) wezwaæ ponownie Koœcio³y Ekumeniczne w kraju do intensywnej wspó³pracy w osobie swych duchownych i cz³onków w ramach Frontu Narodowego w
pracy nad podniesieniem moralnoœci narodu, oraz stopy ¿yciowej, a tak¿e popierania wszystkich wysi³ków dla utrzymania pokoju, pokojowego wspó³¿ycia narodów i w zwi¹zku z tym ca³kowitego zakazu broni masowej zag³ady.
2) z uznaniem przyj¹æ do wiadomoœci wysi³ki Œwiat. Rady Ekum. oraz amerykañskiego Zwi¹zku Koœcio³ów (National Council of Churches) dla zmniejszenia
miêdzynarodowego naprê¿enia i ochrony pokoju”202 .
Rada Ekumeniczna w specjalnym Oœwiadczeniu ustosunkowa³o siê do przemian
politycznych w 1956 roku. „Z g³êbok¹ nadziej¹ i radoœci¹” powita³a „historyczny
prze³om (…) oraz nowe, obdarzone powszechnym zaufaniem Kierownictwo z ob.
W³adys³awem Gomu³k¹ na czele”. Uzna³a, ¿e „nakazem sumienia obywatelskiego
jest oddaæ dziœ wszystkie si³y serca i umys³u historycznemu dzie³u naprawy Rzeczypospolitej”. Tote¿ wzywa³a „cz³onków naszych Koœcio³ów do najpe³niejszej
wspó³pracy i wspó³dzia³ania w budowie lepszego jutra Ojczyzny” oraz zg³asza³a
„akces do Frontu Narodowego, jako wyraz naszego pe³nego poparcia dla nowego
Kierownictwa Narodu i Pañstwa i og³oszonego przezeñ programu”203 .
W pierwszej po³owie 1960 r., pod niew¹tpliw¹ sugesti¹ w³adz komunistycznych, Polska Rada Ekumeniczna przyjê³a rezolucjê, w której mówi³a o swoim
zaniepokojeniu „odradzaniem siê ducha nazizmu w NRF”. Oto niektóre fragmenty tego tekstu: „Powtarzaj¹ce siê przejawy rasizmu s¹ nastêpstwem pob³a¿liwoœci
rz¹du i spo³eczeñstwa wobec organizacji, zjazdów, manifestacji nazistowskich
Dokument 54: Protokó³ z posiedzenia Pe³nego Prezydium Rady Ekumenicznej z dn. 12 kwietnia 1951.
Dokument 56: Protokó³ z 7 grudnia 1955.
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Dokument 58: Oœwiadczenie Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej z 22 listopada 1956.
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oraz tolerowania by³ych dygnitarzy hitlerowskich na stanowiskach w administracji pañstwowej, w s¹downictwie i szkolnictwie (…) Dziwne przeto wydaje siê
obecne milczenie, z ma³ymi wyj¹tkami, oficjalnych sfer koœcielnych (…) Jako
chrzeœcijanie i obywatele pañstwa, które sta³o siê pierwsz¹ ofiar¹ agresji hitleryzmu, apelujemy do Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie i za jej poœrednictwem do Koœcio³ów Ewangelickich w Niemczech zachodnich, które w tej Radzie
posiadaj¹ swoich przedstawicieli, o publiczne i wyraŸne zajêcie stanowiska wobec odradzaj¹cego siê neopoganizmu, barbarzyñstwa i nienawiœci rasowej w narodzie niemieckim”204 .

17. SYTUACJA PRAWNA RADY EKUMENICZNEJ
I JEJ KOŒCIO£ÓW CZ£ONKOWSKICH
Mimo rozlicznych starañ sytuacja prawna Rady Ekumenicznej pozostawa³a
nieuregulowana.
Jak ju¿ wspomniano w innym miejscu, ks. Z. Michelis podczas konferencji w
Chexbres (Szwajcaria) oœwiadczy³: „Rz¹d konsultuje siê z nami we wszystkich
sprawach religijnych i nie aprobuje ¿adnej nowej organizacji zanim nie zaci¹gnie
opinii naszej Rady”205 . Oœwiadczenie to znajduje potwierdzenie w wielu protoko³ach.
W tym miejscu zachodzi potrzeba wyjaœnienia, ¿e sytuacja prawna wielu Koœcio³ów by³a nieustabilizowana. W maju 1945 r. cztery Koœcio³y tradycji ewangelicznej – Koœció³ Wolnych Chrzeœcijan, Zjednoczenie Koœcio³ów Chrystusowych,
Zwi¹zek Ewangelicznych Chrzeœcijan i Koœció³ Baptystyczny – powo³a³y do
¿ycia Polski Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów, który rok póŸniej
(4 maja 1946) zosta³ przez pañstwo uznany za publicznoprawny zwi¹zek religijny. Okaza³o siê jednak, ¿e wp³ywowi reprezentanci Zjednoczenia Koœcio³ów
Chrystusowych i Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan nie uznali tego po³¹czenia i reaktywowali odrêbne wspólnoty.
Ministerstwo Administracji Publicznej zwróci³o siê do Rady Ekumenicznej z
proœb¹ o wydanie opinii w sprawie staraj¹cego siê o uznanie prawne Polskiego
Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów. Proœba ta by³a rozpatrywana na
posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 1946 r. Okaza³o siê, ¿e Zwi¹zek Ewangelicznych
Chrzeœcijan kwestionuje prawomocnoœæ przyjêtej nazwy. Przedstawiciele KEChB
oœwiadczyli, ¿e „nie zamierzaj¹ w ¿adnym wypadku korzystaæ z tej nazwy celem
przyci¹gania do swego Koœcio³a pojedynczych cz³onków lub zborów pochodzenia ew(angelicznych) chrz(eœcijan)”. Poza tym, bior¹c pod uwagê zastrze¿enia
204
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Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan, zobowi¹zali siê do podjêcia dzia³añ, które
doprowadz¹ do zmiany nazwy. Przedstawiciele ZECh przyjêli powy¿sze oœwiadczenie do wiadomoœci. Na tej podstawie Rada Ekumeniczna postanowi³a zawiadomiæ MAP, ¿e „wobec dobrowolnej ugody stron obecnie nic nie stoi na przeszkodzie do zatwierdzenia statutu Koœcio³a Ew. Chrz. Baptystów z zaprojektowan¹ nazw¹”206 .
W grudniu 1946 r. przedmiotem obrad by³ wniosek Zjednoczenia Ewangelicznych Chrzeœcijan Dnia Siódmego z proœb¹ o przyjêcie do Rady Ekumenicznej.
Ks. Leonid Jesakow wyjaœnia³, ¿e „to niedopuszczalne nadu¿ycie nazwy Ewangelicznych Chrzeœcijan – jest to bowiem grupa adwentystów”. Przyjêto wniosek,
by sprawê od³o¿yæ do wyjaœnienia207 . Nied³ugo potem spo³ecznoœæ ta zawiadomi³a, ¿e zmieni³a nazwê na Polski Koœció³ Chrzeœcijan Dnia Siódmego208 .
Wobec nie³atwej decyzji stanê³a Rada Ekumeniczna w czerwcu 1949 r., gdy
niejaki Szymon Biliñski zwróci³ siê do niej z proœb¹ o przyjêcie Polskiego Zwi¹zku Ewangelicznego w poczet cz³onków Rady. Biliñski znany by³ œrodowiskom
wolnokoœcielnym ze swej awanturniczej natury. „W ci¹gu dwudziestu lat by³
cz³onkiem kilku spo³ecznoœci ewangeliczno-baptystycznych, z których by³ usuwany, przede wszystkim za nielojalnoœæ i nieuczciwoœæ. W 1947 roku zosta³ usuniêty ze Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan…”209 . Potem zwi¹za³ siê ze Zjednoczeniem Koœcio³ów Chrystusowych, gdzie przez kilka miesiêcy pe³ni³ obowi¹zki kierownika dzia³u ewangelizacyjnego, lecz ju¿ 12 maja 1948 roku zosta³
skreœlony z listy kaznodziei tego Koœcio³a210 . Wówczas za³o¿y³ wspomniany w³aœnie Polski Zwi¹zek Ewangeliczny.
Podczas plenarnego zebrania Rady Ekumenicznej w dniu 9 czerwca 1949 r.
Ludwik Szenderowski zarzuci³ Biliñskiemu, ¿e „wszêdzie oczernia i pisze skargi
do w³adz” na temat Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan. Uchwa³a Rady Ekumenicznej brzmia³a nastêpuj¹co: „Przyj¹æ do wiadomoœci wniosek o przyjêcie do
Rady Ekumenicznej Polskiego Zwi¹zku Ewangelicznego i uznaæ, ¿e siê rozpoczyna dla niego okres rocznej próby, zgodnie z regulaminem Rady Ekumenicznej
oczekuj¹c przed podjêciem ostatecznej decyzji na plenarnym posiedzeniu: 1. Z³o¿enia pisma z Departamentu Wyznaniowego, 2. faktycznego stanu Zwi¹zku,
3. treœæ wyznaniowych zasad, 4. zlokalizowanie nieporozumienia z jednym z
cz³onków Rady Ekumenicznej przy ewentualnej pomocy Komisji Pojednawczej211 . Nied³ugo potem mia³o siê okazaæ, ¿e w³aœnie Biliñski by³ t¹ osob¹, która
Dokument 6: Protokó³ z 24 kwietnia 1946.
Dokument 20: Protokó³ z 12 grudnia 1946.
208
Dokument 25: Protokó³ z 24 lutego 1947.
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H. R. Tomaszewski, Wyznania typu ewangeliczno-baptystycznego wcodz¹ce w sk³ad Zjednoczonego
Koœcio³a Ewangelicznego w latach 1945-1956, b.r.m.w., s. 119n; autor pos³uguje siê form¹ „Byliñski”.
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w zeznaniach wobec Urzêdu Bezpieczeñstwa najbardziej obci¹¿y³a dzia³alnoœæ
Szenderowskiego, aresztowanego we wrzeœniu 1950 r.212 .
Podczas posiedzenia w grudniu 1946 r. rozpatrywano wniosek Koœcio³a Chrystusowego o przyjêcie do Rady Ekumenicznej. „Po d³u¿szej dyskusji postanowiono Koœció³ Chrystusowy, jako wyznanie autonomiczne, przyj¹æ do Rady Ekumenicznej bior¹c pod uwagê pozytywn¹ dzia³alnoœæ tego Koœcio³a jeszcze przed
wojn¹, oraz przez wzgl¹d na macierzysty Koœció³ w Ameryce”213 .
Nieca³e dwa lata póŸniej, 19 paŸdziernika 1948 r., Rada Ekumeniczna zawiesi³a w prawach cz³onkowskich Koœcio³ów Chrystusowy z powodu opublikowania
na ³amach „Jednoœci”, czasopisma wydawanego przez ten Koœció³, artyku³u wyszydzaj¹cego tradycjê katolick¹. Publikacj¹ t¹ poczu³ siê ura¿ony szczególnie
Koœció³ Starokatolicki Mariawitów. Jej autor wypowiedzia³ te¿ ostre s³owa krytyki pod adresem „Koœcio³a Powszechnego” i Rady Ekumenicznej”214 .
Plenarne zebranie Rady Ekumenicznej w dniu 9 czerwca 1949 r. przywróci³o
Koœcio³owi Chrystusowemu prawo do korzystania z œwiadczeñ materialnych
udzielanych w ramach Komitetu Odbudowy Koœcielnej. Natomiast wobec „niezastosowania siê do wskazañ w sprawie odwo³ania w swej prasie napaœci na Radê”,
uchwalono, ¿e Koœció³ ten „przestaje byæ cz³onkiem Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce”215 .
Skomplikowane by³a sytuacja zielonoœwi¹tkowców dzia³aj¹cych w ramach
Koœcio³a Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej, którzy od czerwca 1946 r. czekali
bezskutecznie na odpowiedŸ MAP w sprawie legalizacji. Rada Ekumeniczna na
posiedzeniu w dniu 12 grudnia 1946 r. musia³a wydaæ dla MAP opiniê na temat
KChWE, a jednoczeœnie rozpatrzyæ wniosek tego Koœcio³a w sprawie przyjêcia
do Rady. Za pozytywnym rozpatrzeniem tego wniosku opowiadali siê Stanis³aw
Krakiewicz i ks. sup. Konstanty Najder. Inni, jak np. ks. prezes Michelis przypominali, ¿e zielonoœwi¹tkowcy nie nale¿¹ do Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Ks. sup.
Stefan Skierski postawi³ „wniosek, aby nad t¹ spraw¹ siê zastanowiæ i pochopnie do Rady nie przyjmowaæ, a raczej sprawê od³o¿yæ”. Poparli go ks. Edward
Narbuttowicz i ks. A. L. Sergent. Ostatecznie jednak zaakceptowano wniosek ks.
Michelisa w sprawie przyjêcia Zielonoœwi¹tkowców do Rady z zastrze¿eniem, ¿e
w ci¹gu roku nie bêd¹ mogli ubiegaæ siê o pomoc materialn¹216 .
Sprawa cz³onkostwa Zielonoœwi¹tkowców by³a rozpatrywana ponownie na plenarnym zebraniu w dniu 9 czerwca 1949 r. Ks. prezes Z. Michelis wyjaœnia³, ¿e
„roczny okres kandydatury do przyjêcia wykaza³, ¿e Zielonoœwi¹tkowcy nie starali
siê w niczym zbli¿yæ, przeto jest zdania, aby wniosek o ich przyjêcie odrzuciæ”.
212
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Prezesa popar³ ks. Narbuttowicz, natomiast za przyjêciem byli ks. sup. Józef Naumiuk i brat Biliñski. „Po dyskusji uchwalono, aby wniosek Zielonoœwi¹tkowców o
przyjêcie ze wzglêdów formalnych odrzuciæ”. Na decyzji tej zawa¿yæ móg³ fakt, ¿e
spo³ecznoœæ ta nie uzyska³a uznania prawnego ze strony pañstwa217 .
Ministerstwo Administracji Publicznej prosi³o Radê Ekumeniczn¹ o opiniê nawet w sprawie wspólnot religijnych odleg³ych od g³ównego nurtu chrzeœcijañstwa, takich jak Badacze Pisma Œwiêtego218 czy Œwiecki Ruch Misyjny „Epifania”. Co do tej ostatniej opinia Rady brzmia³a: „Stowarzyszenie „Epifania” nie
jest Koœcio³em, ani wyznaniem, mo¿e byæ wiêc tylko traktowane jako zarejestrowane Stowarzyszenie. Osoby reprezentuj¹ce ten ruch za granic¹ i w kraju s¹ Radzie Ekumenicznej nieznane”219 .
Na pocz¹tku 1948 r. o cz³onkostwo w Radzie Ekumenicznej zabiega³ Koœció³
Katolicki Mariawitów (od³am mariawicki z Felicjanowa). Jednak plenarne roczne
zgromadzenie zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów postanowi³o „odroczyæ sprawê
bezterminowo”220 .
Krótko po zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej podjêta zosta³a inicjatywa
unifikacyjna wyznañ o pod³o¿u starokatolickim. Mia³a ona dotyczyæ Polskiego
Narodowego Koœcio³a Katolickiego, Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów oraz
Koœcio³a Starokatolickiego. Inicjatywa ta spotka³a siê z przychylnym przyjêciem
ze strony w³adz221 . Pojawi³a siê ona po raz pierwszy w maju 1945 r., a dyskusja
nad ni¹ w PNKK rozpoczê³a siê w czasie Ogólnopolskiego Zjazdu Kap³anów w
dniach 26-27 czerwca. Zebrani duchowni w zasadzie zaakceptowali plan, lecz
postawili warunki, ¿e Koœció³ Narodowy, mimo nowej nazwy, nie straci swego
charakteru i ¿e „Mariawici przyjm¹ nasze warunki, które im przed³o¿ymy”222 .
Po wstêpnych rozmowach przedstawicieli wspomnianych grup wyznaniowych,
1 wrzeœnia przes³ano do DW MAP Statut organizacyjny Polskiego Koœcio³a Katolickiego – tak¹ w³aœnie nazwê mia³a mieæ nowa formacja powsta³a na gruncie wy¿ej wymienionych (u¿ywano tak¿e nazwy Polski Starokatolicki Koœció³). Funkcjê
pierwszego prezesa mia³ pe³niæ bp Wac³aw Przysiecki (KSM), drugiego prezesa –
Mieczys³aw Rogalski (reprezentant PNKK), wiceprezesa – bp W³adys³aw Faron
(Koœció³ Starokatolicki). Rozmowy zjednoczeniowe nie zakoñczy³y siê sukcesem.
G³ównymi przeciwnikami tego projektu byli duchowni PNKK, „obawiaj¹cy siê, ¿e
dominuj¹ca rola w nowej formacji przypadnie bp. Faronowi, którego uwa¿ali za
wyrodnego syna i wroga Koœcio³a Narodowego”223 .
Dokument 46: Protokó³ z 9 czerwca 1949.
Dokument 25: Protokó³ z 24 lutego 1947.
219
Dokument 7: Protokó³ z 18 maja 1946.
220
Dokument 39: Protokó³ z 23 stycznia 1948.
221
K. Bia³ecki, Koœció³ Narodowy w Polsce w latach 1944 – 1965, Poznañ 2003, s. 245.
222
S. W³odarski, Historia Koœcio³a Polskokatolickiego (do 1946 r.), Warszawa 1964, s. 339.
223
K. Bia³ecki, dz. cyt., s. 246.
217
218

73

KAROL KARSKI

Rada PNKK na posiedzeniu 9 wrzeœnia 1945 r. stwierdzi³a: „Rada Polskiego
Starokatolickiego Koœcio³a obsadzona przez mariawitów i faronowców nie liczy³a siê zupe³nie z PNKK i dzia³a³a ca³kowicie samowolnie bez porozumienia siê z
Rad¹ Koœcio³a Narodowego. Rada Koœcio³a postanowi³a wyst¹piæ z Polskiego
Starokatolickiego Koœcio³a i uchwali³a, ¿e Koœció³ Narodowy ma samodzielnie
iœæ w³asn¹ drog¹ i pozostaæ dalej z ducha i nazwy Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim, przy tym zawsze zachowaæ dobr¹ wolê do wspó³pracy z bratnimi
wyznaniami w granicach naszych mo¿liwoœci”224 .
Bp W³adys³aw Faron decyzj¹ z 4 czerwca 1947 usuniêty z Koœcio³a Starokatolickiego „za brak pos³uszeñstwa i za szkodliw¹ dzia³alnoœæ”, powróci³ do Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Jego nastêpc¹ zosta³ bp Zygmunt Szypold225 .
Okazaæ siê mia³o, ¿e równie¿ dzia³alnoœæ bp Szypolda wzbudza³a zastrze¿enie.
Œwiadczy o tym zapis protokolarny z 22 paŸdziernika 1951 r. stwierdzaj¹cy, ¿e jego
„postêpowanie (…) nie harmonizuje z wysok¹ godnoœci¹, otrzyman¹ pod protektoratem RE – i stoi w sprzecznoœci z przyjêtymi przez niego w zwi¹zku z konsekracj¹ moralnymi zobowi¹zaniami w stosunku do miarodajnych reprezentantów
RE…”. Dalej dowiadujemy siê, ¿e ta dzia³alnoœæ „budzi uzasadnione zastrze¿enie
zarówno ze strony cz³onków RE, jak i innych powa¿nych czynników”. W oparciu o
powy¿sze zarzuty postanowiono skreœliæ bp. Z. Szypolda z listy cz³onków Rady
Ekumenicznej i – tutaj mamy do czynienia z ewidentnym przekroczeniem kompetencji – „nie uznawaæ dokonywanych odt¹d przez niego œwiêceñ”226 .
Na pocz¹tku lat 50. zaostrzy³a siê rywalizacja pomiêdzy luteranami i metodystami o wp³ywy wœród ewangelickiej ludnoœci Mazur. W protokole z posiedzenia Prezydium Rady Ekumenicznej z dnia 22 paŸdziernika 1951 r., które stanowi³o ostatnie
spotkanie przed czteroletni¹ przerw¹, zapisano zdanie: „Walki pomiêdzy Koœcio³em Metodystycznym i Ew.-Augsb. przynosz¹ wielk¹ szkodê idei ekumenicznej”.
Nadrzêdnym celem Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej, sformu³owanym
17 paŸdziernika 1945 w piœmie do MAP by³o „szerzenie w spo³eczeñstwie idei
braterstwa i lojalnej wspó³pracy w imiê Chrystusa”. „Celem tej pracy i wspó³pracy” – podkreœlano – „jest duchowe i moralne odrodzenie narodu polskiego,
utrwalenie i pog³êbienie demokracji przez ‘wniesienie Chrystusa do polityki’”,
rozumiane jako „popieranie w zakresie swego dzia³ania d¹¿enia do ustanowienia sprawiedliwoœci socjalnej, wolnoœci duchowej i pe³nego równouprawnienia
S. W³odarski, dz. cyt., s. 342-343.
Dokument 28: Protokó³ z 21 maja 1947; Komunikat Rady Starokatolickiego Koœcio³a w Polsce, KP
1948 nr 5 (9), s. 13.
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obywatelskiego”. Deklarowano te¿ walkê z wszelkimi objawami „spo³ecznego
samolubstwa, wyznaniowego, jak równie¿ ateistycznego fanatyzmu”, a tak¿e
zacofaniem politycznym i spo³ecznym227 . Za³o¿one cele zamierza³a Rada realizowaæ przez organizacjê konferencji, odczytów oraz poprzez prasê i w³asne wydawnictwa228 .
MAP odpowiedzia³o na program Rady dopiero 20 grudnia 1945. Oznajmiono
wówczas, ¿e przyjêto do wiadomoœci deklaracjê o jej utworzeniu i o jej sk³adzie
prezydium. Nie by³y to wszak¿e dla w³adz administracyjnych podstawy do nadania ChRE prawnego statusu. Przed prezydium Rady stanê³o wiêc zadanie ubiegania siê najpierw o prawne uznanie na drodze dekretu lub rozporz¹dzenia prezydenta. W dalszej dopiero kolejnoœci mo¿na by³o oczekiwaæ na ustawê sejmow¹ i
zatwierdzenie statutu229 .
Na pocz¹tku 1947 prezydium Rady powróci³o do starañ o jej prawn¹ legalizacjê. Z³o¿ono wówczas w MAP projekty statutu Rady, tzw. Komitetu Odbudowy
Koœcielnej, projekt statutu Komisji Pojednawczej oraz sk³ady osobowe komisji i
instytucji dzia³aj¹cych przy Radzie230 . Projekty statutów przygotowane przez
Radê mia³y jednak wadliw¹ redakcjê. Fakt ten oraz proponowane podporz¹dkowanie Komitetu Odbudowy Koœcielnej zagranicznej instytucji (chodzi³o o Wydzia³ Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej w Genewie) sta³y siê przyczyn¹ odmowy ich zatwierdzenia przez MAP231 . W tej sytuacji upowa¿niono ks. Najdera
i ks. Michelisa „do zaanga¿owania radcy prawnego celem opracowania statutu
R.E.”. Œrodki finansowe na realizacjê tego celu mia³y pochodziæ z KOK232 .
Kolejne starania w kierunku prawnej legalizacji podjê³a Rada w latach 19481949. Podczas posiedzenia plenarnego 19 paŸdziernika 1948 ks. prezes Z. Michelis
wyjaœnia³ dosyæ enigmatycznie, „¿e Statut Rady Ekumenicznej nie mo¿e byæ uznany przez W³adze centralne z ró¿nych wzglêdów”. Jednoczeœnie stwierdzi³: ”Tym
niemniej (…) musimy Radê Ekumeniczn¹ zalegalizowaæ jako stowarzyszenie, aby
by³a osob¹ prawn¹”. Wszyscy zgromadzeni przyjêli te s³owa z aprobat¹233 .
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Rada przed³o¿y³a w owym czasie dwa, znacznie rozbudowane w stosunku do
poprzednich, projekty „Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Ekumenicznego”, w którym
Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna mia³a pe³niæ rolê zarz¹du. W projekcie z
1949 r. (w art. 3) podkreœlano, ¿e celem Zwi¹zku jest „szerzenie ducha wspólnoty
chrzeœcijañskiej i wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami oraz ich cz³onkami, b) wspólna
praca spo³eczno-charytatywna, c) wspó³praca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi, zw³aszcza s³owiañskimi, d) szerzenie zasad demokracji i sprawiedliwoœci spo³ecznej”234 .
Z kolei cz³onkiem Zwi¹zku móg³ zostaæ „ka¿dy pe³noletni obywatel Polski,
chrzeœcijanin, nale¿¹cy do jednego z zalegalizowanych wyznañ, który zg³osi
przyst¹pienie do Zwi¹zku jednego z okrêgów i zostanie przyjêty przez Polsk¹
Chrzeœcijañsk¹ Radê Ekumeniczn¹”235 . Tym razem wiêc akces do ekumenicznej
organizacji mog³y zg³aszaæ pojedyncze osoby, a nie Koœcio³y. Zmiana ta mog³a
byæ podyktowana ró¿nymi czynnikami. Byæ mo¿e w grê wchodzi³y sugestie
w³adz administracyjnych, albo te¿ niechêæ samych Koœcio³ów wynikaj¹ca z
obaw, ¿e Zwi¹zek naruszy ich to¿samoœæ wyznaniow¹. Równoczeœnie mog³a to
byæ równie¿ próba ominiêcia przepisów i rejestracji organizacji na podstawie prawa o stowarzyszeniach236 .
W zamyœle ks. Michelisa Chrzeœcijañski Zwi¹zek Ekumeniczny mia³ docelowo przekszta³ciæ siê w nowy zwi¹zek wyznaniowy o szerokiej p³aszczyŸnie dogmatycznej. Na ³amach „Koœcio³a Powszechnego” pisa³ on: „pragnê zjednoczyæ
dzia³aczy koœcielnych ze wszystkich grup wyznaniowych o radykalnych i postêpowych przekonaniach, zarówno politycznych, jak i koœcielnych. Ma to byæ religijna demokracja w Polsce, która w œcis³ym sojuszu praktycznym z demokracj¹
polityczn¹ bêdzie szerzy³a idee socjalizmu tak bliskie ka¿demu szczeremu wyznawcy nie form i tradycji wyznaniowych, lecz samego Chrystusa, tego Boskiego
Rewolucjonisty na ziemi”237 .
Projekt statutu Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Ekumenicznego zosta³ przyjêty jednog³oœnie podczas plenarnego zebrania ChRE w dniu 9 czerwca 1949 r. Jednoczeœnie „postanowiono w jak najszybszym czasie statut przedstawiæ w³adzom w³aœciwym”238 . Podobnie jak w 1947, tak i teraz MAP odrzuci³o projekty Rady239 .
Szeregi dzia³aczy ekumenicznych z up³ywem czasu przerzedza³y siê. W Warszawie zmarli kolejno: ks. Stefan Skierski (1873-1948) – superintendent Koœcio³a
Ewangelicko-Reformowanego240 i ks. Edward Wende, do 1939 roku senior dieR. Michalak, dz. cyt., s. 228; cyt. za K. Urban, Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna…, dz. cyt., s. 42.
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cezji kaliskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, a po drugiej wojnie œwiatowej duszpasterz osieroconej parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie241 .
Superintendent naczelny Koœcio³a Metodystycznego ks. Konstanty Najder wyjecha³ w 1948 roku do USA i do kraju wiêcej nie powróci³. W tym samym roku
w³adze komunistyczne usunê³y metropolitê Dionizego (1874-1960) z funkcji
zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego242 . Jednoczeœnie biskup W³adys³aw Marcin Faron (1891-1965), zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego, powsta³ego jeszcze przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ w wyniku roz³amu
w Polskim Narodowym Koœciele Katolickim, postanowi³ powróciæ wraz z dwoma najbli¿szymi wspó³pracownikami na ³ono Koœcio³a Rzymskokatolickiego243 .
Zaostrzaj¹ca siê pod koniec lat czterdziestych konfrontacja pomiêdzy Wschodem a Zachodem, znana pod nazw¹ „zimnej wojny” i odczuwalna we wszystkich
dziedzinach ¿ycia, nie pozosta³a bez wp³ywu na dzia³alnoœæ Rady Ekumenicznej.
Poczynaj¹c od 1950 roku przerwane zosta³y nie tylko personalne, ale nawet listowne kontakty z Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów w Genewie. Z powodu braku darów zagranicznych oraz funduszów na administracjê, Rada zmuszona by³a zwolniæ ca³kowicie personel administracyjny. Zawieszono wydawanie „Koœcio³a Powszechnego”244 .
W atmosferze histerycznego doszukiwania siê wszêdzie przez w³adze komunistyczne szpiegów amerykañskich dosz³o do aresztowania wielu duchownych i
dzia³aczy koœcielnych. W nocy z 19 na 20 wrzeœnia 1950 roku funkcjonariusze
UB przeprowadzili aresztowania duchownych i œwieckich dzia³aczy Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego (powsta³ego w 1947 roku przez sfederowanie
trzech grup wolnokoœcielnych: Stanowczych Chrzeœcijan, Wolnych Chrzeœcijan i
Ewangelicznych Chrzeœcijan), Zjednoczenia Koœcio³ów Chrystusowych i Koœcio³a Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznych. Aresztowaniami objêto 199 osób. Kaplice,
kancelarie zborowe a nawet prywatne pokoje zosta³y opieczêtowane245 . Niektórzy
z aresztowanych zostali wypuszczeni po kilku miesi¹cach, inni dopiero w 1953
roku (np. Jerzy Sacewicz, lider Zjednoczenia Koœcio³ów Chrystusowych). Aresztowanym, który otrzyma³ najwy¿szy wyrok, by³ czo³owy dzia³acz ZKE wywodz¹cy siê z ewangelicznych chrzeœcijan Ludwik Szenderowski. Prokurator za¿¹da³ 12 lat, wyrok z³agodzono do 9, przesiedzia³ 5 lat246 .
Represje dotknê³y tak¿e Polski Narodowy Koœció³ Katolicki. Biskup Józef Padewski, aresztowany w styczniu 1951 roku pod zarzutem z³amania dekretu o obTam¿e, s. 314n.
Religia. Encyklopedia PWN, T. Gadacz, B. Milerski (red.), t. 3, Warszawa 2001, s. 228.
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rocie pieniê¿nym zagranicznymi i krajowymi œrodkami p³atniczymi, zmar³ w
trakcie œledztwa 9 maja tego¿ roku247 . Aresztowanemu w tym samym czasie ks.
Edwardowi Narbuttowiczowi postawiono zarzuty wspó³pracy z gestapo oraz
szpiegostwa na rzecz wywiadów brytyjskiego i amerykañskiego za poœrednictwem Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Ks. Narbuttowicz zosta³ skazany na karê
œmierci, zamienion¹ najpierw na do¿ywocie, a nastêpnie na 15 lat wiêzienia248 .
Zosta³ zwolniony z wiêzienia na fali przemian 1956 roku.
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski nie by³ wprawdzie dotkniêty tak drastycznymi represjami, niemniej jednak w³adza komunistyczna dawa³a wyraŸnie do zrozumienia, ¿e jej zgoda na pe³ne uregulowanie stosunków wewn¹trzkoœcielnych
(zwo³anie Synodu i wybór zwierzchnika Koœcio³a) mo¿liwa bêdzie dopiero wówczas, gdy z pe³nionych funkcji odejd¹ zastêpca biskupa ks. Jan Szeruda i wiceprezes Konsystorza Maksymilian Rudowski (1881-1971). W oczach w³adz uchodzili
oni za ludzi „nie daj¹cych gwarancji lojalnej wspó³pracy z pañstwem”. Nie sposób przemilczeæ, ¿e w ca³ej tej sprawie, która rozgrywa³a siê w 1950 i 1951 roku,
dosyæ dwuznaczn¹ rolê odegra³ ks. Zygmunt Michelis249 .
W tej atmosferze niepewnoœci i zastraszenia w dniu 30 marca 1951 roku obradowa³o w Warszawie doroczne plenarne posiedzenie Rady Ekumenicznej. Zachowany protokó³ nie zawiera ¿adnej wyraŸnej wzmianki na temat aresztowanych
wspó³braci. Punkt 3 obrad przewidywa³ likwidacjê Rady i zerwanie ³¹cznoœci z
Central¹ w Genewie. W toku burzliwej dyskusji pad³o jednak wiele g³osów w
obronie Rady. Ks. Julian Pêkala z Koœcio³a Narodowego, po wymienieniu jej dotychczasowych osi¹gniêæ, stwierdzi³ w konkluzji: „Dlatego moje serce pragnie,
a¿eby Rada Ekumeniczna nie rozwi¹zywa³a siê, lecz ¿y³a nadal dla wspólnego
dobra”. W podobnym duchu wypowiedzia³ siê ks. A. Kircun: „Trzeba, ¿eby trwa³a tak d³ugo, póki to bêdzie mo¿liwe. Mam dla niej wiele wdziêcznoœci i pragnê,
¿eby praca jej rozwija³a siê dalej”.
Ks. Edward Dietz z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, sk¹din¹d bliski
wspó³pracownik ks. Z. Michelisa, jako ostatni z dyskutantów oœwiadczy³:
„Stwierdzam, ¿e nie ma wœród nas nikogo, kto by zgodzi³ siê na likwidacjê Rady.
Wobec tego zapytujê Prezesa, czy projekt zlikwidowania Rady nie jest wynikiem
sugestii W³adz Pañstwowych”.
OdpowiedŸ Prezesa brzmia³a nastêpuj¹co: „Dwie s¹ przyczyny, które musz¹
byæ jasno wyra¿one: jedna okolicznoœæ – to przerzedzenie siê naszych szeregów z
przyczyn od nas niezale¿nych, a druga – pewne polityczne przejawy Œwiatowej
Rady, których my podzielaæ nie mo¿emy. Umieszczaj¹c w porz¹dku dziennym
projekt likwidacji, chcia³em us³yszeæ o tym nie tylko wasze zdanie, ale i równie¿
247
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zdanie W³adz. I mogê stwierdziæ, ¿e W³adze nasze wyznaniowe zupe³nie pozytywnie odnosz¹ siê do naszej dzia³alnoœci i nie domagaj¹ siê bynajmniej likwidacji Rady Ekumenicznej. Ze strony w³adz nic wiêc nie stoi na przeszkodzie, ¿ebyœmy dalej istnieli, choæ nie mamy formalnie zatwierdzonego statutu”250 .
Byæ mo¿e mówi¹c dosyæ enigmatycznie o „przerzedzeniu siê naszych szeregów z przyczyn od nas niezale¿nych” mia³ ks. Michelis na myœli aresztowanych
braci. Wydaje siê jednak, i¿ jego zapewnienia, „¿e W³adze nasze wyznaniowe
zupe³nie pozytywnie odnosz¹ siê do naszej dzia³alnoœci i nie domagaj¹ siê bynajmniej likwidacji Rady Ekumenicznej” – mija³y siê z prawd¹. Raczej by³o tak, ¿e
w³aœnie pod naciskiem tych w³adz ks. Michelis umieœci³ w porz¹dku obrad punkt
dotycz¹cy likwidacji Rady, a nastêpnie tak pokierowa³ dyskusj¹, ¿eby wynika³o z
niej, ¿e reprezentanci Koœcio³ów chc¹ j¹ utrzymaæ przy ¿yciu. Zabiegi te nie zda³y siê jednak na wiele, gdy¿ mimo ¿e nie dosz³o do formalnej likwidacji Rady, to
jednak jej dzia³alnoœæ na kilka lat zamar³a.
Podczas pierwszego posiedzenia Rady Ekumenicznej po czteroletniej przerwie, 7 grudnia 1955 r., prezes Z. Michelis oœwiadczy³: „Przypominam, ¿e nasza
R.E. ju¿ pod koniec pierwszego okresu na ¿yczenie ówczesnych w³adz wyznaniowych nie by³a rad¹ oficjalnych delegatów Koœcio³ów, a wiêc jakby zwi¹zkiem
Koœcio³ów, lecz zespo³em przyjació³ ruchu ekumenicznego. Sk³ada³a siê na skutek nieoficjalnej umowy z wszystkich Kierowników Koœcio³ów, którzy wyra¿¹ na
to sw¹ zgodê, oraz doproszonych innych Ksiê¿y wg ustalonego klucza: 5 osób z
wiêkszych, 3-2 z œrednich i 2 – z mniejszych Koœcio³ów. To grono wybiera skarbnika i 2 sekretarzy. Vice-prezesami s¹ wszyscy kierownicy Koœcio³ów bior¹cy
udzia³ w zespole”. Z dalszych wyjaœnieñ Ksiêdza prezesa wynika³o, ¿e Rada Ekumeniczna w Polsce „nie jest zwi¹zkiem Koœcio³ów, lecz ma charakter dobrowolnej wspó³pracy miêdzykoœcielnej, dzia³alnoœæ jej jest jawna i legalna. Dla uzyskania podstaw prawnych Zwi¹zku Koœcio³ów jest potrzebna uchwa³a Rady Ministrów, zgodnie z Ustaw¹ o Stowarzyszeniach”251 .
To pierwsze spotkanie zgromadzi³o 19 przedstawicieli z oœmiu Koœcio³ów:
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego,
Koœcio³a Metodystycznego, Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, Koœcio³a Polskokatolickiego, Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów i Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego.
W protokole zapisano jednak: „Koœció³ Prawos³awny, który w swoim czasie wycofa³ swoich przedstawicieli bierze udzia³ w naszych obradach w charakterze
obserwatora z g³osem doradczym w osobie ks. dyr. Nies³uchowskiego”. Równie¿
biskup Koœcio³a Polskokatolickiego, Eugeniusz Kriegelewicz oœwiadczy³, ¿e ¿e
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„bierze udzia³ w obradach R.E. w charakterze nie jej cz³onka, lecz na prawach
goœcia, dlatego w g³osowaniu udzia³u braæ nie bêdzie”. Jednoczeœnie doda³, „¿e
prezydium winno poczyniæ energiczniejsze starania u czynników rz¹dz¹cych, celem zatwierdzenia statutu Polskiej Rady Ekumenicznej, aby mog³a dzia³aæ energicznie, aby Koœcio³y zajê³y nale¿ne im miejsca w Polsce Ludowej”. W jego opinii „wspó³praca ekumeniczna w Polsce ju¿ da³a pozytywne rezultaty, czego dowodem jest wspólna Akademia Chrzeœcijañska” 252 .
Na wniosek ks. sup. Burcharta wybrano ponownie przez aklamacjê dotychczasowe prezydium: Prezes: ks. bp Zygmunt Michelis, sekretarz: ks. bp Wac³aw
Przysiecki, skarbnik i II-gi sekretarz zagr. ks. dyr. Leonid Jesakow. Wiceprezesami byli z urzêdu wszyscy zwierzchnicy Koœcio³ów253 . W marcu 1957 r. wybrano
nowych sekretarzy w osobach ks. Gustawa Burcharta i ks. Edwarda Narbuttowicza254 . Wybór tego ostatniego zosta³ jednak zakwestionowany przez Urz¹d do
Spraw Wyznañ. W tej sytuacji w lipcu tego samego roku na stanowisko I sekretarza Rady zosta³ wybrany ks. sup. Jan Niewieczerza³. Jednoczeœnie powo³ano Komisjê do spraw Pomocy Miêdzykoœcielnej w sk³adzie: ks. J. Niewieczerza³ –
przewodnicz¹cy, ks. Andrzej Wantu³a i ks. Tadeusz Majewski – cz³onkowie255 .
Nied³ugo po wznowieniu dzia³alnoœci przyst¹piono do opracowania statutu
Polskiej Rady Ekumenicznej. Pierwszy projekt pojawi³ siê na prze³omie kwietnia
i maja 1957 r.256 Jako cz³onków za³o¿ycieli wymieniano 7 Koœcio³ów: Koœció³
Ewangelicko-Augsburski, Koœció³ Ewangelicko-Reformowany, Koœció³ Metodystyczny, Polski Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów, Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny, Koœció³ Polskokatolicki i Koœció³ Starokatolicki Mariawitów. Dyskusja
nad projektem mia³a miejsce podczas posiedzenia w dniu 21 maja 1957 r. Co do
formalnej procedury przyjêcia Statutu przez Koœcio³y uchwalono, aby „w terminie do 20 czerwca Koœcio³y poda³y na piœmie swoje poprawki do Statutu, po
czym zwo³aæ na 27 czerwca godz. 17-ta posiedzenie ³¹czne z cz³onków prezydium i Komisji Statutowej”257 .
Spraw¹ Statutu zajêto siê ponownie 29 czerwca 1957 r. Po zaakceptowaniu
niektórych poprawek i odrzuceniu innych postanowiono Statut przyj¹æ. Jednoczeœnie upowa¿niono prezesa do z³o¿enia go w Urzêdzie do Spraw Wyznañ.
Uchwalono te¿ rozes³aæ do wiadomoœci po 1 egzemplarzu ka¿demu Koœcio³owi.
Poza tym stwierdzono, ¿e „ewentualne zmiany na ¿¹danie w³adz musz¹ byæ
uchwalone przez pe³ne prezydium”258 .
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Poprawiona wersja projektu Statutu259 zastrzega³a, ¿e Polska Rada Ekumeniczna „nie ma prawa do jakiejkolwiek ingerencji w wewnêtrzne sprawy Koœcio³ów
cz³onkowskich” (& 3). Wœród celów i zadañ wymienia³a m. in. duchowe zbli¿enie i pielêgnowanie braterskich stosunków pomiêdzy Koœcio³ami oraz ich cz³onkami przez wspólne konferencje teologiczne, wyk³ady biblijne, ewangelizacje,
tygodnie modlitwy, udzielanie sobie wzajemnej pomocy w wykonywaniu dzia³alnoœci religijnej i koœcielnej (& 4).
Cz³onkami Prezydium PRE byli z urzêdu jako wiceprezesi zwierzchnicy Koœcio³ów cz³onkowskich i rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Poza
tym w sk³ad Prezydium na podstawie wyborów odbywaj¹cych siê co trzy lata
wchodzili: prezes, sekretarz, zastêpca sekretarza i skarbnik (& 8).
W celu nale¿ytego przygotowania spraw, Rada powo³ywa³a komisje (teologiczn¹ misyjn¹, kontroluj¹c¹ i inne w miarê potrzeby). W ich sk³ad wchodzili
cz³onkowie Rady i zaproszeni eksperci (& 12). Polska Rada Ekumeniczna mog³a
te¿ „otwieraæ swoje oddzia³y w wiêkszych miastach kraju z zakresem dzia³ania
œciœle ustalonym przez regulamin uchwalony przez Radê i po uzyskaniu zgody na
otwarcie w³aœciwych w³adz pañstwowych” (& 15).
Ostatecznie na mocy decyzji wicedyrektora Urzêdu do Spraw Wyznañ z dnia
25 sierpnia 1958 r. Polska Rada Ekumeniczna zosta³a wpisana do rejestru stowarzyszeñ i zwi¹zków wyznaniowych – uzyska³a osobowoœæ prawn¹260 .
O zatwierdzeniu Statutu PRE przez w³adze pañstwowe ks. prezes Z. Michelis
informowa³ podczas plenum Polskiej Rady Ekumenicznej w dniu 6 wrzeœnia
1958 r. Przy okazji przedstawi³ te¿ dzia³alnoœæ Rady w ostatnim okresie, mówi³ o
uzyskaniu przez Radê w³asnego lokalu i ksiêgarni przy ul. Kredytowej 2/4 oraz o
przygotowaniach do jubileuszowego obchodu istnienia polskiej ekumenii261 .
Nieporozumienia miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi wzglêdnie ich przedstawicielami zdarza³y siê tak¿e po wznowieniu dzia³alnoœci w 1955 r. Podczas posiedzenia Prezydium PRE w dniu 29 czerwca 1957 r. ks. Robert Fiszkal, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Wiœle zarzuci³ miejscowemu zborowi
Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego „niedopuszczaln¹ propagandê (…) oraz
publiczne napaœci na Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w mowach pogrzebowych
na cmentarzu ewangelicko—augsburskim”. Prezes ZKE ks. Stanis³aw Krakiewicz
„nie uzna³ s³usznoœci zarzutu propagandy, przyzna³ natomiast, ¿e jeden z kaznodziei dopuœci³ siê zarzuconego wyst¹pienia i przyrzek³ temu przeciwdzia³aæ”.
Po d³u¿szej dyskusji, w której zabierali g³os niemal wszyscy obecni, przyjêto
jednog³oœnie nastêpuj¹c¹ rezolucjê, zg³oszon¹ przez prezesa Rady:
Dokument 68.
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„Rada Ekumeniczna stwierdza, ¿e ka¿dy Koœció³ ma prawo urz¹dzania ewangelizacji i uroczystoœci na terenie wszystkich publicznych swoich istniej¹cych
zborów o charakterze pozytywnym i buduj¹cym bez publicznej polemiki i napaœci na inne Koœcio³y ekumeniczne.
Konwersje z innych Koœcio³ów ekumenicznych s¹ dopuszczalne, ale bez zorganizowanej propagandy domowej z zaproszeniem i ulotkami w œrodowisku innego Koœcio³a ekumenicznego”262 .
Bardziej przykr¹ by³a sprawa rozpowszechniania przez ks. Tadeusza Gotówkê
z Koœcio³a Polskokatolickiego informacji, jakoby prezes Rady Ekumenicznej
„otrzymywa³ od r. 1950 z Genewy 2.000 dol. na cele ekumeniczne, których nie
ujawni³”. Na posiedzeniu Prezydium Rady Ekumenicznej w dniu 18 lipca 1957 r.
ks. Majewski potwierdzi³ ten fakt, podaj¹c, ¿e ks. Gotówka powo³uje siê na
oœwiadczenie dyrektora Instytutu Ekumenicznego w Bossey ko³o Genewy, prof.
Hansa-Heinricha Wolfa. Ks. Benedyktowicz potwierdzi³, ¿e osobiœcie s³ysza³ to
oœwiadczenie prof. Wolfa. Ks. prezes Michelis stwierdzi³, ¿e zarzut ten jest pozbawiony „wszelkich podstaw, gdy¿ od r. 1950 nie otrzyma³ ¿adnych dotacji z
Genewy”.
W zwi¹zku z zaistnia³¹ sytuacj¹ zebrani uchwalili wystosowaæ dwa listy: jeden
do dyrektora Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej w Genewie, ks. Leslie Cooka z
zapytaniem, „kto, kiedy i na jaki cel otrzymywa³ pieni¹dze ekumeniczne od r.
1950 z podpisem ks. biskupa Kotuli, jako zastêpcy Prezesa”, drugi do kierownictwa Koœcio³a Polskokatolickiego „z proœb¹ o zajêcie stanowiska w stosunku do
akcji ks. Gotówki”263 .
W protokole z posiedzenia Prezydium PRE w dniu 9 paŸdziernika 1957 r. znalaz³ siê nastêpuj¹cy zapis: „Sprawa incydentu w Bossey, który polega na rozszerzaniu nieprawdziwych wiadomoœci przez niektórych ksiê¿y o nadsy³aniu przez
Œwiatow¹ Radê Ekumeniczn¹ w latach 1950-1955 pomocy na rêce prez. Michelisa, zosta³a odpowiednimi listami wyjaœniaj¹cymi za³atwiona, przy czym pog³oski
te okaza³y siê nieprawdziwe. Koœció³, których ksiê¿a byli w tê sprawê wmieszani,
zajm¹ siê same ustosunkowaniem siê do tych ksiê¿y264 .
Ugrupowanie zielonoœwi¹tkowców, znane pod nazw¹ Koœció³ Chrzeœcijan
Wiary Ewangelicznej, przymuszone w 1953 r. przez w³adze komunistyczne do
wejœcia w sk³ad Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, zapragnê³o na fali liberalizacji ¿ycia polityczno-spo³ecznego w kraju w 1956 r. ponownie siê usamodzielniæ. W³adze pañstwowe, reprezentowane przez Urz¹d do Spraw Wyznañ, nie
mia³y zamiaru odpowiedzieæ pozytywnie na pragnienie tzw. roz³amowców265 .
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Zielonoœwi¹tkowcy zwrócili siê z proœb¹ o wsparcie równie¿ do PRE. Sprawa
by³a rozpatrywana na posiedzeniu prezydium w dniu 9 paŸdziernika 1957 r. Podjêta uchwa³a brzmia³a: „Pismo grupy Zielonoœwi¹tkowców, którzy wystêpuj¹
przeciwko dalszemu nale¿eniu do Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, którego prezesem jest ks. Krakiewicz, pozostaje bez za³atwienia, poniewa¿ w zwi¹zku z nieuznaniem Zielonoœwi¹tkowców przez W³adze Pañstwowe jako Koœcio³a,
sprawa ta nie mo¿e byæ przez Radê Ekum. rozpatrywana”266 .

18. EKUMENICZNY ZWI¥ZEK EUCHARYSTYCZNY
Niektórzy dzia³acze Rady Ekumenicznej, a w szczególnoœci jej prezes ks. Zygmunt Michelis odegrali pioniersk¹ rolê w zakresie praktykowania spo³ecznoœci
komunijnej. Najpierw realizowano j¹ wy³¹cznie w gronie duchownych, w nastêpnym etapie zapraszano do niej równie¿ osoby œwieckie.
Ks. Otton Krenz relacjonuj¹c przebieg Pierwszej teologicznej konferencji ekumenicznej, która odby³a siê w Diakonacie „Tabita” w Skolimowie w dniach 1-7
grudnia 1947 r. informowa³, ¿e zgromadzi³a ona 28 duchownych z Koœcio³ów
cz³onkowskich Rady Ekumenicznej. W rezultacie powa¿nej teologicznej dyskusji
ustalono na temat Komunii œw. cztery tezy jako wspólne. Ostatnia z nich brzmia³a: „Po¿¹dane i mo¿liwe jest ustanowienie w ramach Ekumenii personalnej spo³ecznoœci komunijnej pomiêdzy tymi, którzy wierz¹ w Chrystusa jako swego
Boga i Zbawiciela”267 .
W konsekwencji obrady zakoñczono uroczystym nabo¿eñstwem. „S³u¿bê
Bo¿¹ przy o³tarzu pe³nili wspólnie ksiê¿a wyznañ ewangelickich i starokatolickich, kazanie wyg³osi³ ks. Z. Michelis, po czym wszyscy obecni przyst¹pili do
spo³ecznoœci komunijnej, daj¹c wyraz swojej wierze w rzeczywist¹ obecnoœæ
Chrystusa Pana w sakramencie o³tarza”268 .
Podobny przebieg mia³a druga konferencja teologiczna zorganizowana w
dniach 4-6 listopada 1949: „Na zakoñczenie konferencji odprawione zosta³o uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne, po³¹czone ze spowiedzi¹ i Komuni¹ œw., któr¹
wspólnie rozdawali i przyjmowali ksiê¿a i uczestnicy konferencji”269 .
Podczas trzeciej konferencji teologicznej w lutym 1950 r. ks. prezes Z. Michelis, mówi¹c o „Mo¿liwoœciach i drogach do ekumenii koœcielno-organizacyjnej w
Polsce” jako najbli¿szy cel proponowa³ „odprawianie w czasie pasyjnym nabo¿eñstw ewangelizacyjno-pasyjnych o charakterze ekumenicznym, co pi¹tek w in266
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nej œwi¹tyni, w Wielkim Tygodniu zaœ – wspóln¹ Komuniê Œw.”. Referent zg³osi³
dodatkowo nastêpuj¹ce tezy: „1. Dla sprawowania ekumenicznej Komunii Œw.
wystarczy u¿ycie s³ów ustanowienia i jej dwupostaciowoœæ w dystrybucji. 2. Interkomunia winna byæ zapocz¹tkowana prywatnie i indywidualnie. 3. Uznaje siê
równorzêdnoœæ obrz¹dku liturgicznego trzech g³ównych form Komunii Œw. 4. Na
konferencjach winny byæ kolejno stosowane wszystkie formy, na zakoñczenie zaœ
w publicznych nabo¿eñstwach ekumenicznych ustalona forma ekumeniczna, zawieraj¹ca wszystkie istotne momenty Komunii Œw”.
Relacja z Trzeciej ekumenicznej konferencji teologicznej stwierdza³a: „Na zakoñczenie konferencji teologicznej odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo, w którym
spowiedŸ odprawi³ ks. O. Krenz, kazanie zaœ wyg³osi³ ks. sup. Józef Naumiuk
(Koœció³ Metodystyczny), po czym wszyscy uczestnicy konferencji przyst¹pili do
wspólnej Komunii Œw.”270 .
W kwietniu 1950 r., w dzieñ Wielkiego Czwartku odby³o siê w koœciele ewangelicko-reformowanym w Warszawie ekumeniczne nabo¿eñstwo komunijne, celebrowane przez ks. Zygmunta Michelisa i ks. Edwarda Narbuttowicza w asyœcie
wielu innych ksiê¿y. Do Komunii œw. przyst¹pi³o ok. 150 osób z ró¿nych wyznañ
i Koœcio³ów271 .
W styczniu 1951 roku, w tej samej œwi¹tyni ewangelicko-reformowanej, obchody Tygodnia Modlitwy zakoñczy³y siê wspóln¹ Komuni¹ Œw. „Przy o³tarzu
stanê³o dwunastu ksiê¿y ró¿nych wyznañ. Wszyscy uczestniczyli w Komunii Œw.
i w udzielaniu sakramentu wiernym, liczba których, jak i za pierwszym razem,
siêga³a do dwustu”272 .
Okolicznoœci, które doprowadzi³y do wspólnego celebrowania Wieczerzy Pañskiej ks. prezes Z. Michelis opisa³ podczas posiedzenia plenarnego w dniu
30 marca 1951 r. w sposób nastêpuj¹cy:
„Pierwszy okres istnienia Rady by³ wype³niony wzajemnym poznawaniem siê,
prze³amywaniem uprzedzeñ. Parê lat pracy kosztowa³o zanim zgromadzi³o siê w
Radzie tylu przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów.
Drugi okres by³ ten, kiedyœmy mogli ju¿ publicznie propagowaæ Ideê Ekumenii. W tym okresie nast¹pi³o œciœlejsze i g³êbsze zbli¿enie osobiste i poznawanie
œwiatopogl¹dów religijnych i dogmatów poszczególnych wyznañ, bo istnia³y w
tym wzglêdzie fa³szywe pojêcia. Ten okres skoñczy³ siê w ubieg³ym roku. Nale¿a³o iœæ dalej w rozwoju idei ekumenicznej, ale w jakim kierunku nie wiedzieliœmy. Pan Bóg nam da³ wskazówkê, co dalej robiæ, przez wydarzenia, które nast¹pi³y bez szczególnego z naszej strony wysi³ku i z góry powziêtego zamiaru.
270
Ks. O. K., Trzecia teologiczna konferencja ekumeniczna w Polsce, KP 1950 nr 3 (31), s. 13. W
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Przypomnijmy sobie ten tydzieñ modlitwy w Warszawie, który pcha³ nas do
spo³ecznoœci komunijnej. Odczuliœmy potrzebê zadokumentowania ³¹cznoœci naszej w Chrystusie przez udzia³ we wspólnej Eucharystii. To by³a wyraŸna wskazówka, w jakim kierunku iœæ dalej nale¿y. Nie tylko ksiê¿a, ale i uczestnicy
œwieccy domagali siê tej ³¹cznoœci komunijnej, choæ by³y i przeciwne g³osy, ale
to nie przeszkodzi³o nam pracowaæ w tym kierunku dalej.
Zebraliœmy siê w szczup³ym gronie ekumenistów w £owiczu i po wspólnej
Komunii œw. zastanawialiœmy siê, jak omin¹æ te ró¿ne przeszkody i trudnoœci dogmatyczne – i postanowiliœmy w ³onie ruchu ekumenicznego utworzyæ spo³ecznoœæ eucharystyczn¹.
Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e przeciwstawiamy siê wielowiekowej tradycji, bo
Komunia Œwiêta by³a raczej czynnikiem rozdzia³u, a nie ³¹cznoœci. Powiedzieliœmy sobie, ¿e to co przez 400 lat by³o uwa¿ane za ostatni krok w dziele zjednoczenia, to my uczynimy pierwszym.
Po raz pierwszy mia³em œmia³oœæ, mówi³ Prezes, zainicjowaæ w porozumieniu
z braæmi nabo¿eñstwo Komunijne Ekumeniczne w ubieg³ym roku w Wielki
Czwartek w Koœciele Reformowanym na Lesznie – i lud koœcielny aprobowa³ ten
czyn przez przyst¹pienie do wspólnej Komunii Œw. Oko³o 200 osób uczestniczy³o
w tej uczcie, a koœció³ by³ przepe³niony modl¹cymi siê.
To by³ fakt, który odbi³ siê echem w ca³ym œwiecie Ekumenicznym, który wywo³a³ niepokój u jednych i wielki entuzjazm u drugich.
Rok 1950 uwa¿am, powiedzia³ Prezes, za rok prze³omowy, który przeciwstawia
siê zwyciêsko wielowiekowej tradycji. Odt¹d datuje siê nowy pogl¹d na Eucharystiê, któr¹ uwa¿amy za Ÿród³o, pocz¹tek i fundament rzeczywistej Ekumenii.
Utworzy³o siê w ten sposób pewne centrum w ekumenii, które ma swoj¹ prawicê i lewicê: Centrum to Ekumenia Eucharystyczna, prawica – to Koœció³ prawos³awny, a lewicê stanowi¹ grupa „Ewangelicznych Chrzeœcijan” oraz „Wolnych Chrzeœcijan” i Baptystów”273 .
Praktykowanie Spo³ecznoœci Komunijnej prowadzi³o do kontrowersji w ³onie
niektórych Koœcio³ów, a nawet w kierownictwie koœcielnym. Tak by³o np. w Koœciele Starokatolickim Mariawitów, w którym zwolennikiem praktykowania interkomunii by³ bp Wac³aw Przysiecki, sprzeciwia³ siê jej natomiast biskup naczelny
Roman Próchniewski. Podczas wspomnianego posiedzenia plenarnego 30 marca
1951 r. bp Próchniewski „oœwiadczy³, ¿e w sprawie najistotniejszej, jak¹ jest niew¹tpliwie wspólna Komunia Œw., powinniœmy siê oprzeæ na zdaniu Œw. Ignacego
Antiocheñskiego, jednego z pierwszych mêczenników Chrystusowych, który
twierdzi³, ¿e tylko ta Eucharystia jest wa¿na, któr¹ konsekruje biskup, lub przez
niego upowa¿niony kap³an i zaleca mieæ we czci trzy stopnie kap³añstwa: biskupa, prezbitera i diakona. To zdanie nale¿y uwzglêdniæ i do uregulowania tej kwe273
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stii przyst¹piæ. Przez szesnaœcie wieków Koœcio³y nie mog³y b³¹dziæ. St¹d wynika
kwestia Sukcesji Apostolskiej i tê sprawê nale¿y definitywnie za³atwiæ, uwzglêdniaj¹c autorytet Œw. Ignacego”274 .
Zwierzchnik Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów ks. Aleksander Kircun oœwiadczy³: ”Ja sam przyjmowa³em udzia³ we wspólnej Komunii Œw., ale
wobec protestu wiernych postanowiliœmy nie braæ nadal w niej udzia³u”.
By³y te¿ inne g³osy. Ks. sup. Józef Naumiuk, odpowiadaj¹c na wywody ks.
bpa Próchniewskiego, oœwiadczy³: „Nie analizowa³em swojej wiary (…) czu³em
tylko, ¿e przystêpujê do Sto³u Pañskiego, czu³em, ¿e nie tylko ja, ale i wszyscy,
którzy przystêpowali ze mn¹ do wspólnej Komunii, to samo odczuwali, co ja. – I
ja pragnê, ¿ebyœmy i nadal w tej spornej sprawie nie zastanawiali siê zbytnio nad
dogmatyczn¹ stron¹, ale przystêpowali z wiar¹, ¿e przyjmujemy Boga do serc
naszych, i cieszê siê, ¿e Rada Ekumeniczna posz³a w tym kierunku. Ja uwa¿am,
¿e nale¿y nam mieæ uznanie dla Prezesa, któremu zawdziêczamy ten wynik doprowadzenia nas do wspólnej Komunii œw.
Ks. sup. Kazimierz Ostachiewicz wspar³ wywody ks. Naumiuka oœwiadczaj¹c:
„Chcia³bym podkreœliæ (…) jako rzecz wa¿n¹ to zbli¿enie wszystkich Koœcio³ów
przy Stole Pañskim. Jestem tego zdania, ¿e to by³a cudowna ³aska Bo¿a, ¿e takie
ró¿ne wyznania z³¹czy³ Stó³ Eucharystyczny i sk³adam serdeczne podziêkowanie
Prezesowi, który tyle trudów podj¹³ w tej sprawie”275 .
Wy¿ej opisane zebranie plenarne Rady Ekumenicznej z 30 marca 1951 r.,
mimo uchwa³y o kontynuowaniu dzia³alnoœci, nie zdo³a³o ju¿ jej o¿ywiæ. Ogólna
sytuacja spo³eczno-polityczna w kraju w pierwszej po³owie lat 50. nie sprzyja³a
kontaktom i wspó³pracy ekumenicznej. Dodatkowym utrudnieniem sta³y siê nieporozumienia miêdzy poszczególnymi Koœcio³ami.
Na pocz¹tku 1953 r. ks. prezes Zygmunt Michelis opublikowa³ artyku³ pt.
„Kryzys Ekumenii276 . Punktem wyjœcia jego rozwa¿añ by³a III Œwiatowa Konferencja ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a277 , zwo³ana w lipcu 1952 r. w Lund (Szwecja)
przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów. Jego zdaniem, jedynym realnym wynikiem
obrad by³o „melancholijne” stwierdzenie: „Czujemy siê jedno w Chrystusie, ale
nie potrafimy byæ jedno Koœciele”.
Nawi¹zuj¹c do sytuacji ekumenicznej w kraju pisa³: „W Polsce rzeczywistoœæ
ekumeniczna istotnie tak wygl¹da. Gdy stanê³a na porz¹dku dziennym, jak na ca³ym œwiecie, sprawa Wspólnoty Komunijnej, wówczas uchylili siê od tej wspólnoty prawos³awni, narodowcy, baptyœci, wolni chrzeœcijanie. Pozostali tylko luteranie, reformowani i mariawici. Oczywiœcie, nie jako Koœcio³y i nie wszyscy ich
wyznawcy, lecz tylko jednostki. Ale b¹dŸ co b¹dŸ by³a to znaczna, a przede
Tam¿e.
Tam¿e.
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wszystkim reprezentacyjna grupa, która utworzy³a Ekumeniczny Zwi¹zek Eucharystyczny. I od tego momentu rozpocz¹³ siê proces wsteczny. Jednoœæ mniejszoœci
eucharystycznej stawa³a siê coraz œciœlejsza, a tym samym automatycznie rós³
dystans stosunku do „ekskluzjonistów”. Nie mieliœmy sobie nic wiêcej do powiedzenia, choæ zachowaliœmy „towarzyskie stosunki”. Ale z natury rzeczy musia³y
siê one rozluŸniæ, gdy¿ nikt nie widzia³ realnego celu w ich podtrzymywaniu”.
Z dalszych wywodów wynika, ¿e mia³y te¿ miejsce nieporozumienia na innym
tle. Autor mia³ prawdopodobnie na myœli konflikty miêdzy luteranami a metodystami na Mazurach, formu³uj¹c nastêpuj¹ce zdania: „Do tego dosz³y jeszcze pewne zatargi konkurencyjne z „Koœcio³ami misyjnymi”, tzn. z tymi, które specjalizuj¹ siê w nawracaniu ewangelików na ewangelicyzm, czyli wyra¿aj¹c siê dobitniej – ze zorganizowanym k³usownictwem religijnym w obrêbie obozu
ekumenicznego”.
W konkluzji artyku³u autor pisa³: „I dziœ ruch ekumeniczny w Polsce faktycznie przesta³ byæ popierany przez Koœcio³y, a sta³ siê akcj¹ jednostek spoœród ró¿nych wyznañ. Rada Ekumeniczna Koœcio³ów Chrzeœcijañskich w Polsce sta³a siê
raczej „Towarzystwem Przyjació³ Ruchu Ekumenicznego”. Wyst¹pili oficjalnie z
Rady prawos³awni, ewangeliczni i wolni chrzeœcijanie, adwentyœci, metodyœci.
Inne Koœcio³y oficjalnie nie wyst¹pi³y, ale w rzeczywistoœci s¹ reprezentowane
tylko nieoficjalnie przez jednostki”.
Gdy po kilkuletniej przerwie Rada Ekumeniczna wznowi³a swoj¹ dzia³alnoœæ,
ks. prezes Z. Michelis informowa³, ¿e „miêdzy naszymi Koœcio³ami jest Bractwo
Komunijne, które realizuje interkomuniê”278 . Ze wzglêdu na brak materia³ów
trudno jednak ustaliæ, jaki by³ zakres oddzia³ywania tego bractwa. Raczej nale¿y
przyj¹æ, ¿e by³a to niewielka ekskluzywna grupa, która z up³ywem czasu zaprzesta³a dzia³alnoœci.

19. KONTAKTY Z EKUMENIZMEM ŒWIATOWYM
W sierpniu 1948 r. odby³o siê w Amsterdamie Zgromadzenie Ogólne Koœcio³ów, które oficjalnie powo³a³o do ¿ycia Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów. W gronie 147
Koœcio³ów cz³onkowskich znalaz³y siê dwa z Polski: Koœció³ Ewangelicko-Augsburski i Polski Narodowy Koœció³ Katolicki. W obradach wziêli jednak udzia³ jedynie dwaj delegaci Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego: bp Jan Szeruda i ks.
Zygmunt Michelis. Pierwszy z wymienionych zosta³ wybrany w sk³ad 90-osobowego Komitetu Naczelnego – najwy¿szego gremium Rady w okresie miêdzy
zgromadzeniami.

278

Dokument 57: Protokó³ z 18 kwietnia 1957.

87

KAROL KARSKI

Podczas posiedzenia plenarnego Rady Ekumenicznej 19 paŸdziernika 1948
r.279 obaj delegaci podzielili siê swoimi wra¿eniami z tego wa¿nego wydarzenia
ekumenicznego. W spotkaniu, poza reprezentantami Koœcio³ów cz³onkowskich,
wziêli te¿ udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Ks. bp J. Szeruda omówi³ na wstêpie fazy organizowania siê Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. Wspomnia³, ¿e Rosyjski Koœció³ Prawos³awny mimo zaproszenia nie
uczestniczy³ w Zgromadzeniu w Amsterdamie. Rosjanie swoj¹ nieobecnoœæ „wyt³umaczyli tym, ¿e ruch ekumeniczny reprezentowany w Amsterdamie odszed³
od pierwotnych zasad przyjêtych w swych za³o¿eniach oraz w duchu pierwotnego
chrystianizmu i sta³ siê bardziej politycznym”. Nastêpnie sprawozdawca okreœli³
stosunek Koœcio³a Rzymskokatolickiego do ŒRK jako „ca³kiem separatystyczny”. Stwierdzi³ równie¿, ¿e „zainteresowanie siê Kongresem ze strony czynników
pañstwowych by³o wiêksze ni¿ kiedykolwiek – czego dowodem by³a obecnoœæ
ponad 240 przedstawicieli prasy ca³ego œwiata”.
Naczelnym zadaniem Zgromadzenia by³o – w opinii bp. J. Szerudy – „wy³onienie wspólnego przedstawicielstwa do reprezentacji wszystkich Koœcio³ów
chrzeœcijañskich. Nastêpnie wy³oni³y siê inne zagadnienia, traktuj¹ce o wp³ywie
religii i Ewangelii na sprawy pokoju i kszta³towanie siê ¿ycia narodowego”. Obrady by³y urozmaicone nabo¿eñstwami i Komuni¹ Œw. „w ró¿nych obrz¹dkach –
co by³o wyrazem pewnej jednoœci chrzeœcijañskiej”.
Dzieñ 23 sierpnia 1948 roku, w którym utworzono Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów, to – zdaniem bp. Szerudy – moment, który nale¿y traktowaæ jako historyczny, w ¿yciu chrzeœcijañstwa jest wyrazem wspólnych d¹¿eñ do jednoœci. „W programowych referatach uwydatnia³a siê myœl, ¿e Koœció³ ma zadanie realizowaæ
Królestwo Bo¿e na ziemi – Królestwo sprawiedliwoœci i pokoju – poza systemami stworzonymi przez ludzi. Dominowa³a tu myœl teologiczna z Bazylei, która
sta³a siê oœrodkiem w ostatnich czasach, najpowa¿niejszym Ÿród³em myœli chrzeœcijañskiej”.
Referent zwróci³ szczególn¹ uwagê na wyst¹pienia dwóch prelegentów: Johna
Fostera Dullesa z USA i ks. prof. Jozefa L. Hromadki Z Czechos³owacji. „Teza
prof. Hromadki brzmia³a – ¿e cywilizacja zachodnia bur¿uazyjna ju¿ siê skoñczy³a. Jest pewna pró¿nia. Narody szukaj¹ rozwi¹zania i nowej treœci – tym siê
t³umaczy chaos i niepokój. Zachód jest obarczony chorobami: sceptycyzmem,
rozk³adem moralnym itd.
Wyk³ad jego by³ atakiem na system i cywilizacje Zachodu i twierdzi³, ¿e
przedstawiciele Zachodu s¹ przera¿eni trwog¹ przed now¹ myœl¹ propagandow¹
przez Zwi¹zek Radziecki. Zaznaczy³ równie¿ o s³abych stronach systemu bur¿uazyjnego i sprzecznych z elementami chrystianizmu. Brak mu kultury serca i dynamizmu spo³ecznego, który cechowa³ pierwotny chrystianizm. Koœció³ musi byæ
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w³asnoœci¹ ca³ej ludzkoœci i dzia³aæ wszêdzie bez jakichkolwiek ram”. Referat
Hromadki – mówi³ bp Szeruda – „by³ dobrze przyjêty i wynagrodzony ¿ywymi
oklaskami”.
W podsumowaniu referent stwierdzi³, ¿e mimo ujemnych stron, Zgromadzenie
w Amsterdamie by³o „wyrazem jednoœci wko³o osoby Jezusa Chrystusa. Konferencja ta mia³a cele organizacyjne i wytyczenie pewnych zadañ i prac na przysz³oœæ
i mimo wielu elementów ludzkich, najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest to, ¿e Koœcio³y (…)
wst¹pi³y na jedn¹ wspóln¹ drogê, gdzie pasterzem jest Jezus Chrystus”.
Bardziej krytycznie o wydarzeniu tym wypowiedzia³ siê ks. Z. Michelis. Jego
zdaniem Zgromadzenie zawiod³o pok³adane nadzieje i nie przynios³o spodziewanych owoców. „Powodem tego jakoby chybionego celu jest fakt, ze podczas obrad Kongresu dominowa³y elementy spo³eczno-polityczne nad zagadnieniami religijnymi, traktuj¹cymi o jednoœci duchowej chrzeœcijañstwa”. Ks. Michelis widzia³
w Konferencji Amsterdamskiej „wp³ywy polityczne systemu
amerykañskiego”, uwa¿a³, ¿e Konferencja ta nie robi³a „wra¿enia soboru, zebrania ludzi duchem Bo¿ym owianych. Zbyt szeroka problematyka Kongresu nie
pozwoli³a zaj¹æ siê zagadnieniami istotnymi, tj. czysto religijnymi i duchowymi”.
Ks. Michelis stwierdzi³, ¿e „nie jesteœmy upowa¿nieni do rozstrzygania zagadnieñ spo³eczno-politycznych – musimy to zostawiæ ludziom do tego powo³anym.
Rada Ekumeniczna ma d¹¿yæ do istotnej jednoœci, aby ta jednoœæ nie by³a frazesem, lecz aby nas ³¹czy³ jeden Pan, jeden Koœció³, jako Cia³o Chrystusowe…”.
Po d³ugiej i czêœciowo kontrowersyjnej dyskusji uczestnicy posiedzenia plenarnego przyjêli rezolucjê280 , w której ustosunkowali siê do uchwa³ Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie.
W punkcie pierwszym rezolucji Rada Ekumeniczna stwierdzi³a, ¿e Zgromadzenie w Amsterdamie „oznacza dalszy etap na drodze ku jednoœci Koœcio³ów
chrzeœcijañskich”. Krytycznie ocenia³a jednak jego wypowiedzi w zakresie problematyki polityczno-spo³ecznej. Jej zdaniem „tylko œcis³e ograniczenie siê w
chwili obecnej do zadañ i pos³annictwa Koœcio³a w zakresie religijnym mo¿e
uchroniæ Koœcio³y od zarzutu popierania interesów i ideologii jednej klasy spo³ecznej ze szkod¹ dla innych klas”.
W punkcie drugim Rada Ekumeniczna w Polsce stwierdza³a „z wdziêcznoœci¹,
¿e ekumeniczne instancje i czynniki w Genewie wydatnie pomaga³y Koœcio³om
reprezentowanym w Radzie”. Jednoczeœnie wyra¿a³a przekonanie, ¿e ŒRK nadal
okazywaæ bêdzie Polsce swoj¹ pomoc i nie ulegnie „odmiennym sugestiom stawiaj¹cym politykê przed religi¹ oraz interesy egoistyczne ponad braterstwo
chrzeœcijañskie”.
Potem nastêpowa³ akapit bêd¹cy swego rodzaju aktem ho³downiczym wobec
„w³adzy ludowej”. Brzmia³ on: „Stwierdzaj¹c fakt pe³nej wolnoœci religijnej w
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Polsce w g³oszeniu Ewangelii i pielêgnowaniu ¿ycia religijnego, uznajemy z
wdziêcznoœci¹, ¿e korzystamy z wszelkiej opieki i pomocy od naszego Rz¹du w
pracy charytatywnej pod auspicjami Œwiatowej Rady Ekumenicznej, jak i pielêgnowaniu stosunków z zagranicznymi reprezentantami ruchu ekumenicznego zarówno przez wyjazdy w³asne jak i wizyty zagraniczne”.
W tym miejscu warto zwróci³ uwagê, ¿e jeden z uczestników posiedzenia plenarnego Rady Ekumenicznej w Polsce, mianowicie ks. Edward Dietz, podczas
dyskusji nad rezolucj¹ oœwiadczy³, w odniesieniu do wyjazdów za granicê „czuje siê pokrzywdzony stanowiskiem w³adz” i z tego powodu „za punktem drugim
g³osowaæ nie bêdzie”281 .
Z kolei reprezentant Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, ks.
A. Kalinowicz opowiada³ siê za ca³kowitym skreœleniem punktu trzeciego. Dotyczy³ on sprawy, która w sposób szczególny le¿a³a na sercu ks. prezesowi Z. Michelisowi. Ostatecznie punkt ten osta³ siê w rezolucji. Brzmia³ on: „Rada Ekumeniczna w Polsce pozwala sobie wypowiedzieæ opiniê, ¿e ca³kowite pozbawienie
Krajowych Rad Ekumenicznych prawa do samodzielnego przedstawicielstwa
oraz wyra¿aj¹ce siê w tym niedocenianie wa¿noœci budowania podstaw organizacyjnych Œwiatowej Rady Ekumenicznej poprzez Krajowe Rady Ekumeniczne stanowi powa¿ne niebezpieczeñstwo dla przysz³oœci ruchu ekumenicznego.
Bez statutowego uznania Krajowych Rad Ekumenicznych w konstytucji Œwiatowej Rady Ekumenicznej i udzielenia im prawa wysy³ania delegatów na plenarne konferencje Œwiatowej Rady Ekumenicznej mniejsze grupy wyznaniowe we wszystkich
krajach oraz masy konfesyjne nie zostan¹ przepojone duchem ekumenicznym.
Prosimy przeto Generalnego Sekretarza Œwiatowej Rady Ekumenicznej o
wierne przedstawienie i gor¹ce poparcie naszych dezyderatów w egzekutywie
Œwiatowej Rady Ekumenicznej przy szczegó³owym wypracowaniu i uzupe³nienie
jej organizacji.
My w Polsce stoimy œwiadomie i twardo na stanowisku, ¿e Œwiatowa Rada
Ekumeniczna nie ma byæ i pozostawaæ tylko zwyk³ym u¿ytecznoœciowym zwi¹zkiem konfesyjnym Koœcio³ów, lecz ma jej przyœwiecaæ idea³ zjednoczonego, federacyjnego Koœcio³a Ekumenicznego z pe³n¹ autonomi¹ dla poszczególnych
wyznañ i obrz¹dków…”282 .
Sprawie statusu krajowych rad ekumenicznych w ³onie Œwiatowej Rady Koœcio³ów poœwiêci³ ks. Z. Michelis sporo uwagi równie¿ w swojej relacji z Amsterdamu zamieszczonej na ³amach „Koœcio³a Powszechnego”283 .
Pisa³ m.in.: „Zamiast stworzyæ w ka¿dym kraju Ekumeniczn¹ Radê Krajow¹ i
tê uznaæ za podstawê organizacyjn¹, przydzielaj¹c jej reprezentacjê w Œwiatowej
281
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Radzie wed³ug liczby i mocy ducha ekumenii krajowej, powo³ano z poszczególnych krajów reprezentantów wyznaniowych. Powstaje wiêc paradoks: poszczególny krajowy Koœció³ wyznaniowy posy³a delegatów do Œwiatowej Rady Ekumenicznej, choæby w swoim kraju nie utrzymywa³ stosunków ekumenicznych ze
swoimi innowierczymi rodakami i wspó³obywatelami. Jest to fikcyjna ekumenia
dygnitarzy koœcielnych, za któr¹ mo¿e nie staæ – i w wielu wypadkach faktycznie
nie stoi – lud koœcielny. Tak by³o przed wojn¹ w krajach wschodnich, i to stanowi³o s³ab¹ stronê ekumenizmu w tych krajach. Ten b³¹d, powtórzony w Amsterdamie, staæ siê mo¿e grobem ekumenizmu amsterdamskiego. Wierzymy jednak,
¿e szczerzy i rozumni zwolennicy idei ekumenizmu mas ludowych znajd¹ drogi i
sposoby do uchronienia od zag³ady prawdziwego ekumenizmu”.
W nawi¹zaniu do sytuacji w kraju ks. Michelis stwierdza³: „Nam w Polsce tak¿e grozi to niebezpieczeñstwo, i to z wielu stron. Nie mamy wra¿enia, aby wszyscy czo³owi i urzêdowi przedstawiciele Krajowej Rady Ekumenicznej byli nimi w
rzeczywistoœci – publicznie, czynnie i konsekwentnie – w swoich wyznaniowych
organizacjach. Ci zaœ, którzy s¹ tym prawdziwie, musz¹ zwalczaæ opory nie tylko
przeciwników, lecz i chwiejnych lub niezdecydowanych przedstawicieli ekumenizmu. Objaw ten spostrzegamy nieomal we wszystkich grupach krajowych”.
Dwa i pó³ roku póŸniej, 30 marca 1951 r., w porz¹dku obrad plenarnego posiedzenia Rady Ekumenicznej znalaz³ siê punkt mówi¹cy o likwidacji Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce i zerwaniu ³¹cznoœci z Central¹ w Genewie.
Wielu uczestników zebrania plenarnego by³o zaskoczonych przedstawionym
wnioskiem. W odniesieniu do zerwania ³¹cznoœci z Genew¹ ks. prezes Z. Michelis mówi³: „Œwiatowa Rada Ekumeniczna w ostatnich czasach zaczê³a zabieraæ
g³os w sprawach politycznych i socjalnych. G³os ten nale¿y do anglosaskich
przedstawicieli Ekumenii. Pomoce przez nich udzielane przyczyni³y siê do ich
dominuj¹cej roli. Wp³ywy swoje wyzyskuj¹ oni dla propagandy politycznej o
wiadomym zabarwieniu. Czo³owi reprezentanci Ekumenii zaczynaj¹ ulegaæ tej
propagandzie i my nie mamy mo¿noœci wp³ywaæ na ten kierunek. Do nas nale¿y
jednak ustosunkowanie siê do tej akcji i s¹dzê, ¿e nadszed³ ju¿ czas, ¿ebyœmy siê
przeciwstawili temu pr¹dowi z ca³¹ stanowczoœci¹. Uwa¿am za swój obowi¹zek
zwróciæ na to uwagê cz³onków (…) Chcia³em zaalarmowaæ polsk¹ Ekumeniê stawiaj¹c tezy, na które trzeba wspólnie odpowiedzieæ. Ale nale¿y to uczyniæ w
zwi¹zku z obecnym stanem ruchu ekumenicznego w Polsce”.
Dalej ks. Michelis informowa³: „Od lutego nie otrzymujemy z Centrali genewskiej nie tylko ¿adnej pomocy, ale usta³a nawet wszelka korespondencja. W ten
sposób zmuszeni zostaliœmy iœæ o w³asnych si³ach i fundusze nasze powoli wyczerpywa³y siê”.
Przygotowana by³a przez bp. W. Przesieckiego rezolucja „w sprawie politycznych enuncjacji niektórych dzia³aczy ekumenicznych” Œwiatowej Rady Koœcio-
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³ów. Ks. Jan Niewieczerza³ wyrazi³ jednak „w¹tpliwoœæ, czy Rada Ekumeniczna
mo¿e potêpiæ te wyst¹pienia bez uprzedniego zapoznania siê z nimi”. Ks. Krenz
zaproponowa³ skreœlenie we wniosku s³ów potêpienia, odnosz¹cych siê do samej
ŒRK, „gdy¿ jej wyst¹pienia s¹ powœci¹gliwe i obiektywne, czego nie mo¿na powiedzieæ o enuncjacjach poszczególnych cz³onków”. Poprawkê ks. Krenza popar³
bp J. Szeruda. Ks. Niewieczerza³ cofn¹³ swoje zastrze¿enia i rezolucja bpa Przysieckiego z poprawk¹ ks. Krenza zosta³a przyjêta jednog³oœnie284 .
Ks. bp Jan Szeruda, wybrany w Amsterdamie w poczet cz³onków Komitetu
Naczelnego ŒRK, nie móg³ – z powodu konfrontacyjnych relacji miêdzy Wschodem a Zachodem – uczestniczyæ w dorocznych spotkaniach tego gremium. Na II
Zgromadzenie Ogólne ŒRK, obraduj¹ce w dniach 15-31 sierpnia 1954 roku w
Evanston ko³o Chicago Koœció³ Ewangelicko-Augsburski wydelegowa³ ks. bp.
Karola Kotulê i ks. prof. Wiktora Niemczyka. Do udzia³u ich w posiedzeniu jednak nie dosz³o, gdy¿ Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie nie wyda³a
na czas wiz285 .
Pierwsze po czteroletniej przerwie spotkanie przedstawicieli Koœcio³ów,
wspó³pracuj¹cych w ramach Rady Ekumenicznej, które odby³o siê 7 grudnia
1955 r. za niew¹tpliwym przyzwoleniem w³adz pañstwowych by³o oznak¹ rozpoczynaj¹cej siê „odwil¿y” politycznej w Polsce. Za pretekst zwo³ania tego posiedzenia wykorzystano okolicznoœæ, ¿e Koœció³ Ewangelicko-Augsburski otrzyma³
od Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie obszerne pismo, w którym Rada w
13 punktach porusza³a szereg aktualnych i wa¿nych spraw, które wy³oni³y siê na
posiedzeniu Komitetu Naczelnego w Davos (Szwajcaria) latem tego roku286 . Ks.
prezes Z. Michelis wyjaœnia³: „Poniewa¿ jest jeden punkt pilny i sprecyzowany –
oto dlaczego pozwoli³em sobie tak nagle zaprosiæ czcigodnych braci na dzisiejsze
posiedzenie”.
Ten pilny punkt, o którym mówi³ ks. Michelis, otrzyma³ w protokole nastêpuj¹cy zapis: „Krajowe Rady Ekumeniczne mog¹ byæ asocjonowane przy Radzie
Œwiatowej i otrzymywaæ wszystkie odezwy i na równi z Koœcio³ami sk³adaæ swoje opinie, je¿eli ¿aden z Koœcio³ów Rady nie zg³osi sprzeciwu”. W pewnym
uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e powsta³a mo¿liwoœæ otrzymania przez zainteresowane Krajowe Rady Ekumeniczne statusu „cz³onka stowarzyszonego”
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, o ile Koœcio³y w danym kraju, bêd¹ce cz³onkami
Rady wyra¿¹ na to zgodê.
Ks. prezes Michelis zapyta³ wiêc o stanowisko przedstawicieli Koœcio³ów:
Ewangelicko-Augsburskiego i Polskokatolickiego w osobach ks. bp. Kotuli i ks.
Dokument 53: Protokó³ z 30 marca 1951.
Por. Oœwiadczenie delegacji Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w PRL na Œwiatow¹ Konferencjê
Ekumeniczn¹ w Evanston, „Stra¿nica Ewangeliczna”, Warszawa 1954, nr 16, s. 230.
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bp. Pêkali. Obaj wyrazili zgodê, aby w myœl wymogów Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Polska Rada Ekumeniczna otrzyma³a uprawnienia cz³onka stowarzyszonego ŒRK. Wymienione Koœcio³y przyrzek³y przysy³aæ do wiadomoœci PRE odpisy
swoich wniosków, rezolucji, korespondencji i inne kierowane do ŒRK a tak¿e
otrzymane stamt¹d pisma i wezwania.
Ks. prezes wyjaœni³, ¿e uprawnienia Polskiej Rady Ekumenicznej polegaæ bêd¹
jako uznanej Krajowej Rady Ekumenicznej równie¿ i na tym, ¿e bêdzie ona wysy³aæ wnioski, rezolucje itp. oraz delegatów z g³osem doradczym na kongresy i
konferencje ŒRK.
Uczestnicy posiedzenia w podjêtej rezolucji postanowili „z uznaniem przyj¹æ
do wiadomoœci” wysi³ki Œwiatowej Rady Koœcio³ów oraz Krajowej Rady Koœcio³ów w USA na rzecz „zmniejszenia miêdzynarodowego naprê¿enia i ochrony
pokoju”287 .
W maju 1957 r. goœciem Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów by³ ks. dr
Ernest A. Payne, sekretarz generalny Zwi¹zku Brytyjskich Baptystów, a jednoczeœnie wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Z tego te¿ tytu³u uczestniczy³ w posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej. Przy tej okazji przekaza³ pozdrowienia od Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Jednoczeœnie doda³, ¿e „Polska jest dzisiaj w centrum zainteresowania ca³ego
œwiata”. Przedstawi³ te¿ „wspó³pracê Koœcio³ów na terenie Wielkiej Brytanii,
gdzie istnieje Brytyjska Rada Koœcio³ów jako ogniwo ³¹cz¹ce ró¿ne Koœcio³y”288 .
Kilka dni po spotkaniu z ks. dr. Paynem, 27 maja 1957 r., goœciem PRE by³
ks. dr. Gaither P. Warfield, sekretarz generalny Metodystycznego Komitetu Zamorskiej Pomocy z USA. Goœæ by³ postaci¹ dobrze znan¹ w Polsce, gdy¿ przed
drug¹ wojn¹ œwiatow¹ z ramienia Po³udniowego Koœcio³a Metodystycznego w
USA kierowa³ jako superintendent Koœcio³em Metodystycznym w Polsce. W czasie wojny, jako obywatel amerykañski, by³ internowany przez okupanta. Obecnie, po kilkunastoletniej przerwie, przyby³ do Polski w innym charakterze.
Przemówienie ks. Warfielda, wyg³oszone w jêzyku polskim, poœwiêcone by³o
omówieniu pracy Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Rada – mówi³ – „pomaga wszêdzie tam, gdzie ludzie, dotkniêci ró¿nymi klêskami, potrzebuj¹ pomocy. Du¿¹ satysfakcjê daje, ¿e Rada mo¿e wystêpowaæ wobec rz¹dów wielu pañstwa jako
zwarta, jednolita organizacja”. Podkreœli³, ¿e „przez szereg lat nie by³o kontaktu
miêdzy Zachodem a Europ¹ Wschodni¹”, dlatego du¿¹ radoœæ sprawi³a mo¿liwoœæ odbycia posiedzenia Komitetu Naczelnego ŒRK na Wêgrzech w ubieg³ym
roku. Poinformowa³, ¿e Krajowa Rada Koœcio³ów w USA „bierze udzia³ w du¿ym stopniu w dziele pomocy Œwiatowej Rady”289 .
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W paŸdzierniku 1957 r. ks. prezes Z. Michelis móg³ wreszcie poinformowaæ,
¿e „po d³ugich staraniach i osobistych interpelacjach” Œwiatowa Rada Koœcio³ów
przyzna³a Polskiej Radzie Ekumenicznej prawa i status „cz³onka wspó³dzia³aj¹cego”. Oznacza to, ¿e odt¹d PRE ma prawo wystêpowaæ jako cz³onek pe³noprawny na Œwiatowych Konferencjach Ekumenicznych, niezale¿nie od poszczególnych Koœcio³ów nale¿¹cych do ŒRK290 .
Okazj¹ do zademonstrowania wspólnoty i wiêzi, ³¹cz¹cej Koœcio³y zrzeszone
w PRE ze sob¹ i z ekumenizmem œwiatowym, by³o poœwiêcenie 22 czerwca
1958 roku koœcio³a ewangelicko-augsburskiego Œw. Trójcy w Warszawie, zniszczonego przez okupanta, a teraz odbudowanego z gruzów. Na uroczystoœæ tê
przybyli przedstawiciele wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich PRE i wielu Koœcio³ów zagranicznych; obecny by³ równie¿ sekretarz generalny ŒRK, Willem A.
Visser ‘t Hooft291 .
Dwaj przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej: ks. prezes Zygmunt Michelis i ks. prof. Andrzej Wantu³a wziêli udzia³ w posiedzeniu w Liselund (Dania, 2731 maja 1957), przygotowuj¹cym powo³anie do ¿ycia Konferencji Koœcio³ów Europejskich292 . Obradowa³o wówczas 59 przedstawicieli Koœcio³ów z 14 pañstw. Ks.
Z. Michelis wyg³osi³ tam jeden z g³ównych referatów na temat: „Nasza wzajemna
odpowiedzialnoœæ”293 oraz zosta³ wybrany w sk³ad Tymczasowego Prezydium294 .
Na posiedzeniu plenarnym PRE w dniu 29 paŸdziernika 1957 r. ks. prezes Z.
Michelis informowa³, ¿e cz³onkami „Europejskiej Rady Ekumenicznej” mog¹
byæ wszystkie Koœcio³y, które do niej zg³osz¹ swój akces. Zainteresowane „Koœcio³y polskie powinny do po³owy listopada zg³osiæ do Rady Ekumenicznej sw¹
opiniê w tej sprawie, by z kolei ta mog³a poinformowaæ o zajêtym stanowisku
Tymczasowe Prezydium…”295 .
Wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie PRE przyst¹pi³y do Konferencji Koœcio³ów
Europejskich. Ich reprezentanci uczestniczyli w dwóch pierwszych zgromadzeniach ogólnych tej organizacji, które odby³y siê w duñskiej miejscowoœci Nyborg.
Pierwsze Zgromadzenie Ogólne (6-9 stycznia 1959) obradowa³o pod has³em:
„Chrzeœcijañstwo europejskie w dzisiejszym zsekularyzowanym œwiecie”, temat
II Zgromadzenia Ogólnego (3-8 paŸdziernika 1960) brzmia³: „S³u¿ba Koœcio³a w
zmieniaj¹cym siê œwiecie”. Przedstawicielem Koœcio³ów cz³onkowskich PRE by³
w Komitecie Doradczym bp Andrzej Wantu³a.
Dokument 70: Protokó³ z 9 paŸdziernika 1957; dokument 72: Protokó³ z 29 paŸdziernika 1957.
Por. „Ekumeniczny Biuletyn Prasowy”, Warszawa 1957 nr 1; X.R.T., Z gruzów – odrodzi³ siê.
Refleksje na temat uroczystoœci poœwiêcenia koœcio³a Œw. Trójcy, „Jednota” 1958 nr 7-8, s. 4-5.
292
Dokument 70: Protokó³ z 9 paŸdziernika 1957.
293
Z. Michelis, Unsere Verantwortung füreinander, w: Konferenz Europäischer Kirchen. Ein Bericht
über die Tagung in Liselund (Dänemark) von 27.-31. Mai 1957, Den Haag 1957, s. 34nn.
294
Dokument 70: Protokó³ z 9 paŸdziernika 1957.
295
Dokument 72: Protokó³ z 29 paŸdziernika 1957.
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W drugiej po³owie lat 50. pojawi³a siê te¿ inicjatywa teologów czechos³owackich, którzy wyst¹pili z projektem powo³ania do ¿ycia miêdzynarodowego
ruchu chrzeœcijan w obronie pokoju. W tym celu w dniach 31 maja – 5 czerwca
1958 r. zwo³ali do Pragi miêdzynarodow¹ konferencjê przedstawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ reprezentowa³ ks. prezes Zygmunt Michelis, Koœcio³y – ks. Zdzis³aw Tranda i ks. Edward Narbuttowicz,
Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹ – ks. prof. Wiktor Niemczyk. Ten ostatni
wszed³ w sk³ad prezydium obrad. Wybrano 20-osobowy Komitet Przygotowawczy Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej; z Polski w jej sk³ad wszed³ ks.
prof. Andrzej Wantu³a296 .
Druga Chrzeœcijañska Konferencja Pokojowa obradowa³a w Pradze w dniach
od 16 do 19 kwietnia 1959 r. Przewodniczy³ obradom senior Synodu Koœcio³a
Czeskobraterskiego Wiktor Hájek. W sk³ad prezydium weszli ponadto biskup dr
Tibor Bartha (Wêgry), ks. prof. Wiktor Niemczyk, metropolita Pitirim z Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego, prof. dr Heinrich Vogel (Berlin Zach.), pastor
André Trocmé (Francja). W obradach uczestniczy³o ponad 100 delegatów z nastêpuj¹cych krajów: Bu³garia, Republika Federalna Niemiec, Niemiecka Republika
Demokratyczna, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Jugos³awia, ZSRR, Wêgry,
USA. W sk³ad delegacji polskiej wesz³o siedem osób – ks. prof. dr Jerzy Klinger
z Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, ks. Antoni Naumczyk z Koœcio³a Polskokatolickiego, ks. superintendent Jan Niewieczerza³ z Koœcio³a EwangelickoReformowanego, ks. prof. dr Wiktor Niemczyk, prof. dr Maksymilian Rode z
ChAT, prawos³awny arcybiskup Tymoteusz Szretter z Bia³egostoku oraz ks. prof.
dr Andrzej Wantu³a z ChAT. Ks. prof. W. Niemczyk przekaza³ pozdrowienia w
imieniu delegacji polskiej i wyg³osi³ obszerne wotum. Na plenum przemawia³
równie¿ ks. prof. A. Wantu³a297
W dniach 2-4 listopada 1959 r. Komitet Przygotowawczy (Roboczy) ChKP
obradowa³ w Warszawie. Obradom przewodniczy³ ks. dr V. Hajek, senior Synodu
Koœcio³a Czeskobraterskiego. Goœci zagranicznych powita³ ks. prezes Z. Michelis, kazanie wyg³osi³ ks. bp Andrzej Wantu³a. G³ówny referat, zatytu³owany „W
jaki sposób osi¹gniemy pokój?”, przedstawi³ teolog ewangelicki z Berlina Zachodniego prof. H. Vogel. Prof. Josef Hromadka z Pragi zapozna³ zebranych ze
stanem przygotowañ do I Ogólnochrzeœcijañskiego Zgromadzenia Pokojowego
planowanego na rok 1961. W obradach uczestniczyli m. in.: biskupi reformowany i luterañski z Wêgier – Tibor Bartha i Zoltan Kaldy, arcybiskup Koœcio³a luterañskiego Estonii J. Kiviit, profesorowie teologii ewangelickiej z NRD
296
„Jednota” 1958 nr 7-8, s. 27; nr 9, s. 5; W. Benedyktowicz, Miejsce i rola Chrzeœcijañskiej
Konferencji Pokojowej w œwiatowym ruchu ekumenicznym, w: Chrzeœcijanie w s³u¿bie pokoju. 30 lat
dzia³alnoœci Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, Warszawa 1987, s. 6-7. 35.
297
Tam¿e, s. 8. 35.
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W. Schmauch i Emil Fuchs, z RFN prof. Hans Joachim Iwand oraz profesorowie
teologii prawos³awnej z ZSRR L. N. Parijskij i Bu³garii Stefan Cankow298 .
Po raz trzeci zebra³a siê Chrzeœcijañska Konferencja Pokojowa w Pradze w
dniach 6-11 wrzeœnia 1960 r. W tej konferencji uczestniczy³o 220 osób, zwiêkszy³a siê te¿ reprezentacja innych, pozaeuropejskich czêœci œwiata: przybyli delegaci z Australii, Brazylii, Kanady, Indii, Indonezji, Japonii, Nowej Zelandii. W
sk³ad delegacji polskiej weszli: biskup Bazyli, zwierzchnik diecezji prawos³awnej
wroc³awsko-szczeciñskiej, ks. dr Witold Benedyktowicz z Koœcio³a Metodystycznego, Irena Heintze, redaktorka ewangelicko-augsburskiego czasopisma „Zwiastun”, ks. rektor Wiktor Niemczyk, ks. superintendent Jan Niewieczerza³, biskup
Maksymilian Rode, zwierzchnik Koœcio³a Polskokatolickiego, ks. Antoni Naumczyk z ChAT, ks. Atanazy Semeniuk z prawos³awnej parafii katedralnej w Warszawie, ks. Ryszard Trenkler, proboszcz ewangelicko-augsburskiej parafii Œw.
Trójcy w Warszawie oraz ks. bp Andrzej Wantu³a, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Do Komisji ds. Zimnej Wojny wszed³ ks. R. Trenkler i pozosta³ w niej przez rok, a ks. bp A. Wantu³a zosta³ wybrany w sk³ad Komitetu
Roboczego, w którym by³ czynny przez trzy kadencje (do 1967 r.)299 .
Tymi trzema konferencjami zakoñczy³ siê pierwszy etap istnienia i dzia³alnoœci Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej. W 1961 r. zebra³o siê w Pradze
Pierwsze Ogólnochrzeœcijañskie Zgromadzenie Pokojowe.

20. NAWI¥ZYWANIE KONTAKTÓW Z KOŒCIO£EM
RZYMSKOKATOLICKIM
Wyniesienie Jana XXIII na Stolicê Piotrow¹ (1958) i zapowiedŸ Soboru sta³y
siê dla œrodowisk katolickich, skupionych wokó³ Klubu Inteligencji Katolickiej w
Warszawie, za³o¿onego w 1956 r., prze³omowym impulsem, wprowadzaj¹cym j¹
na drogi ekumeniczne. Jedn¹ z inicjatyw by³o nawi¹zanie kontaktów z cz³onkami
innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.
8 maja 1959 r. w siedzibie KIK-u odby³a siê sesja z udzia³em przedstawicieli
innych Koœcio³ów. Z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego przybyli: ks. Zygmunt Michelis i dwie siostry diakonisy – Regina Witt i Ewelina Krygier. Z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego obecny by³ ks. Jerzy Klinger i
kilku œwieckich.
G³ówny wyk³ad – „W przededniu Soboru Powszechnego” – wyg³osi³ ks. Andrzej Bardecki, redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Mówi¹c o perspektywach
przysz³ego Soboru, prelegent zainteresowa³ s³uchaczy szczególnie tematyk¹ eku298
299
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meniczn¹. Ona te¿ wysunê³a siê na czo³o podczas dyskusji. Ks. Michelis wspomnia³ wtedy o przyjaŸni i duchowej ³¹cznoœci miêdzy ksiê¿mi ewangelickimi i
katolickimi w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen k. Oranienburga i o tym,
¿e in articulo mortis, „w obliczu œmierci”, dosz³o tam nawet do interkomunii.
Nawi¹zuj¹c do tych wydarzeñ, ks. Michelis postawi³ pytanie: „Czy tylko wtedy,
gdy jesteœmy zagro¿eni i przeœladowani przez wroga, potrafimy byæ dla siebie
braæmi? A dziœ, czy wolno nam nadal trwaæ w stanie rozbicia?”
Wyst¹pienie ks. Michelisa, ówczesnego prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej,
wywar³o wielkie wra¿enie na obecnych. Wytworzy³a siê szczególna, podnios³a
atmosfera braterstwa i mi³oœci. Z koñca sali wysun¹³ siê ks. Jan Zieja i wezwa³
obecnych przedstawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich do wspólnego zmówienia
Modlitwy Pañskiej. By³o to pierwsze w Polsce ekumeniczne zmówienie modlitwy Ojcze Nasz300 .
W pierwszej po³owie 1960 r. „Tygodnik Powszechny” u¿yczy³ swych szpalt
zwierzchnikom trzech Koœcio³ów: abp. Tymoteuszowi z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, bp. Andrzejowi Wantule – zwierzchnikowi Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i bp. Janowi Niewieczerza³owi – zwierzchnikowi Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. Wywiad przeprowadzi³ red. Bohdan Gêbarski, który ka¿demu ze zwierzchników zada³ te same piêæ pytañ.
Ostatnie brzmia³o: „Czy ju¿ teraz istniej¹ mo¿liwoœci jakiejœ wspólnej akcji z
Koœcio³em rzymskokatolickim?”301 .
Natomiast ks. Zygmunt Michelis na ³amach miesiêcznika „Znak” opublikowa³
najpierw, w nr. 10 z 1959 r. pod pseudonimem „Ekumenista” bardzo interesuj¹cy
artyku³ informacyjny pt. „Œwiatowy Ruch Ekumeniczny”302 . Rok póŸniej, w paŸdzierniku 1960 r., zadebiutowa³ na ³amach tego samego miesiêcznika katolickiego ju¿ bez pseudonimu303 . By³ to tekst poœwiêcony teologicznej problematyce
ruchu ekumenicznego.

21. ROK 1960 – ZMIANA NA STANOWISKU PREZESA PRE
W drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych autorytet ks. Z. Michelisa jako prezesa
Rady by³ ju¿ powa¿nie nadszarpniêty. Jego autorytarne rz¹dy w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim w pierwszej po³owie lat piêædziesi¹tych (by³ w owym cza300
S³uga S³owa Bo¿ego i jednoœci chrzeœcijan ks. Zygmunt Michelis – w 25. rocznicê œmierci (praca
zbiorowa), Warszawa 2003, s. 39-41.
301
Wywiad zosta³ przedrukowany przez „Jednotê” 1960 nr 5, s. 115-118.
302
J. Poniewierski, Publicysta ekumeniczny. S³owo o piœmiennictwie ekumenicznym ks. Zygmunta
Michelisa na przyk³adzie miesiêcznika „Znak”, w: S³uga S³owa Bo¿ego i jednoœci chrzeœcijan ks. Zygmunt
Michelis…, dz. cyt., s. 111.
303
Z. Michelis, Teologiczna problematyka ruchu ekumenicznego, „Znak” 1960 nr 10.
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sie prezesem Synodu i biskupem adiunktem) i zbytnie uwik³anie we wspó³pracê z
w³adz¹ ludow¹ przysporzy³y mu wielu przeciwników. W nowej sytuacji politycznej, jaka nast¹pi³a w wyniku prze³omu paŸdziernikowego 1956 roku, ks. Michelis
utraci³ sprawowane dotychczas funkcje koœcielne. Obci¹¿a³ go ponadto konflikt
w Parafii Œw. Trójcy w Warszawie, której by³ proboszczem, konflikt, który na
pocz¹tku lat piêædziesi¹tych doprowadzi³ do podzia³u parafii. Jego autorytarne
sk³onnoœci i konfliktowy charakter powodowa³y, ¿e coraz intensywniej zaczêto
siê rozgl¹daæ za nowym prezesem Rady.
Dnia 28 czerwca 1960 r. odby³o siê Ogólne Zebranie Polskiej Rady Ekumenicznej, na którego porz¹dku dziennym znajdowa³o siê sprawozdanie zarz¹du za
rok 1959 oraz wybory nowych w³adz. Sprawozdanie za rok miniony z³o¿y³ ks.
Zygmunt Michelis.
W wyniku wyborów ukonstytuowa³ siê nowy Zarz¹d w nastêpuj¹cym sk³adzie: ks. bp Jan Niewieczerza³ – prezes, ks. bp Andrzej Wantu³a – sekretarz, ks.
Tadeusz Majewski – zastêpca sekretarza, ks. Stefan Andres – skarbnik. W sk³ad
Prezydium PRE weszli z urzêdu zwierzchnicy wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich304 .
Wybory z 1960 r. zapocz¹tkowa³y nowy etap w dziejach Polskiej Rady Ekumenicznej.

.

304
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Miros³awa Weremiejewicz
KOŒCIO£Y EWANGELICKIE I
EWANGELICZNE – PODOBIEÑSTWA I RÓ¯NICE

Chrzeœcijañstwo nigdy nie by³o monolitem. Ju¿ aposto³ Pawe³ w 1 Kor. 1,10-131
gani³ podzia³y w Koœciele. Schizma wschodnia w 1054 r. zapocz¹tkowa³a pierwszy
wielki podzia³ naœladowców Chrystusa. Nastêpny wstrz¹s w ³onie Koœcio³a powszechnego rozpocz¹³ Marcin Luter w 1517 r. Od tego czasu mo¿na mówiæ o
trzech nurtach chrzeœcijañstwa: katolicyzmie, prawos³awiu i protestantyzmie.
Najbardziej zró¿nicowana i podzielona jest rodzina Koœcio³ów protestanckich.
Jedna grupa to powsta³e w wyniku Reformacji Koœcio³y ewangelickie: luterañski
i reformowany, oraz nawi¹zuj¹cy do tej tradycji – metodystyczny. Druga – to
Koœcio³y znane jako: ewangeliczne, ewangelikalne (s³owa te maj¹ identyczn¹ etymologiê jak „ewangelicki”2 ), wolne, typu baptystycznego. W niniejszej pracy
przyjêto okreœlenie „ewangeliczne” dla tych Koœcio³ów protestanckich, których
wyznacznikiem jest chrzest doros³ych.
Niniejsza publikacja jest prób¹ skonfrontowania podobieñstw i ró¿nic zachodz¹cych pomiêdzy Koœcio³ami wyros³ymi z Reformacji, a jednym z Koœcio³ów ewangelicznych dzia³aj¹cych na terenie Polski – Wspólnot¹ Koœcio³ów Chrystusowych.

1. KOŒCIO£Y EWANGELICKIE
1.1. Koœció³ Ewangelicko-Augsburski
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski to oficjalna nazwa Koœcio³a tradycji luterañskiej w Polsce. Koœcio³y luterañskie odwo³uj¹ siê do teologii i reformy ¿ycia koœcielnego, jak¹ zapocz¹tkowa³ w 1517 r. w niemieckiej Wittenberdze Marcin Lu1
Wszystkie cytaty biblijne wg: Biblia to jest Pismo Œwiête Starego i Nowego Testamentu, Brytyjskie i
Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1976.
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ter (1483-1546) i od nazwiska tego¿ reformatora wywodz¹ sw¹ nazwê. Polskie
miano Koœcio³a nawi¹zuje do najwa¿niejszej ksiêgi wyznaniowej luteranizmu –
Konfesji Augsburskiej.
Idee Marcina Lutra dotar³y na tereny Polski niemal natychmiast po og³oszeniu
jego 95 tez3 . Aktualnie Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w RP liczy oko³o 80
tys. wiernych4 . Dzia³alnoœæ duszpasterska prowadzona jest w 132. parafiach, w
tym 2. w Warszawie5 .

1.2. Koœció³ Ewangelicko-Reformowany
Pojêciem „reformowany” pos³ugujemy siê dla okreœlenia drugiego, obok luteranizmu, nurtu XVI-wiecznej reformacji, zapocz¹tkowanego w Szwajcarii. Pe³na
nazwa: Koœció³ ewangelicki, wed³ug S³owa Bo¿ego reformowany, wyra¿a myœl,
¿e „Objawienie Bo¿e, ujête w ksiêgach Starego i Nowego Testamentu, zawiera
wszystko, co jest potrzebne cz³owiekowi do zbawienia”6 . Z ewangelicyzmem reformowanym wi¹¿e siê najczêœciej nazwisko genewskiego teologa Jana Kalwina
(1509-1564), który w swojej Nauce religii chrzeœcijañskiej da³ systematyczny
wyk³ad doktryny nowego Koœcio³a.
Nauka Koœcio³a reformowanego dotar³a do Polski ju¿ w latach 40-tych XVI wieku7 . Koœció³ Ewangelicko-Reformowany w RP liczy obecnie oko³o 2500 wiernych8 .
Dzia³alnoœæ duszpasterska prowadzona jest w 8 parafiach, w tym 1. w Warszawie9 .

1.3. Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny
Koœció³ metodystyczny powsta³ w XVIII wieku, w wyniku dzia³alnoœci duchownych Koœcio³a Anglikañskiego: Johna Wesley’a (1703-1791) i Charlesa Wesley’a (1707-1788). Naœladowcy Wesleyów, z powodu metodycznego podejœcia
do czytania Biblii i wszelkich praktyk religijnych, zostali nazwani „metodystami”. Pierwotnie przeœmiewcze okreœlenie zosta³o z czasem powszechnie przyjête
przez nowy Koœció³.
T. J. Zieliñski, Ewangelikalizm w: Religia. Encyklopedia PWN, Warszawa 2001, t. 3, s. 498.
H. P³oszek, Ewangelicy augsburscy – luteranie, w: „Jednota” nr 8-9/1991, s. 5.
4
K. Karski, Symbolika. Zarys wiedzy o Koœcio³ach i wspólnotach chrzeœcijañskich, Warszawa 2003,
s. 173.
5
Kalendarz Ewangelicki 2005. Spis adresowy, praca zbiorowa, Bielsko-Bia³a 2004, s. 23-70.
6
J. Stahl, Ewangelicy reformowani – sami o sobie, w: „Jednota” nr 8-9/1991, s. 10.
7
J. Stahl, Koœcio³y reformowane, w: W. Hryniewicz, J. S. Gajka, S. J. Koza (red.), Ku chrzeœcijañstwu
jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu, Lublin 1996, s. 172.
8
K. Karski, Symbolika..., dz. cyt., s. 176.
9
Kalendarz ewangelicki 2005, Spis adresowy, dz. cyt., s. 85-86.
2
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Pocz¹tki metodyzmu na ziemiach polskich datuje siê na koniec XIX wieku.
Dzisiaj Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny w RP (nosz¹cy do 1990 r. nazwê
Koœció³ Metodystyczny) posiada oko³o 4 tysiêcy wyznawców10 . Dzia³alnoœæ
duszpasterska prowadzona jest w 33 parafiach, w tym 1. w Warszawie11 .

2. KOŒCIO£Y CHRYSTUSOWE
Denominacja ta powsta³a na pocz¹tku XIX w. w USA dziêki dzia³alnoœci Tomasza Campbella, duchownego prezbiteriañskiego. Wraz z synem Aleksandrem
g³osi³ on koniecznoœæ jednoœci Koœcio³a, zgodnie z Ewangeli¹ Jana 17,21: „Aby
wszyscy byli jedno...”. G³ówn¹ zasad¹ A. Campbella sta³o siê zdanie: „Gdzie Biblia mówi – my mówimy, gdzie Biblia milczy – my milczymy”12 . Nazwa Koœcio³y Chrystusowe (Uczniowie Chrystusa, Chrzeœcijañskie Koœcio³y) ukazywa³a
przekonanie wiernych, ¿e „nie s¹ oni jedynymi Koœcio³ami Chrystusowymi, ale
Koœcio³ami jedynie Chrystusowymi”13 .
Pocz¹tek Koœcio³ów Chrystusowych w Polsce to dzia³alnoœæ reemigranta z
USA, Konstantego Jaroszewicza, który w 1921 r. rozpocz¹³ misjê na wschodzie
kraju14 . Po zakoñczeniu wojny, w 1946 r. reaktywowano Zjednoczenie Koœcio³ów Chrystusowych (ZKCh)15 . W latach 1953-1987 Koœció³ Chrystusowy by³
cz³onkiem Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego (ZKE). Po rozpadzie ZKE
rozpocz¹³ w 1988 r. pracê jako Koœció³ Zborów Chrystusowych (KZCh)16 . W
2004 r. zatwierdzono nowy statut, zmieniaj¹c nazwê na Wspólnota Koœcio³ów
Chrystusowych (WKCh). Koœció³ liczy ok. 5000 wiernych zgromadzonych w
26 zborach17 .
Denominacja ta nie ma ksi¹g wyznaniowych, odrzuca wszelkie credo, a nawet
wzbrania siê przed spisaniem prawd wiary „widz¹c je jako przeszkodê dla odnowy i powód podzia³ów w Koœciele”18 . Uznaje siê, ¿e wyznania wiary i konfesje
K. Karski, Symbolika…, dz. cyt., s. 136-137.
www.metodyœci.pl
12
M. Leggett, Introduction to the Restoration Ideal, Cincinati, Ohio 1986, s. 41.
13
W. Robinson, Gdzie stoimy. Powstanie, rozwój i przes³anie religijnego ruchu Koœcio³ów
Chrystusowych, Warszawa 1996, s. 10.
14
P. Bajko, Z dziejów Koœcio³a Chrystusowego w Polsce, Bel Air, USA 2001, s. 24-25.
15
N. Hury, Koœció³ Zborów Chrystusowych. Rys historyczny (3), okres powojenny, w: „S³owo i ¯ycie” nr
10-12/95, s. 16.
16
.jw. ., s. 17.
17
N. Hury, Wspólnota Koœcio³ów Chrystusowych (d. Koœció³ Zborów Chrystusowych), w: „S³owo i
¯ycie” nr 2/2005, s. 2.
18
W. Robinson, Gdzie stoimy…, dz. cyt., s. 55.
10
11
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„sta³y siê murami oddzielaj¹cymi Koœcio³y i s¹ zaprzeczeniem wolnoœci, jak¹
mamy w Chrystusie”19 .
Wed³ug WKCh istnieje „jeden, œwiêty, powszechny i apostolski Koœció³, ¿ywe
cia³o Jezusa Chrystusa, którego On jest G³ow¹, a wszystkie osoby „narodzone z
wody i z Ducha” s¹ cz³onkami”20 . Jako, ¿e uznawany jest jedynie chrzest doros³ych, z Koœcio³a powszechnego wyklucza siê tych, którzy byli ochrzczeni tylko
jako dzieci.
„Koœcio³y Chrystusowe zawsze uznawa³y chrzest za powi¹zany z odrodzeniem, nawróceniem, odpuszczeniem grzechów i darem Ducha Œwiêtego”21 . Dlatego chrzest niemowl¹t jest traktowany jako wydarzenie niebiblijne, nie maj¹ce
¿adnego znaczenia22 .
WKCh traktuje Wieczerzê Pañsk¹ jako symbol i pami¹tkê cierpienia, œmierci i
zmartwychwstania Zbawiciela, obchodzi j¹ ka¿dej niedzieli i udziela wszystkim
pod dwiema postaciami. Doktryny o transsubstancjacji23 i konsubstancjacji24 odrzuca siê jako sprzeczne z nauk¹ Nowego Testamentu.
Naœladowcy Campbellów przyjêli prezbiteriañskie rozumienie i formê Dekalogu wed³ug 2 Moj¿. 20. Uznanie przykazania o nieczynieniu sobie podobizny czegokolwiek w celach kultowych spowodowa³o, ¿e w kaplicach nie ma ¿adnych
obrazów i rzeŸb, zaœ na ich froncie znajduje siê prosty krzy¿ bez krucyfiksu.

3. PODOBIEÑSTWA I RÓ¯NICE
MIÊDZY KOŒCIO£AMI EWANGELICKIMI
A EWANGELICZNYMI
Wbrew opinii teologów œwiadomych zale¿noœci ewangelicznego chrzeœcijañstwa od XVI-wiecznej Reformacji oraz ruchów purytañskich i pietystycznych25 ,
obecny zwierzchnik WKCh zdecydowanie odcina siê od tego dziedzictwa26 .
Nowotestamentowe Chrzeœcijañstwo, brak autora, w: ”S³owo i ¯ycie” nr 1/89, s. 4.
Deklaracja zasad i wartoœci, w: Wspólnota Koœcio³ów Chrystusowych w Rzeczypospolitej Polskiej,
brak autora, s. 53.
21
jw., s. 53.
22
Czym jest chrzeœcijañski chrzest? Fragment listu przedstawiaj¹cego stanowisko Rady Zboru
Chrzeœcijañskiej Spo³ecznoœci w Warszawie w sprawie chrztu, (brak autora), w: „S³owo i ¯ycie” nr 1-2/91, s. 11.
23
Transsubstancjacja – przemiana ca³ej istoty (substancji) chleba i wina w Cia³o i Krew Chrystusa bez
zmiany postaci (przypad³oœci) chleba i wina, dokonuje siê w czasie sprawowania mszy, moc¹ Ducha Œwiêtego.
24
Konsubstancjacja to pogl¹d o wspó³istnieniu w chlebie i winie fizycznych postaci pokarmów i
prawdziwego cia³a i krwi Pana Jezusa.
25
Ch. R. Gresham, Teologia XX wieku, Warszawa 1999, s. 93.
26
Andrzej Bajeñski – prezbiter naczelny WKCh twierdzi, ¿e Koœcio³y ewangeliczne nie wywodz¹ siê od
Koœcio³ów ewangelickich, lecz od mesjanicznego ¿ydostwa (patrz: W. A. Bajeñski, Chrzeœcijañstwo
19
20
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Jednak Koœcio³y Chrystusowe znaczn¹ czêœæ swoich zasad dziel¹ z Koœcio³ami
ewangelickimi. Przyjmuj¹ w pe³ni Lutrowe okreœlenia sola Scriptura, sola gratia,
sola fide. Uznaj¹ Bibliê za normê norm i g³osz¹, ¿e cz³owiek otrzymuje zbawienie z
³aski przez wiarê. Zgodnie z reformowan¹ zasad¹ soli Deo gloria odrzucaj¹ kult
œwiêtych i modl¹ siê do Trójjedynego Boga. Mówi¹c solus Christus g³osz¹, ¿e zrobi³ On wszystko, co by³o konieczne do zaspokojenia Bo¿ej sprawiedliwoœci.
Koœció³ Chrystusowy wyznaje sformu³owan¹ przez reformowanego teologa
Karola Bartha wiarê w to, ¿e Bóg nie odrzuca z góry ¿adnego cz³owieka i g³osi,
¿e ka¿dy dostaje od Boga szansê na bycie Jego dzieckiem i ¿ycie wieczne.
Podobnie jak metodyœci, Koœcio³y Chrystusowe mówi¹ o koniecznoœci duchowego odrodzenia ka¿dego cz³owieka, stania siê „nowym” przez odmianê umys³u, a co
za tym idzie, kierowania siê w ¿yciu zasadami i normami wyznaczonymi przez Boga.
Jedyn¹ naprawdê istotn¹ kwesti¹ dziel¹c¹ omawiane Koœcio³y jest chrzest.
Ewangelicy chrzcz¹ niemowlêta i stoj¹ na stanowisku niepowtarzalnoœci tego sakramentu. W WKCh konwertyci pochodz¹cy z innych nurtów koœcielnych musz¹
siê ochrzciæ powtórnie, a w rozumieniu tego Koœcio³a – po raz pierwszy.
Ewangelicy zwracaj¹ uwagê na wspólne wyznawanie wiary i maj¹ du¿y szacunek dla tradycji rozumianej jako historia Koœcio³a. WKCh koncentruje siê na dniu
dzisiejszym i planach na przysz³oœæ, czêsto neguj¹c znaczenie dawnych lat i dzia³aj¹cych wtedy ludzi.
Koœcio³y ewangelickie – uznaj¹c nadrzêdnoœæ Pisma Œwiêtego – maj¹ ksiêgi
symboliczne. Koœció³ Chrystusowy unika spisywania tego, w co wierzy i jak jest
to interpretowane.
Koœcio³y ewangelickie, nie stroni¹c od pozyskiwania nowych cz³onków, raczej
koncentruj¹ siê na zachowaniu swego dziedzictwa i posiadanych wiernych. Koœció³
Chrystusowy ma nastawienie bardzo misyjne, a za teren misji i ewangelizacji uznaje wszystko, co nie nale¿y do któregoœ z Koœcio³ów ewangelicznych. Taka postawa
postrzegana jest przez ewangelików jako nieuzasadniony prozelityzm.
Ewangelicy zaanga¿owani s¹ w dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ z denominacjami
ró¿nych tradycji, równie¿ odleg³ymi pod wzglêdem doktrynalnym (katolicy i prawos³awni). WKCh nie widzi sensu dialogu miêdzywyznaniowego, zadowalaj¹c
siê wspó³prac¹ z pokrewnymi ugrupowaniami np. w ramach polskiego oddzia³u
Aliansu Ewangelicznego27 . Jedynym forum, na którym WKCh spotyka siê z Koœcio³ami wszystkich tradycji jest Towarzystwo Biblijne.
ewangeliczne a papiestwo, w: „Gazeta Chrzeœcijañska” kwiecieñ 2005, s. 7). Wed³ug niego ewangelicyzm to
jedynie zreformowany katolicyzm, okreœlenie historyczne, zaœ ewangelicznoœæ wywodzi siê z Ewangelii i
jest to odwo³ywanie siê do Ÿróde³ Ewangelii (Chrystusa i aposto³ów), a nie zreformowany ewangelicyzm.
Ponadto zwierzchnik WKCh jest niechêtny u¿ywaniu zwrotu „zbór”, jako obcej polskiej kulturze
pozosta³oœci wp³ywu reformacji i preferuje okreœlenie „spo³ecznoœæ”, (patrz: B. Hury, Najostrzejszy wira¿ –
rozmowa z pastorem W. A. Bajeñskim – Prezbiterem Naczelnym, w: „S³owo i ¯ycie” nr 3/2004, s. 17).
27
www.aliansewangeliczny.pl
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4. PRZEPROWADZENIE BADAÑ I OPIS WYNIKÓW
Podstaw¹ niniejszej publikacji jest moja praca magisterska Postawy cz³onków Spo³ecznoœci Chrzeœcijañskiej w Warszawie wobec Koœcio³ów ewangelickich
powsta³a w ChAT pod kierunkiem prof. Karola Karskiego, diagnozuj¹ca relacje
ewangeliczno-ewangelickie widzianych oczyma cz³onków Spo³ecznoœci Chrzeœcijañskiej (SCh) w Warszawie, dwóch zborów nale¿¹cych do WKCh.
Badania przeprowadzono w czerwcu 2005 r. w Warszawie, przy pomocy ankiety Cz³onkowie Spo³ecznoœci Chrzeœcijañskiej w Warszawie o Koœcio³ach ewangelickich w Polsce. W nabo¿eñstwach niedzielnych SCh uczestniczy³o wtedy ok.
400 doros³ych osób28 . Uzyskano 203 wype³nione kwestionariusze, co oznacza
przebadanie po³owy uczestników nabo¿eñstw, a jednoczeœnie ok. 40% populacji.
W pytaniach potraktowano SCh jako synonim nazwy ca³ej WKCh.
Otrzymano równie¿ ankiety od prezbitera naczelnego WKCh W. Andrzeja Bajeñskiego, jego poprzednika – Henryka Rother-Sacewicza oraz pastora prze³o¿onego zboru SCh Pu³awska – Zbigniewa Tarkowskiego. Ponadto, przeprowadzono
wywiad uzupe³niaj¹cy ankietê z A. Bajeñskim.

4.1. Dane osobowe ankietowanych
4.1.1. Sta¿ cz³onkowski respondentów

Wykres 1. Sta¿ cz³onkowski respondentów
28
Spo³ecznoœæ Chrzeœcijañska Pu³awska. Spo³ecznoœæ Chrzeœcijañska Pó³noc, (brak autora), w: „Gazeta
Chrzeœcijañska” czerwiec 2005, s. 16.
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W ocenie procentowej wziêto pod uwagê jedynie ankiety, które zawiera³y
odpowiedŸ na to pytanie. Daje siê zauwa¿yæ znaczna przewaga osób o krótkim
sta¿u w SCh, co jeszcze lepiej widaæ, gdy weŸmie siê pod uwagê kwartyle.

Wykres 2. Sta¿ cz³onkowski w kwartylach

1/4 respondentów jest cz³onkami zboru jedynie rok lub dwa, zaœ po³owa –
maksimum 6 lat. Mo¿na domniemywaæ, ¿e ludzie ci przynajmniej czêœciowo do
ró¿nych problemów podchodz¹ tak, jak ich poprzednie Koœcio³y.
Powy¿sze wykresy mog³yby sugerowaæ, ¿e SCh roœnie lawinowo. Owszem, co
roku przybywa sporo nowych osób, ale jednoczeœnie wielu cz³onków pocz¹tkowo
bardzo aktywnych w ¿yciu zboru, przestaje w ogóle pojawiaæ siê na nabo¿eñstwach.
Dlaczego tak siê dzieje? Dlaczego tylko 1/4 osób w SCh ma sta¿ powy¿ej
11 lat? Byæ mo¿e jednym z powodów jest ogromna troska pastorów o ludzi nienawróconych i spadek zainteresowania wobec nich, gdy ju¿ przyjm¹ chrzest i
stan¹ siê cz³onkami SCh.

4.1.2. Wczeœniejsza przynale¿noœæ koœcielna cz³onków SCh
Najwiêcej osób – 41,4% by³o kiedyœ rzymskimi katolikami; 24,1% – jest
„od zawsze” cz³onkami SCh; 22,7% – by³o cz³onkami innych Koœcio³ów ewangelicznych; 1,5% – luteranami; 0,5% – Œwiadkami Jehowy; 9,3% – nie nale¿a³o
do ¿adnej denominacji.

4.1.3. Posiadanie przyjació³ ewangelików
Ponad 1/2 ankietowanych nie ma przyjació³ w ¿adnym Koœciele ewangelickim; ok. 1/4 ma znajomych tylko w jednym z ww. Koœcio³ów; ok. 1/15 – w
dwóch; a 1/10 w trzech.
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Wykres 3. Wczeœniejsza przynale¿noœc koœcielna ankietowanych

Wykres 4. Przyjaciele ewangelicy

Ponad 70% ankietowanych nie zna dobrze ¿adnego ewangelika. Ok. 15% cz³onków SCh ma 1-3 znajomych ewangelików. Czterech lub wiêcej przyjació³ w Koœcio³ach ewangelickich ma kilka procent osób. Tylko 3% ankietowanych (6 osób)
ma co najmniej 4 zaprzyjaŸnione osoby w ka¿dej z omawianych denominacji.
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Wykres 5. Liczba przyjació³ ewangelików

4.1.4. Udzia³ w nabo¿eñstwach ewangelickich

Wykres 6. Udzia³ w nabo¿eñstwach 3. Koœcio³ów ewangelickich

Prawie 1/2 cz³onków SCh nigdy nie uczestniczy³a w nabo¿eñstwie ewangelickim; 1/3 wziê³a udzia³ w nabo¿eñstwie jednego z Koœcio³ów; 1/8 – dwóch, a
jedynie 1/10 – wszystkich trzech.
Chocia¿ ponad po³owa ankietowanych deklaruje udzia³ w nabo¿eñstwie
ewangelickim, to zdecydowana wiêkszoœæ z nich uczyni³a to niewiele razy. Jedynie 1,5% respondentów (3 osoby) by³o wielokrotnie w ka¿dym z Koœcio³ów
ewangelickich.
Najwiêcej respondentów – ponad 40% twierdzi, ¿e by³o na nabo¿eñstwie
luterañskim. Znacznie mniej, bo ok. 25% – metodystycznym lub reformowanym.
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Wykres 7. Udzia³ w nabo¿eñstwach poszczególnych Koœcio³ów

Od 2001 r. czêœæ m³odych par z SCh zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski w luterañskim koœciele
Œw. Trójcy w Warszawie. Ponadto, odbywaj¹ siê tam koncerty zespo³ów chrzeœcijañskich. Zachodzi obawa, ¿e impreza muzyczna czy nabo¿eñstwo SCh w œwi¹tyni luterañskiej mog³y zostaæ przez czêœæ ludzi mylnie wziête za nabo¿eñstwo luterañskie.

4.2. Relacje ewangeliczno-ewangelickie
4.2.1. Zgoda na wspólne lekcje religii
Oko³o 3/4 ankietowanych pos³a³aby swoje dzieci na ponadkonfesyjne lekcje
religii w szkole publicznej, razem z dzieæmi ewangelickimi. Ponad piêciokrotnie
mniej osób nie podjê³oby takiej decyzji. Byæ mo¿e zachodzi tu obawa o indoktrynacjê lub przekazanie niepraktykowanych w SCh wzorów pobo¿noœci.

4.2.2. Kierowanie akcji ewangelizacyjnych do ewangelików
Akcje ewangelizacyjne kierowane s¹ do osób nieznaj¹cych Boga. Tak wiêc
pytanie o kierowanie akcji ewangelizacyjnych do cz³onków Koœcio³ów ewangelickich – to de facto pytanie o to, czy respondenci s¹dz¹, ¿e ewangelicy s¹ prawdziwymi chrzeœcijanami.
Ponad 1/2 ankietowanych chce ewangelizowaæ ewangelików. Dlaczego cz³onkowie
SCh tak Ÿle oceniaj¹ ich wiarê? Czy jest to s¹d wielu cz³onków Koœcio³ów ewangelicznych, ¿e dopiero oni w pe³ni odczytali prawdy biblijne i dlatego maj¹ prawo uwa¿aæ siê
za bli¿szych Boga ni¿ pozostali chrzeœcijanie? Czy mo¿e s¹ przekonani, ¿e ka¿dy chrzeœcijanin powinien wci¹¿ na nowo odczytywaæ Ewangeliê i przybli¿aæ siê do Boga?
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Wykres 8. Zgoda na wspólne lekcje religii

Wykres 9. Kierowanie akcji ewangelizacyjnych

A. Bajeñski uwa¿a, ¿e akcje ewangelizacyjne w stosunku do wszystkich Koœcio³ów ewangelickich s¹ niezbêdne, gdy¿ w ka¿dym Koœciele s¹ ludzie niezbawieni.
Dlaczego wiêc SCh nie organizuje ewangelizacji dla w³asnych cz³onków? A co powiedzieliby cz³onkowie SCh, gdyby chcieli ewangelizowaæ ich ewangelicy?

109

MIROS£AWA WEREMIEJEWICZ

4.2.3. Nauczyciel ewangelik w Szkole Niedzielnej w SCh

Wykres 10. Nauczyciel ewangelik w Szkole Niedzielnej w SCh

Zdecydowana wiêkszoœæ respondentów (prawie 2/3) akceptuje zatrudnienie
ewangelika jako nauczyciela w Szkole Niedzielnej SCh. Opozycyjny w stosunku
do tej opinii jest pogl¹d A. Bajeñskiego, który uwa¿a, ¿e musi tam uczyæ cz³onek

Wykres 11. Udzia³ dzieci z SCh w ewangelickich koloniach

110

KOŒCIO£Y EWANGELICKIE I. EWANGELICZNE – PODOBIEÑSTWA I RÓ¯NICE

danej wspólnoty. Jednoczeœnie stwierdza, ¿e nie chodzi o Koœció³, a o nowe narodzenie. Czy wiêc wa¿niejsza jest relacja z Bogiem, czy przynale¿noœæ koœcielna?
H. Rother-Sacewicz dodaje, ¿e równie¿ zastanawia³by siê nad nauczycielami wywodz¹cymi siê z niektórych ewangelikalnych spo³ecznoœci.

4.2.4. Udzia³ dzieci z SCh w ewangelickich koloniach
Oko³o 3/4 ankietowanych jest sk³onnych wys³aæ swoje dzieci na kolonie organizowane przez ewangelików. Mo¿na wiêc domniemywaæ, ¿e przeszkod¹ w udziale
dzieci SCh w obozach ewangelickich nie jest obawa o indoktrynacjê potomstwa.

4.2.5. Chêæ wys³uchania kazania duchownego ewangelika

Wykres 12. Chêæ wys³uchania kazania duchownego ewangelika

W SCh kazania wyg³aszaj¹ pastorzy bêd¹cy jej cz³onkami, a wyj¹tkowo osoby
z innych Koœcio³ów ewangelicznych. Nie zdarza siê, by mówc¹ by³ przedstawiciel innej tradycji chrzeœcijañskiej. Pomimo tego, ponad 4/5 ankietowanych
chcia³oby, aby kazanie w SCh wyg³osi³ duchowny ewangelicki. Tylko jedna osoba (0,5%) wobec wszystkich Koœcio³ów wybra³a odpowiedŸ zdecydowanie nie.
A. Bajeñski twierdzi, ¿e najwa¿niejsze jest ewangeliczne przes³anie kazania,
istotniejsze ni¿ konfesja mówcy. Jednoczeœnie zdecydowanie chc¹c wys³uchaæ
kazañ ewangelickich pastorów nie widzi potrzeby zapraszania ich do SCh, z wyj¹tkiem imprez ekumenicznych, a i to jedynie jako zwyk³ych uczestników nabo¿eñstwa.
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4.2.6. Zgoda na ma³¿eñstwo dziecka cz³onka SCh z ewangelikami

Wykres 13. Zgoda na ma³¿eñstwo dziecka cz³onka SCh z ewangelikiem (-czk¹)

WKCh bardzo mocno akcentuje niezbêdnoœæ zgodnoœci w wierze nupturientów.
Przyjmuje siê zasadê, ¿e gdy jedna ze stron by³a ochrzczona jedynie jako dziecko,
to jest ona nieodrodzona i zawarcie ma³¿eñstwa musi nast¹piæ w Koœciele akceptuj¹cym tzw. ma³¿eñstwa mieszane. Pomimo tego, prawie 3/4 ankietowanych zgodzi³oby siê, ¿eby ich dziecko zawar³o zwi¹zek ma³¿eñski z ewangelikiem(-czk¹).
Zastanawiaj¹cy jest brak zgodnoœci pogl¹dów cz³onków SCh z oficjalnym nauczaniem. Czy jest to przekonanie, ¿e ewangelicy wyznaj¹ takie same biblijne
wartoœci i dlatego nie ma konfliktu priorytetów? Czy mo¿e nieznajomoœæ zasad
w³asnego Koœcio³a?
A. Bajeñski nie chcia³by, aby jego dziecko poœlubi³o ewangelika(-czkê).
Twierdzi jednak, ¿e nie chodzi mu o przynale¿noœæ koœcieln¹ danej osoby, ale o to,
czy jest ona odrodzona i tak samo potraktowa³by np. nieodrodzonego baptystê. Tylko czy w stosunku do cz³onka jakiegoœ Koœcio³a ewangelicznego w ogóle zastanawia³by ciê czy jest on odrodzony, czy raczej przyj¹³by takie za³o¿enie a priori?

4.2.7. Chêæ uzyskania porady duszpasterskiej
od duchownego ewangelika
Oko³o 60% osób uda³oby siê po poradê duszpastersk¹ do duchownego ewangelickiego, ok. 30% – nie ¿yczy sobie tego. Byæ mo¿e w¹tpliwoœci wynikaj¹ z
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Wykres 14. Chêæ uzyskania porady duszpasterskiej od duchownego ewangelika

obaw o to, czy w³aœciwe jest pytanie o zdanie „obcych” duchownych z pominiêciem „w³asnego”, lub te¿ – niepokój o to, czy ów pastor prezentuje prawdziwie
biblijny punkt widzenia.

4.2.8. Mo¿liwoœæ wspólnego nabo¿eñstwa cz³onków SCh
i Koœcio³ów ewangelickich
W Tygodniu Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan przedstawiciele denominacji zrzeszonych w PRE oraz Koœcio³a Rzymskokatolickiego uczestnicz¹
razem w nabo¿eñstwach odbywaj¹cych siê kolejno w œwi¹tyniach ró¿nych
wyznañ.
Podobne dzia³anie nie jest praktykowane w SCh mimo, ¿e a¿ do rozpadu ZKE
by³o to regu³¹. Nie ma wspólnych nabo¿eñstw nawet z bardzo bliskim doktrynalnie Koœcio³em Chrzeœcijan Baptystów, czy by³ymi cz³onkami ZKE. Pomimo
tego, ok. 3/4 osób uwa¿a, ¿e mo¿liwe s¹ wspólne nabo¿eñstwa SCh i Koœcio³ów
ewangelickich. Kilka osób wybieraj¹c odpowiedŸ raczej tak zrobi³o dopiski: „ale
w SCh”, lub„czasami, nie co tydzieñ” – jakby obawiaj¹c siê, ¿e to pytanie sugeruje mo¿liwoœæ zaniechania przez SCh w³asnych nabo¿eñstw, czy chêæ po³¹czenia z
którymœ Koœcio³em ewangelickim.
Mo¿liwoœci wspólnych nabo¿eñstw raczej nie widzi A. Bajeñski, ze wzglêdu
na inn¹ tradycjê i liturgiê. Twierdzi, ¿e nie chodzi o niechêæ do takiego wspó³dzia³ania, ale nie do pogodzenia s¹ style nabo¿eñstw oraz charakter Koœcio³ów.
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Wykres 15. Mo¿liwoœæ wspólnego nabo¿eñstwa SCh – Koœcio³y ewangelickie

Wykres 16. Chêæ uzyskania porady duszpasterskiej od duchownego ewangelika
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4.2.9. Wspó³praca SCh – Koœcio³y ewangelickie
w sprawach socjalnych
Wspó³praca SCh z Koœcio³ami ewangelickimi w rozwi¹zywaniu problemów
socjalnych zyska³a najwiêkszy stopieñ poparcia i zgodnoœci wœród ankietowanych. Prawie 90% odpowiedzia³o tak. Byæ mo¿e dlatego, ¿e nie wchodz¹ tu w grê
¿adne kwestie dogmatyczne.

4.2.10. Prowadzenie dialogu SCh – Koœcio³y ewangelickie
na temat prawd wiary

Wykres 17. Prowadzenie dialogu SCh – Koœcio³y ewangelickie na temat prawd wiary

WKCh nie prowadzi ¿adnych rozmów doktrynalnych z jakimkolwiek Koœcio³em. Pomimo tego, wiêkszoœæ respondentów uwa¿a, ¿e zwierzchnicy SCh powinni prowadziæ taki dialog z Koœcio³ami ewangelickimi, i co ciekawe – ponad 50%
mówi: zdecydowanie tak.
Dlaczego tak wiele osób pragnie rozmów SCh – Koœcio³y ewangelickie? Czy
chodzi o poszukiwanie tego, co wspólne, na czym mo¿na by budowaæ jednoœæ –
pojednan¹ ró¿norodnoœæ? Czy dominuje chêæ przekonania innych o w³asnych racjach i wy¿szoœci?
H. Rother-Sacewicz i A. Bajeñski widz¹ potrzebê rozmów ze wszystkimi
ewangelikami, gdy¿ „ró¿nimy siê w praktyce, a nie w pojmowaniu wiary”, co
jednak pozostaje w sferze deklaratywnej.

115

MIROS£AWA WEREMIEJEWICZ

4.2.11. Przystêpowanie ewangelików do Wieczerzy Pañskiej w SCh

Wykres 18. Przystêpowanie ewangelików do Wieczerzy Pañskiej w SCh

W warszawskiej SCh wyg³aszana jest formu³a: Do Wieczerzy Pañskiej mo¿e
przyst¹piæ ka¿dy, kto wyzna³ Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem, i wyrazi³
sw¹ wiarê przez chrzest, co oznacza, ¿e praktycznie uczestnikami Wieczerzy
mog¹ byæ jedynie cz³onkowie Koœcio³ów ewangelicznych. Pomimo tego, ok. 4/5
respondentów uwa¿a, ¿e ewangelicy mog¹ przystêpowaæ do Wieczerzy Pañskiej
w SCh.
Dlaczego 80% cz³onków zboru nie aprobuje tego, co jest g³oszone, a jedynie
2-2,5% ca³kowicie uto¿samia siê? Czy jest to brak zgody na stawianie komukolwiek ludzkich barier w przystêpowaniu do Sto³u Pañskiego? Czy respondenci nie
s¹ œwiadomi, ¿e chrzczeni w dzieciñstwie ewangelicy teoretycznie nie mog¹ mieæ
udzia³u w Stole Pañskim w SCh? Czy jest to obojêtnoœæ wobec tego zagadnienia
czy myœlenie typu „mo¿e, ale nie powinien”?
Ten ostatni pogl¹d prezentuje Z. Tarkowski. Uwa¿a , ¿e ka¿dy kto nie ma
chrztu wiary powinien wiedzieæ, ¿e nie ma prawa przystêpowaæ do Wieczerzy w
SCh. Jeœli jednak sumienie mu na to pozwala – nikt nie zabierze chleba czy wina
osobie siêgaj¹cej po nie.
Zaskakuj¹ce jest, ¿e prezbiter naczelny WKCh, który sam przez wiele lat wyg³asza³ opisan¹ wczeœniej formu³ê – raczej nie widzi przeszkód, by ewangelik
wzi¹³ udzia³ w Wieczerzy w SCh. Twierdzi, ¿e pozostawia to sumieniu ludzi,
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gdy¿ nie jest ich sêdzi¹. Ponadto uwa¿a, ¿e s³owa przed Wieczerz¹, nie powinny
zawieraæ wzmianki o chrzcie wiary, a jedynie informacjê o koniecznoœci wczeœniejszego wyznania Jezusa Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem.

4.2.12. Koniecznoœæ przyjêcia chrztu wiary przez ewangelików
chc¹cych staæ siê cz³onkami SCh
Aby staæ siê cz³onkiem SCh nale¿y z³o¿yæ przed zborem œwiadectwo wiary,
tzn. opowiedzieæ o swojej drodze do Boga, a nastêpnie zostaæ ochrzczonym przez
ca³kowite zanurzenie w wodzie. Jest to warunek sine qua non, traktowany jako
wyznacznik bycia prawdziwym chrzeœcijaninem.

Wykres 19. Koniecznoœæ przyjêcia chrztu wiary przez ewangelików chc¹cych staæ siê cz³onkami SCh

Oko³o 65% ankietowanych uwa¿a, ¿e ochrzczony w dzieciñstwie ewangelik
powinien tak¿e przyj¹æ chrzest w SCh, aby staæ siê jej cz³onkiem, co jest zgodne
z oficjalnym nauczaniem.
Dlaczego jednak ponad 1/4 cz³onków zboru nie zgadza siê z doktryn¹ w³asnego Koœcio³a? Dlaczego poddawszy siê osobiœcie temu obrzêdowi, nie wymagaj¹
go od innych? Jeœli zaœ nie uwa¿aj¹ chrztu wiary za konieczny, to dlaczego sami
to uczynili? A mo¿e, podobnie jak w³oscy baptyœci, nie wyrzekaj¹c siê zasady
chrztu doros³ych, przyjmuj¹ stanowisko, ¿e chrztu nie powinno siê powtarzaæ29 ?
29

K. Karski, Symbolika…, dz. cyt., s. 200.
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4.2.13. Zgodnoœæ nauki ewangelickiej z Bibli¹
Jedn¹ z podstawowych zasad Koœcio³ów ewangelickich jest sola Scriptura.
Nie ma ¿adnego autorytetu, który ewangelicy stawialiby ponad Bibli¹, a dba³oœæ
o zgodnoœæ nauki Koœcio³a z treœci¹ Pisma Œwiêtego jest niezmiennie wysoka.

Wykres 20. Zgodnoœæ nauki ewangelickiej z Bibli¹

OdpowiedŸ na pytanie o zgodnoœæ nauki Koœcio³ów ewangelickich z Bibli¹
sprawi³a respondentom du¿¹ trudnoœæ. 20% osób nie potrafi³o zaj¹æ stanowiska
wobec wszystkich tych wyznañ, co jednoznacznie wskazuje na brak wiedzy na
ten temat. Prawie 70% osób odpowiedzia³o tak, a jedynie nieco ponad 10% – nie.
H. Rother-Sacewicz uwa¿a, ¿e nauka metodystyczna i reformowana jest raczej
zgodna z Bibli¹, zaœ luterañska raczej nie. Zaznacza, ¿e chodzi mu g³ównie o
kwestie chrztu i Wieczerzy.

4.2.14. Ró¿nice doktrynalne miêdzy SCh a Koœcio³ami ewangelickimi
Najpowa¿niejsz¹ ró¿nic¹ doktrynaln¹ pomiêdzy SCh a Koœcio³ami ewangelickimi jest podejœcie do chrztu, ponadto luterañska nauka o konsubstancjacji i
przedreformacyjny uk³ad Dekalogu. Pozosta³e ró¿nice le¿¹ raczej w sferze zwyczajów.
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Wykres 21. Ró¿nice doktrynalne miêdzy SCh a Koœcio³ami ewangelickimi

Ocena problemu „Jak znaczne s¹ ró¿nice doktrynalne miêdzy SCh a Koœcio³ami ewangelickimi?” sprawi³a ankietowanym du¿¹ trudnoœæ – ponad 20%
nie dokona³o wyboru. Natomiast liczba respondentów, która wybra³a odpowiedŸ
¿adne lub niewielkie (50-55%) jest ok. dwukrotnie wiêksza ni¿ tych, którzy wybrali okreœlenie bardzo du¿e lub du¿e (ok. 25%).

4.2.15. Mo¿liwoœæ nauczenia siê czegoœ od ewangelików
Oko³o 80% ankietowanych uwa¿a, ¿e mo¿e nauczyæ siê czegoœ od ewangelików.
Niestety, ankieta nie odpowiada na pytanie czy respondenci mieli na myœli sprawy
dotycz¹ce wiary, moralnoœci, zwyczajów koœcielnych, czy czegokolwiek innego.
A. Bajeñski docenia ci¹g³oœæ historyczn¹ Koœcio³ów ewangelickich i ogromny
szacunek dla Biblii. Uwa¿a te¿, ¿e godne naœladowania jest staranne opracowanie
liturgii nabo¿eñstw specjalnych, np. pogrzebowych, które maj¹ wiêcej dostojeñstwa i zamierzonego porz¹dku ni¿ te w WKCh.

4.2.16. Chêæ poszerzenia wiedzy na temat Koœcio³ów ewangelickich
Ponad 85% ankietowanych (wiedz¹c, ¿e niewiele wie) wykaza³o chêæ zaznajomienia siê ze sprawami dotycz¹cymi Koœcio³ów ewangelickich, a jedynie ok.
10% – nie widzi takiej potrzeby.
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Wykres 22. Mo¿liwoœæ nauczenia siê czegoœ od ewangelików

Wykres 23.Chêæ poszerzenia wiedzy na temat Koœcio³ów ewangelickich
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4.3. Wiedza cz³onków SCh
na temat Koœcio³ów ewangelickich
Ta czêœæ kwestionariusza sprawi³a ankietowanym najwiêcej k³opotu. Wielokrotnie pojawi³y siê odpowiedzi „nie wiem, nie znam, nie pamiêtam” lub – nie
pojawia³y siê wcale.

4.3.1. •ród³a wiedzy o Koœcio³ach ewangelickich

Wykres 24. •ród³a wiedzy o Koœcio³ach ewangelickich
Ankietowani mogli wskazaæ jednoczeœnie na kilka Ÿróde³ informacji na temat Koœcio³ów ewangelickich, dlatego suma odpowiedzi przekracza 100%. Wiedza ta pochodzi³a kolejno z: rozmów ze znajomymi – ponad 50%; ksi¹¿ek/czasopism – ponad 35%; radia, telewizji, internetu – ponad 20%; szko³y/studiów – ok.
15%; nauczania koœcielnego – ok. 10%; innych – ok. 3%; w tym: bycia na nabo¿eñstwie, przynale¿noœci do danego Koœcio³a, spotkañ ekumenicznych, modlitw
w danym koœciele, Biblii. Wymienienie tutaj Biblii pozwala domniemywaæ, ¿e
respondentka nie zna wcale Pisma Œwiêtego.

4.3.2. Lokalizacja zborów ewangelickich w Warszawie
W pytaniu „Gdzie w Warszawie mieszcz¹ siê zbory Koœcio³ów ewangelickich?” u¿yto sformu³owania „zbór”, gdy¿ cz³onkowie SCh okreœlaj¹ tak zarówno
dan¹ wspólnotê, jak i miejsce kultu.

121

MIROS£AWA WEREMIEJEWICZ

Wykres 25. Lokalizacja zborów ewangelickich w Warszawie

Prawid³ow¹ lokalizacjê zborów luterañskich i metodystycznego poda³o ponad
40% ankietowanych, a tylko 20% potrafi³o okreœliæ gdzie znajduje siê koœció³ reformowany. Nawet ci cz³onkowie SCh, którzy wczeœniej nale¿eli do Koœcio³a
Dobrego Pasterza, wynajmuj¹cego na swoje nabo¿eñstwa œwi¹tyniê reformowan¹, w 70% nie znali jej lokalizacji. Jedynie 15% ankietowanych zna adresy
parafii wszystkich Koœcio³ów ewangelickich.

4.3.3. Kraje narodzin Koœcio³ów ewangelickich

Wykres 26. Kraje narodzin Koœcio³ów ewangelickich

Ponad 2/3 respondentów nie potrafi³o podaæ gdzie powsta³y Koœcio³y ewangelickie. Poprawnie na Niemcy jako kolebkê luteranizmu wskaza³o 31,3% osób;
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23,2% – Angliê (lub Wielk¹ Brytaniê) – metodyzmu i 14,8% – Szwajcariê –
ewangelicyzmu reformowanego. Jedynie 9,8% wie sk¹d pochodz¹ wszystkie Koœcio³y ewangelickie. Czêœæ osób wie, ¿e Niemcy s¹ kolebk¹ ewangelicyzmu, ale
nie ma pojêcia, którego od³amu i wskazuje nieprawid³owo jedn¹ denominacjê lub
pisze „Niemcy” we wszystkich rubrykach.

4.3.4. Pierwsi reformatorzy ewangeliccy

Wykres 27. Pierwsi reformatorzy ewangeliccy

Za pierwszych reformatorów Koœcio³ów ewangelickich uznaje siê: Augsburskiego – Marcina Lutra, Metodystycznego – Johna i Charles’a Wesley’ów, Reformowanego – Ulrycha Zwingliego i Jana Kalwina. Tylko 10,3% wie, dziêki czyjej
dzia³alnoœci powsta³y wszystkie Koœcio³y ewangelickie, a jedynie 7,4% potrafi
prawid³owo po³¹czyæ kraje powstania Koœcio³ów i ich prekursorów.
Nazwisko pierwszego Reformatora wymieni³o poprawnie 27,1% respondentów. Niektórzy s¹ przekonani, ¿e Luter doprowadzi³ do powstania wszystkich
Koœcio³ów ewangelickich, lub wymieniaj¹c tylko jedn¹ osobê przy którymœ z
Koœcio³ów – podaje w³aœnie Lutra. Prawdopodobnie wiedz¹c o jego wyst¹pieniu
przeciw nadu¿yciom w Koœciele – nie znaj¹ ¿adnych szczegó³ów tego zdarzenia.
Prekursorów Koœcio³a metodystycznego zna 15,8% ankietowanych, Koœcio³a reformowanego – 18,7% cz³onków SCh.

4.3.5. Aktualni zwierzchnicy Koœcio³ów ewangelickich w Polsce
Aktualnie zwierzchnikami Koœcio³ów ewangelickich w Polsce s¹: Augsburskiego – ks. bp Janusz Jagucki, Metodystycznego – ks. bp Edward Puœlecki,
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Wykres 28. Aktualni zwierzchnicy Koœcio³ów ewangelickich w Polsce

Reformowanego – ks. bp Marek Izdebski. Wiedzê na ten temat ma zaledwie kilka
procent cz³onków SCh.
Ksi¹dz biskup-senior Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego Zdzis³aw Tranda
zosta³ przypisany do wszystkich trzech omawianych denominacji. By³ on
zwierzchnikiem swego Koœcio³a przez 24 lata30 , a ze wzglêdu na wyj¹tkow¹ postawê cieszy³ siê szacunkiem wielu osób ze wszystkich œrodowisk. Byæ mo¿e dlatego niektórzy cz³onkowie SCh zapamiêtali jedynie jego i nie s¹ œwiadomi, którego Koœcio³a jest cz³onkiem, a tak¿e – ¿e od kilku lat jest ju¿ na emeryturze.

4.3.6. Podstawy nauki ewangelickiej
Podstaw¹ nauki Koœcio³ów ewangelickich, norma normans, jest Biblia.
Ksiêgi symboliczne z niej wyp³ywaj¹, s¹ jej podporz¹dkowane i okreœlane jako
norma normata. Tylko ok. 1/3 respondentów udzieli³o poprawnej odpowiedzi, zaœ
ok. 1/2 nie udzieli³o jej wcale.
Jako dodatki do Biblii w Koœciele luterañskim wymienione zosta³y m.in.: tradycja, nauczanie Lutra, sakramenty, Ksiêgi symboliczne, papie¿. To ostatnie
okreœlenie jest ca³kowicie niezrozumia³e, zw³aszcza w kontekœcie Traktatu o w³adzy i prymacie papie¿a31 .
Wymienione uzupe³nienia Biblii w Koœciele metodystycznym to m.in.: dogmaty, tradycja, nauczanie i dzie³a reformatorów, w³asne interpretacje Koœcio³a, artyku³y wiary, nauki Lutra, pietyzm. Pojawi³o siê te¿ okreœlenie: zbli¿ony do SCh.
Tranda Zdzis³aw, w: Encyklopedia Gazety Wyborczej, praca zbiorowa, Kraków 2005, t. 18, s. 668.
Traktat o w³adzy i prymacie papie¿a, cyt. za: Wybrane Ksiêgi Symboliczne Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego, Bielsko-Bia³a 2004, s. 383-393.
30
31
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Wykres 29. Podstawy nauki ewangelickiej

Do ludzkich dodatków do Biblii w Koœciele reformowanym zaliczone zosta³y:
dogmaty, tradycja, nauczanie za³o¿ycieli, Biblia wed³ug nauczania Kalwina, w³asne interpretacje Koœcio³a, ksiêgi symboliczne, przynale¿noœæ do Koœcio³a i predestynacja.

PRÓBA PODSUMOWANIA
Stoj¹c wobec koniecznoœci zajêcia stanowiska wobec ró¿nych aspektów
relacji ewangeliczno-ewangelickich cz³onkowie SCh uœwiadomili sobie jak niewiele wiedz¹ o Koœcio³ach, o które ich zapytano. Ludzie ci w wiêkszoœci nie
maj¹ bezpoœrednich kontaktów z ewangelikami – ponad po³owa z nich nie zna
¿adnego ewangelika, a tylko niewiele osób by³o na ewangelickich nabo¿eñstwach.
Najwy¿sz¹ akceptacjê respondenci wykazali dla wspólnych dzia³añ ewangeliczno-ewangelickich w zakresie problemów socjalnych, czyli tam, gdzie nie
wchodz¹ w grê ¿adne ró¿nice doktrynalne.
Nieco mniejszym poparciem (ale ponad 50%) zosta³y obdarzone nastêpuj¹ce
dzia³ania: wspólne lekcje religii w szkole publicznej, zatrudnienie ewangelika
jako nauczyciela w Szkole Niedzielnej w SCh, udzia³ dzieci z SCh w ewangelickich koloniach, wys³uchanie kazania duchownego ewangelika, zgoda na ma³¿eñstwo dziecka cz³onka SCh z ewangelikiem(-czk¹), uzyskania porady duszpasterskiej od ewangelickiego duchownego, wspólne nabo¿eñstwa SCh – Koœcio³y
ewangelickie, dialog doktrynalny SCh – Koœcio³y ewangelickie i mo¿liwoœæ na-
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uczenia siê czegoœ od ewangelików. Na niektóre pytania wiele osób odpowiedzia³o wbrew oficjalnej nauce WKCh.
Jednoczeœnie tam, gdzie wchodzi w grê podstawowa ró¿nica doktrynalna –
kwestia chrztu, cz³onkowie SCh wykazali niechêæ do uznania racji drugiej strony.
Wiara ewangelików zosta³a te¿ podwa¿ona przez wyra¿enie przekonania o koniecznoœci ewangelizowania ich.
Ankietowani bez problemu wznosz¹ siê ponad granice konfesyjne tam, gdzie
wchodz¹ w grê problemy, które mo¿na okreœliæ jako adiafora (np. wspólne nabo¿eñstwa, lekcje religii, porady duszpasterskie). W sprawach o priorytetowym znaczeniu dla bycia chrzeœcijaninem (chrzest) – nie dopuszczaj¹ innych rozwi¹zañ
ni¿ w³asne.
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Mateusz Osêka*
TOPIKA LOCI COMMUNES (1521)
FILIPA MELANCHTONA
Rozwa¿ania nad XVI-wiecznym podrêcznikiem
ewangelickiej teologii systematycznej
Dziedzictwo Filipa Melanchtona (1497-1560), zwanego „Nauczycielem Niemiec i Skandynawii” (Praeceptor Germaniae et Scandinaviae) oraz „Niemieckim
Feniksem” (Phoenix Germaniae), zas³uguje na uwagê, gdy¿ uchodzi za fundament reformacyjnego humanizmu oraz kultury obszaru niemiecko-skandynawskiego. Loci communes (1521) by³y pierwszym ewangelickim podrêcznikiem teologicznym. Uzyska³ on ze wzglêdu na oryginalnoœæ metodologiczn¹ status dzie³a
klasycznego. ¯ycie i twórczoœæ Melanchtona doczeka³y siê licznych interdyscyplinarnych opracowañ1 , tak¿e na gruncie polskim2 .
* Wszystkie cytaty obcojêzyczne prze³o¿y³ na jêzyk polski autor niniejszego artyku³u, o ile nie
zaznaczono inaczej. Ortografie obcojêzyczne uwspó³czeœniono. Sigla biblijne za: Konkordancja biblijna do
Pisma Œwiêtego Starego i Nowego Testamentu Nowego Przek³adu z jêzyków hebrajskiego i greckiego,
Warszawa 1995, s. 8. W artykule zastosowano nastêpuj¹ce skróty: AA (Archiwum autora); EP (Editio
phototypica); RELIGIA (Religia. Encyklopedia PWN, red. T. Gadacz, B. Milerski, t. 1-10, Warszawa 20012003); WA (M. Luther, Werke, t. 1-64, red. zespó³, Weimar 1883-1990).
1 Zob. H. Scheible, Melanchthon, Philipp (1497-1560) [w:] Theologische Realenzyklopädie, t. 22, red.
G. Krause et al., Berlin-New York 1977-2003, s. 371-410; bibliografia: ibidem, s. 395-410.
2 Zob. m. in.: O. Bartel, Filip Melanchton w Polsce, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1961 nr 6; I.
Gnot, Melanchton jako dogmatyk, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1997 nr 2; M. Hintz, Melanchton
jako etyk, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1997 nr 2; K. Karski, Ekumeniczne znaczenie Filipa
Melanchtona, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1997 nr 2; idem, Filip Melanchton jako pedagog i
reformator szkolnictwa [w:] Elementy pedagogiki religijnej, red. B. Milerski, Warszawa 1998; idem,
Protestanci i ekumenizm. Wk³ad spadkobierców Reformacji w dzie³o jednoœci, [I, 1], Warszawa 2001; J.
Legowicz, Próba humanistycznego spojrzenia na cz³owieka u F. Melanchtona, „Rocznik Pedagogiczny”
1984 nr 9; L. Regner, »Erotemata dialectices« Melanchtona, „Ruch Filozoficzny” 1966 nr 1-2 (t. 25); J.
Tazbir, Filip Melanchton w pamiêci Polaków, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 1996 nr 40.
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Nie sposób zrozumieæ dziedzictwa Melanchtona bez uwzglêdnienia jego
zwi¹zków z filozofi¹ Arystotelesa, œredniowiecznym nominalizmem
(W. Ockham) i renesansowym humanizmem (R. Agricola). Przygotowaniem do
napisania Loci (1521) by³y wyk³ady z egzegezy Listu do Rzymian, które Melanchton prowadzi³ na Leucorei w semestrze zimowym i letnim roku 1519.3 Nie
nale¿a³ on do bezkrytycznych zwolenników Stagiryty i krytykowa³ teologów, którzy zast¹pili „doktrynê Chrystusa” poœwiadczon¹ w Piœmie „arystotelejskimi subtelnoœciami” (argutia aristotelica).4 Wed³ug Melanchtona filozofia nie powinna
zastêpowaæ objawienia5 , lecz ma za zadanie dostarczyæ teologii odpowiednie instrumentarium. Metodologia winna wspieraæ teologiê w procesie interpretacji spisanego objawienia (Verbum scriptum), o ile nie jest sprzeczna z hermeneutyk¹
ustanowion¹ przez samo Pismo (Scriptura Scripturam interpretatur)6 . Melanchton w³¹czy³ siê tak¿e w dyskurs nad loci communes rozpoczêty przez Arystotelesa, a kontynuowany przez R. Agricolê.
Bibliologiczna analiza Loci potwierdza ³aciñsk¹ sentencjê, ¿e „habent sua
fata libelli”. Editio princeps ukaza³o siê w Wittenberdze w grudniu roku 1521 i
zosta³o nazywane od formatu drukarskiego 8° „wydaniem w oktawie” (Oktavausgabe)7 . W tym samym miesi¹cu ukaza³o siê tam¿e wydanie w formacie 4° (Quartausgabe)8 . Rok 1521 przyniós³ jeszcze wydanie bazylejskie.9 Owe wydania wykazuj¹ znaczn¹ zgodnoœæ, jeœli chodzi o przekazany tekst i ró¿ni¹ siê g³ównie ortografi¹ oraz interpunkcj¹. PóŸniej sytuacja uleg³a komplikacji, gdy¿ Melanchton
przepracowywa³ Loci przez ca³e ¿ycie. Loci s¹ owocem dyskusji akademickich i
doœwiadczeñ dydaktycznych oraz mog¹ uchodziæ za „dzie³o otwarte”. Ró¿nice
miêdzy nastêpnymi wydaniami s¹ na tyle istotne pod wzglêdem struktury i treœci,
i¿ nale¿y mówiæ expressis verbis o nowych dzie³ach (wzglêdnie wersjach), a nie
tylko o nowych wydaniach. Niemiecki przek³ad, którego dokona³ na podstawie
3 P. Melanchthon, Loci communes von 1521, [Epistola dedicatoria. Iuxta pio atque eruditio viro D. (=
Doctori) Tilomano Plettenero] [w:] idem, Werke in Auswahl. Studienausgabe, t. 2/1, red. R. Stupperich et al.,
Gütersloh 1952, s. 3. Wspominane wyk³ady zosta³y wydane jako: Theologica institutio in epistolam Pauli ad
Romanos i Declamatiuncula in D. [= Divi] Pauli doctrinam (list otwarty do wroc³awskiego teologa J. Hessa).
4 P. Melanchthon, Loci communes von 1521, [Epistola dedicatoria...], op. cit., s. 4.
5 Ibidem, [De hominis viribus adeoque de libero arbitrio], s. 8-9. Dok³adniej o relacji miêdzy filozofi¹
i teologi¹: idem, Moralis philosophiae epitome, Argentorati [= Strassburg] 1539, s. 1-4, [EP; AA].
6 P. Melanchthon, Loci communes von 1521, [Epistola dedicatoria...], op. cit., s. 4-5. Zdaniem
Melanchtona adaptacja interpretacji alegorycznej do egzegezy biblijnej dokonana przez Orygenesa by³a
nieuprawniona, gdy¿ samo Pismo ustanawia, i¿ jego jedynym teologicznie spolegliwym sensem jest sens
prosty (simplex) zgodny z kontekstem. Wziêcie w nawias innych sensów tekstu nie oznacza ich eliminacji z
interpretacji literackiej.
7 P. Melanchthon, Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae, Vvittembergae [=
Wittenberg] 1521.
8 Zob. Melanchthons theologische Entwicklung bis zur Herausgabe der Loci communes [w:] P.
Melanchthon, Die Loci communes in ihrer Urgestalt nach G. L. Plitt, red. T. Kolde, 4. zm. wyd., LeipzigErlangen 1925, s. 44-55.
9 Ibidem, s. 52.
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editio princeps G. Spalatin w roku 1521 cieszy³ siê zas³u¿on¹ popularnoœci¹.10
W roku 1540 Justus Jonas ubogaci³ œwiat niemieckojêzyczny t³umaczeniem opartym na jednej z póŸniejszych wersji Loci autoryzowanym przez samego Melanchtona.11 T³umaczenia Spalatina i Jonasa charakteryzuj¹ siê doskona³ym zrozumieniem oryginalnego tekstu oraz praktyki inkulturacji translatorskiej. Skomplikowane termini technici prze³o¿ono obrazowo. Przez wieki Loci by³y ze wzglêdów
pedagogicznych czytane g³ównie po ³acinie.12 W wieku XVII dokonano w Kopenhadze przek³adu na jêzyk duñski.13 Sam Melanchton postrzega³ to dzie³o jako
kompendium teologiczne i przeznaczy³ je do u¿ytku szkolnego.14 £aciñskie Loci
nosi³y w wieku XVI tytu³y: Loci communes theologici15 ; Loci theologici recens
recogniti16 ; Loci praecipui theologici17 . Niemieckie zaœ: Loci communes, das ist
die vornehmlichsten Artikel christlicher Lehre18 ; Die Hauptartikel christlicher
Lehre19 . Badacze spuœcizny Melanchtona zaproponowali podzia³ wydañ Loci na
grupy (aetas). Okreœlona aetas obejmuje ró¿ne wydania danej wersji dzie³a. Prima aetas obejmuje wydania z lat 1521-1535; secunda aetas z lat 1535-1544; tertia aetas z lat 1544-1560.20 Ostateczn¹ wersjê dzie³a (Leipzig 1559) Nauczyciel
Niemiec i Skandynawii przygotowa³ na rok przed œmierci¹. Zawiera³a ona minileksykon (Definitiones multarum appellationum, quarum in Ecclesia usus est
1552/53) objaœniaj¹cy i definiuj¹cy wybrane termini technici. Melanchton opracowa³ go w roku 1552 w Torgawie (Torgau), gdzie przebywa³ z powodu epidemii
d¿umy, która zagra¿a³a Wittenberdze. Ów leksykon sta³ siê dodatkiem do Loci
pocz¹wszy od wydañ lipskich z roku 1554.21 Ich wersjê z roku 1556 umieœci³ za
10 P. Melanchthon, Loci communes von 1521 und 1522, t³um. G. Spalatin [w:] idem, Supplementa
Melanchthoniana, seria 1, cz. 1, red. O. Clemen, Leipzig 1910.
11 Zob. pe³ny tytu³ pod³ug oryginalnej ortografii: Die Heubtartikel christlicher Lere / zusamen gezogen
/ Durch Philippum Melanchthon / im Latin genant / Loci communes theologici / Verdeudscht durch Justum
Jonam / Doctor und im 1542. jar / Durch Philip. Melanth. widerumb durchsehen und gebessert, Wittemberg
[= Wittenberg] 1544, [EP; AA]. T³umaczenie J. Jonasa z roku 1555 zosta³o przedrukowane w XIXwiecznym wyborze dzie³: idem, Hauptartikel christlicher Lehre, genannt: Loci theologici (Locc. commun.
rer. theolog. s. Hypotyposes theologicae), t³um. J. Jonas [w:] idem, Werke in einer auf den allgemeinen
Gebrauch berechneten Auswahl, t. 4, red. F. A. Koethe, Leipzig 1829.
12 Lektura cyceronizuj¹cej ³aciny Melanchtona by³a par excellence æwiczeniem filologicznym.
13 P. Melanchthon, Loci communes. De fornemmeste hoved artikle i den kristne religion, tùum. N. M.
Aalborg, Ki¸benhafn [= K¸benhavn] 1622. Wspó³czesne t³um. duñskie: idem, Loci, t³um. J. Larsen,
København 1953.
14 P. Melanchthon, An den christlichen Leser / Vorrede [w:] idem, Die Hauptartikel christlicher Lehre. Loci
communes theologici, t³um. J. Jonas, red. P. Melanchthon, Wittemberg [= Wittenberg] 1544, [s. p.], [EP; AA].
15 Argentorati [= Strassburg] 1525; Wittenberg 1535, 1536, 1541; Leipzig 1546; Basel 1558.
16 Wittenberg 1545.
17 Leipzig 1549, 1553; Wittenberg 1569, 1594.
18 T³um. J. Jonas, Wittenberg 1536.
19 T³um. J. Jonas, Wittenberg 1540, 1544, 1553, 1555.
20 P. Melanchthon, Loci praecipui theologici von 1559 (1. Teil) [w:] idem, Werke in Auswahl.
Studienausgabe, t. 2/1, op. cit., s. 164-165 (tekst edytora).
21 P. Melanchthon, Loci praecipui theologici von 1559 (2. Teil), [Definitiones multarum appellationum,
quarum in Ecclesia usus est 1552/53] [w:] ibidem, t. 2/2, s. 781 (tekst edytora).
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zgod¹ autora lipski drukarz E. Vögelin22 w Corpus doctrinae christianae23 . W latach 1560-1580 Corpus wydawano oœmiokrotnie w Lipsku i w Strasburgu.24 Na
pocz¹tku XVIII wieku Loci (1521) nale¿a³y do bia³ych kruków, gdy¿ po œmierci
Melanchtona drukowano i pos³ugiwano siê przede wszystkim ostatni¹ wersj¹
dzie³a (1559). Badania nad histori¹ Reformacji zrodzi³y przeœwiadczenie o szczególnej relewancji i oryginalnoœci w³aœnie editio princeps. Spowodowa³o to jej
nowe wydanie w roku 1717 (rocznica tez wittenberskich).25 Rok 1821 (rocznica
editio princeps) przyniós³ wydanie I. C. G. Augustiego26 , a rok 1860 (rocznica
Confessio Augustana) wydanie I. E. Volbedinga27 . Ró¿ne wersje Loci znalaz³y siê
w Corpus Reformatorum, który obejmuje dzie³a Melanchtona, Kalwina i Zwingliego.28 Jednak mimo ogromnego wysi³ku pokoleñ edytorów ów korpus nie zawiera³ ca³ej spuœcizny rêkopiœmiennej, ani nawet drukowanej wymienionych Reformatorów. W XX wieku G. L. Plitt i T. Kolbe opracowali krytycznie tekst Loci
(1521).29 Na wzmiankê zas³uguje tak¿e publikacja zapomnianego w miêdzyczasie niemieckiego t³umaczenia Spalatina w serii Supplementa Melanchthoniana.30
Z XX-wiecznych wydañ szkolnych nale¿y wspomnieæ komparatywn¹ edycjê R.
Stuppericha i H. Engellanda obejmuj¹c¹ Loci z roku 1521 i 155931 oraz ³aciñskoniemieckie wydanie H. G. Pöhlmanna32 . Autor niniejszego artyku³u przychyla siê
do postulatu fototypicznej edycji wszystkich wersji Loci, ich wydañ i t³umaczeñ
22 Zob. R. Kolb, Jednoœæ wyznania – droga do »Formu³y zgody«, t³um. M. Uglorz, K. Undas [w:]
Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999, s. 381.
23 P. Melanchthon, Corpus doctrinae christianae. Quae est summa orthodoxi et catholici dogmatis,
complectens doctrinam puram & [= et] veram Evangelii Jesu Christi. Nunc edita ad usum Ecclesiae sanctae
publicum et privatum, red. wyd. E. Vögelin, Leipzig 1560. T³um. niemieckie: idem, Corpus doctrinae
christianae. Das ist, ganze Summa der rechten wahren christlichen Lehre des heiligen Evangeliums nach
Innhalt göttlicher, prophetischen und apostolischen Schriften. Zu Nutz und Anleitung der Pfarrer und
Kirchendiener, Leipzig 1560.
24 P. Melanchthon, Loci praecipui theologici von 1559 (1. Teil), op. cit., s. 165 (tekst edytora).
25 P. Melanchthon, Hypotheseos theologicae s. [= seu] loci communes [w:] Historia literaria
reformationis in honorem iubilaei anno 1717 omnia rara, partim manuscripta, constans quinque partibus,
red. H. von der Hardt, A. Scultetus, Francofurti-Lipsiae [= Frankfurt-Leipzig] 1717.
26 P. Melanchthon, Loci theologici ad fidem editionis primae MDXXI [= 1521] in memoriam jubilaei
huius libri tertii, denuo editi et dissertationibus aliquot historicis et litterariis illustrati, red. I. C. G. [= W.]
Augusti, Lipsiae [= Leipzig] 1821.
27 P. Melanchthon, Loci theologici. Ad fidem editionis principis MDXXI [= 1521], zm. wyd., red. I. E.
Volbeding, Lipsiae [= Leizpig] 1860.
28 Corpus Reformatorum, t. 1-28 Philippi Melanthonis opera quae supersunt omnia; t. 29-87 Ioannis
Calvini opera quae supersunt omnia; t. 88-101 Huldreich Zwinglis sämtliche Werke, red. C. G. Bretschneider
et al., Halis Saxonum [= Halle] et al. 1834-1959.
29 P. Melanchthon, Die Loci communes in ihrer Urgestalt nach G. L. Plitt, op. cit.
30 P. Melanchthon, Loci communes..., t³um. G. Spalatin, op. cit.
31 P. Melanchthon, Werke in Auswahl. Studienausgabe, t. 2/1-2, op. cit. Loci (1521) zosta³y opracowane
wzorowo, lecz w Loci (1559) brakuje szczegó³owego spisu treœci, który oferowa³y wydania XIX-wieczne:
idem, Loci praecipui theologici. Ad editionem lipsiensem MDLIX [= 1559], [Index locorum], Beroloni [=
Berlin] 1856, s. V-XII.
32 P. Melanchthon, Loci communes 1521. Lateinisch-Deutsch, t³um. red. H. G. Pöhlmann, Gütersloh
1993.
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a¿ po edycjê frankfurcko-lipsk¹ (1717). Jedynie taka publikacja umo¿liwi³aby
nieograniczone badania. Wydania „tradycyjne” czêsto nie s³u¿¹ pomoc¹ przy badaniu rozwoju ortografii, interpunkcji oraz komunikatywnoœci typograficznej,
która w przypadku podrêczników odgrywa wa¿n¹ rolê ze wzglêdów na u¿ytecznoœæ dydaktyczn¹. Dlatego jej omówienie nie powinno byæ pomijane.33
Topika patrystycznej i œredniowiecznej teologii systematycznej wykazuje siê
znaczn¹ koherencj¹. Melanchton uzna³ w epistemologicznej prolegomena do Loci
(1521)34 za najbardziej reprezentatywne dla teologii patrystycznej dzie³o Jana
Damasceñskiego (650-754) Wyk³ad wiary prawdziwej (De fide orthodoxa)35 , a
dla teologii œredniowiecznej – dzie³o Piotra Lombarda (1095-1159) Sentencje
(Sententiae)36 . Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w œwiadomoœci uczonych XVI wieku za najbardziej reprezentatywnego systematyka œredniowiecza uchodzi³ nie Akwinata,
lecz Piotr Lombard, biskup paryski zwany przez Lutra „Mistrzem Sentencji”.37
M³ody Luter i m³ody Melanchton uczyli siê z Sentencji i nauczali przy ich pomocy. Pe³ni³y one wówczas funkcjê standardowego akademickiego podrêcznika systematyki, a komentarze do nich tworzy³y sui generis gatunek dyskursu teologicznego. Jeszcze w XVIII wieku Lombard nale¿a³ do „¿ywych” (tj. czytanych i wydawanych) klasyków38 , podobnie jak Damasceñczyk39 . Topika wymienionych
dzie³ cechuje siê teocentrycznym charakterem. Jej centrum stanowi metafizyczna
spekulacja nad istot¹ Boga (Gott an sich), która jest punktem wyjœcia dla pozosta³ych rozwa¿añ. Przeciwko temu Melanchton wyst¹pi³ z krytyk¹40 , która nie by³a
skierowana ad personam, lecz ad rem, gdy¿ nie przesta³ darzyæ szacunkiem wymienionych autorów41 . Nie zamierza³ on nigdy dokonywaæ rewolucji teologicznej
rozumianej jako zdruzgotanie dziedzictwa przesz³oœci, gdy¿ docenia³ teologiê minionych wieków jako osi¹gniêcie danego kontekstu dziejowego.42
33 W katechizmach Melanchtona ilustracje s³u¿¹ wizualizacji treœci. Zob. Nachbildung des Kleinen
Katechismus von 1549 (Nr. XI) nach der einzig erhaltenen Ausgabe von 1554 [w:] P. Melanchthon,
Supplementa Melanchthoniana, seria 5, cz. 1, red. F. Cohrs, Leipzig 1915, s. 423-485.
34 P. Melanchthon, Loci communes von 1521, [Introductio: christiana cognitio], op. cit., s. 5.
35 Jan Damasceñski, Wyk³ad wiary prawdziwej, t³um. B. Wojkowski, Warszawa 1969. Oryginalnie
Wyk³ad wiary prawdziwej nale¿a³ do opus magnum Jana Damasceñskiego pod tytu³em •ród³o wiedzy (cz. 1
Dialektyka; cz. 2 O herezjach; cz. 3 Wyk³ad wiary).
36 P. Lombardus, Sententiae in 4 libris distinctae, t. 1-2, 3. wyd., Romae 1971-1981.
37 M. Luther, Die Heidelberger Disputation (1518), [§ 15], [= WA 1] [w:] idem, Gesammelte Werke, t.
1, red. K. Aland, nowe wyd., Berlin 2002, s. 386.
38 Zob. Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste, t. 18, [s. v.
Lombardus, Peter], red. J. H. Zedler, Halle-Leipzig 1732-1750), s. 313-318. Dopiero renesans tomizmu w
XIX wieku usun¹³ Piotra Lombarda w cieñ.
39 Ibidem, [s. v. Joannes Damascenus], t. 14, s. 969-972.
40 P. Melanchthon, Loci communes von 1521, [Introductio: christiana cognitio], op. cit., s. 5-8.
41 Zob. Einleitungen [w:] P. Melanchthon, Supplementa Melanchthoniana, seria 1, cz. 1, op. cit., s.
XVII; zob. W. Maurer, Der Einfluss Augustins auf Melanchthons theologische Entwicklung, „Kerygma und
Dogma” 1959 nr 3, s. 165-199.
42 Zob. studia patrystyczne: P. Melanchthon, De Ecclesia et de autoritate Verbi Dei, [Catalogus] [w:]
idem, Werke in Auswahl. Studienausgabe, t. 1, op. cit., s. 339-386
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Loci (1521) dokona³y antroposoteriocentrycznego przewrotu w teologii systematycznej. Ich topika ró¿ni siê od topica antiqua, któr¹ cechowa³ paradygmat teocentryczny. Spróbujmy naszkicowaæ strukturê Loci (1521). Loci 1-3 (§ 1 De hominis
viribus adeoque de libero arbitrio43 ; § 2 De peccato; § 3 De lege) zajmuj¹ siê antropologi¹ i analiz¹ egzystencjalnej kondycji cz³owieka. Loci 4-6 (§ 4 De evangelio44 ;
§ 5 De gratia; § 6 De iustificatione et fide) traktuj¹ o soteriologii. Locus 7 (§ 7 De
discrimine veteris ac novi testamenti) omawia rozró¿nienie miêdzy Prawem a
Ewangeli¹ oraz pe³ni funkcjê dialektycznej konkluzji loci 1-3 i loci 4-6. Locus 8 (§
8 De signis) traktuje o sakramentologii. Loci 9-11 (§ 9 De caritate; § 10 De magistratibus; § 11 De scandalo) zajmuj¹ siê etyk¹. Innymi s³owy, przedmiotem refleksji
teologicznej jest: homo peccator (§ 1-3), homo iustificatur (§ 4-6), homo vetus et
novus (§ 7)45 , applicatio salutis ad hominem (§ 8), homo sanctificatur (§ 9-11).
Schemat dzie³a mo¿na przedstawiæ tak¿e nastêpuj¹co: antropologia – soteriologia –
sakramentologia – etyka.46 Ewangelia zosta³a zdefiniowana jako „obietnica ³aski”
(evangelium est promissio gratiae)47 , a Prawo jako „poznanie grzechu” (lex est cognitio peccati)48 . Nie podejmujemy siê w niniejszym artykule dok³adnej analizy
merytorycznych ró¿nic miêdzy pierwsz¹ a ostatni¹ wersj¹ Loci (1521-1559), lecz
naszkicujemy zmiany w strukturze.49 Loci (1559) s¹ w przybli¿eniu czterokrotnie
obszerniejsze od Loci (1521) oraz maj¹ czêœciowo zmienion¹ budowê. Jednak osi¹
wszystkich wersji Loci pozostaje dialektyka Prawa i Ewangelii. Najprawdopodobniej ze wzglêdu na polemikê ze strony katolickiej Melanchton wprowadzi³ w secunda aetas locus De Deo.50 Loci (1559) s¹ bogatsze o oddzielne wyk³ady m. in. na
temat: przygodnoœci bycia (De contingentia), prawa naturalnego (De lege naturae),
hermeneutyki teologicznej (De Spiritu et litera)51 i wolnoœci (De liberatate christia-

43 Zagadnienie (nie)wolnej woli spowodowa³o spór miêdzy Erazmem (De libero arbitrio) i Lutrem (De
servo arbitrio).
44 Melanchton pod¹¿aj¹c za Paw³em z Tarsu nazywa³ Ewangeliê prefigurowan¹ w Starym Testamencie
obietnic¹ (promissio). Promissio i Evangelium s¹ synonimami w reformacyjnej nomenklaturze.
45 „Stary cz³owiek” (vetus homo), wzglêdnie „cz³owiek zewnêtrzny” (foris homo), oznacza w Corpus
Paulinum grzeszn¹ kondycjê cz³owieka (in statu corruptionis); a „nowy cz³owiek” (novus homo),
wzglêdnie „cz³owiek wewnêtrzny” (interior homo), oznacza odnowion¹ kondycjê cz³owieka (in statu
renovationis).
46 Zob. Einleitung, [II, 4] [w:] P. Melanchthon, Supplementa Melanchthoniana, seria 5, cz. 1, op. cit., s.
CIV-CV.
47 P. Melanchthon, Loci communes von 1521, [De evangelio], op. cit., s. 66-67.
48 Ibidem, [De lege], s. 40.
49 Szczególnie ciekawe zmiany merytoryczne zasz³y w doktrynie o (nie)wolnej woli i obecnoœci
sakramentalnej; zob. F. Galle, Versuch einer Charakteristik Melanchthons als Theologen und einer
Entwicklung seines Lehrbegriffs, Halle 1840.
50 Locus ten koncentruje siê na Trójcy ekonomicznej, a nie immanentnej, co jest aplikacj¹ metodologii
Melanchtona. W Loci (1521) opuszczono locus De Deo, mimo, i¿ wymieniono go jako element topica
antiqua; zob. P. Melanchthon, Loci communes von 1521, [Introductio: christiana cognito], op. cit., s. 6.
51 Opozycja litera – duch (to gramma – to pneuma) w Corpus Paulinum oznacza opozycjê miêdzy
Prawem a Ewangeli¹.

132

TOPICA LOCI COMMUNES (1521) FILIPA MELANCHTONA

na)52 . Wszystkie te zagadnienia pojawi³y siê ju¿ w Loci (1521), lecz w Loci (1559)
doczeka³y siê oddzielnego omówienia. Zarys metodologii Loci (1521) przedstawiono w przedmowie epistemologicznej:
„[...] Nie trzeba wiêc, ¿ebyœmy poœwiêcali wiele trudu na powy¿sze [tj. Jana
Damasceñskiego i Piotra Lombarda] loci o Bogu, Jego jednoœci i troistoœci, o misterium stworzenia, o sposobie Wcielenia. Pytam Ciê [prof. T. Plettenerze], czy
nie osi¹gnêli tego scholastycy przez tyle stuleci, gdy zajmowali siê ci¹gle tymi
samymi loci?! Czy¿ nie stali siê puœci w swoich dyskusjach, jak mówi ów
[tj. Pawe³ z Tarsu w Rz 1,21], gdy pletli ca³e ¿ycie o uniwersaliach, formalnoœciach, konotacjach (connotatio) i nie wiem jeszcze o jakich innych pró¿nych pozorach? Da³oby siê ukryæ ich g³upotê, gdyby tymczasem nie zaciemnili Ewangelii
i dobrodziejstw Chrystusa przez te g³upie dyskusje. [...] Nie widzê sposobu na nazwanie chrzeœcijaninem kogoœ, kto ignoruje pozosta³e prawdziwe loci, takie jak:
moc grzechu, Prawo, ³aska. Chrystus bowiem zostaje w³aœciwie poznany z tutejszych loci; poznaæ Chrystusa tu oznacza poznaæ Jego dobrodziejstwa, a nie roztrz¹saæ Jego naturê i sposób Wcielenia, czego ucz¹ owi [tj. scholastycy]. Gdyby
ktoœ nie wiedzia³, po co Chrystus przyj¹³ cia³o i zosta³ przybity do krzy¿a, to jaki
by³by po¿ytek z poznawania Jego dziejów? Czy prawdziwemu lekarzowi wystarczy, ¿eby pozna³ postaæ roœlin, kolory, kszta³ty, a nie robi ró¿nicy ich przyrodzona
moc? Nale¿y poznawaæ w inny sposób, ni¿ przedstawiaj¹ scholastycy, Chrystusa,
który jest nam lekarstwem oraz pos³ugiwaæ siê S³owem Pisma danym ku zbawieniu [...]”53 .
Analogia miêdzy teologi¹ i medycyn¹ zawarta w Loci (1521) zadomowi³a siê
w póŸniejszych prolegomena ewangelickiej systematyki, gdzie s³u¿y³a ilustracji
tezy, i¿ teologia ewangelicka jest ex definitione dyscyplin¹ praktyczn¹ (habitus
practicus; scientia practica) w sensie arystotelejskiego podzia³u nauk.54 Melanchton opowiada³ siê za wizualizacj¹ treœci abstrakcyjnych i stosowa³ j¹ we
w³asnych pracach. Postulat ten rozwin¹³ póŸniej wielbiciel jego dziedzictwa, J. A.
Komeñski (Comenius), w dziele Œwiat zmys³owy w obrazach (Orbis sensualium
pictus).55 Niemiecki Feniks nie ignorowa³ patrystycznej i œredniowiecznej teolo52 Tytu³ nawi¹zuje do ³aciñskiego tytu³u s³ynnego dzie³a Lutra. Zob. M. Luther, Von der Freiheit eines
Christenmenschen (1520), [= WA 7] [w:] idem, Gesammelte Werke, t. 2, op. cit., s. 251-274.
53 P. Melanchthon, Loci communnes von 1521, [Introductio: christiana cognitio], op. cit., s. 6-9.
54 Zob. œredniowieczna dyskusja na temat klasyfikacji teologii jako nauki: M. Olszewski, O praktycznej
b¹dŸ teoretycznej naturze teologii. Metateologia scholastyczna 1200-1350, Kraków 2002. Zob. analizê
zmian w rozumieniu pojêcia filozofii: J. Domañski, »Scholastyczne« i »humanistyczne« pojêcie filozofii,
Kêty 2005.
55 J. A. Comenius, Orbis sensualium pictus, Noribergae [= Nürnberg] 1658, [EP; AA]; t³um. pol.:
idem, Orbis sensualium pictus quadrilinguis. Pictura et nomenclatura latina, polonica, gallica et germanica,
nowe wyd., t³um. zespó³, Wroc³aw 1818.
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gii, gdy¿ przedstawi³ w Loci (secunda aetas) jej zwiêz³y i profesjonalny wyk³ad.56
Nie godzi³ siê jednak na to, ¿eby uznaæ spekulacjê metafizyczn¹ za oœ topiczn¹
ewangelickiej systematyki, gdy¿ obiektem poznania by³a dla niego sfera fenomenu, a nie noumenu.
Podtytu³ dzie³a (Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae) wskazuje, i¿ Melanchton uto¿samia³ ³aciñskie locus z greckim hypotyposis. Pojêcia loci communes (wspólne pola) i loci praecipui (wyszczególnione
pola) s¹ synonimami. Samo locus (topos, hypotyposis) uchodzi za arystotelejski
terminus technicus.57 W Loci poprzez kategoriê loci communes rozumie siê
„wspólne pola”, w których zawiera siê i koncentruje to, co niezbywalne (necessaria) w danej dyscyplinie.58 S³u¿¹ one nie tylko treœciowemu ogarniêciu danej dyscypliny, lecz tak¿e wyznaczaj¹ kierunek badañ, tzn. maj¹ jednoczeœnie funkcjê
referuj¹c¹ i projektuj¹c¹.59 Pojêcie topos (locus) wydaje siê byæ w samych jeszcze Topikach (Topica) Arystotelesa u¿ywane intuicyjnie na oznaczenie „siedliska
dowodów i argumentów”.60 Dopiero renesansowi myœliciele, tacy jak R. Agricola, przyczynili siê do uœciœlenia terminu i uczynili z retorycznej dyskusji nad loci
communes (êïéíïé ôïðïé) dyskusjê nad polem badañ humaniora i struktur¹
przedstawiania wyników.61
Melanchton i Luter zaliczali siê do ockhamistycznych nominalistów.62 Akceptowali nominalizm w aspekcie metodologicznym i epistemologiczno-ontologicznym (spór o uniwersalia), lecz zdecydowanie odrzucali w aspekcie soteriologicznym (semipelagianizm). Melanchton zastosowa³ brzytwê Ockhama jako pryncypium metodologiczne w reformacyjnej teologii. Dlatego, a¿eby ustaliæ necessaria,
dokona³ w Loci analizy egzystencjalnej kondycji cz³owieka w wymiarze wertykalnym (coram Deo) i horyzontalnym (coram mundo).
Melanchton podziwia³ dzie³a R. Agricoli (1443-1485) oraz poczuwa³ siê do
bycia jego poœmiertnym uczniem.63 Szczególny wp³yw na Loci wywar³o erudycyjne dzie³o De inventione dialectica64 , zajmuj¹ce siê zagadnieniem loci commu56 Melanchton wyk³ada³ symbole ekumeniczne historiozbawczo, podobnie jak czyni³ to Luter w
Katechizmach (Creator – Redemptor – Sanctificator). Zob. Doctrina w Confessio saxonica.
57 Aristoteles, Ethica nicomachea, [I,7; = 1098a], red. G. Ramsauer, krytyczne wyd., Lipsiae [=
Leipzig] 1878, s. 37; t³um. pol.: idem, Etyka nikomachejska [w:] idem, Dzie³a wszystkie, t. 5, t³um. zespó³,
Warszawa 1990-2001. Idem, Topiki [w:] ibidem, t. 1, s. 343-473.
58 Zob. P. Melanchthon, Loci communnes von 1521, [De scandalo], op. cit., s. 163.
59 Ibidem, [Introductio: christiana cognitio], s. 5.
60 K. Leœniak, Wstêp [w:] Arystoteles, Dzie³a wszystkie, t. 1 [Topiki], op. cit., s. 330-334.
61 Ibidem.
62 H. Scheible, Melanchthon, Philipp (1497-1560), op. cit., s. 371.
63 Melanchton w roku w³asnej œmierci ponowi³ ho³d wzglêdem Agricoli w liœcie do rektora
Uniwersytetu Heidelberskiego, gdzie ten¿e wyk³ada³ przed laty. Zob. Melanchthons theologische
Entwicklung bis zur Herausgabe der Loci communes, op. cit., s. 5 (przypis 4).
64 R. Agricola, De inventione dialectica, Colonia [= Köln] 1520, [EP; AA]; Parisiis [= Paris] 1554;
[EP; AA].
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nes. Heidelberski humanista krytykowa³ scholastykê za „formalizm” i postulowa³
upraktycznienie (w sensie arystotelejskim) humaniora, w tym i teologii.
Loci by³y dzie³em oryginalnym i metodologicznie tetycznym nie tylko wobec
dziedzictwa staro¿ytno-œredniowiecznego, lecz tak¿e wobec opera magna szwajcarskich Reformatorów, Zwingliego65 i Kalwina66 , które zosta³y jeszcze zbudowane
zgodnie z topica antiqua i teocentrycznym paradygmatem. W roku 1545 Rhegius
skonstruowa³ w³asne Loci wed³ug schematu dzie³a Melanchtona.67 M. Chemnitz
(1522-1586)68 , uczeñ Niemieckiego Feniksa i przedstawiciel rodz¹cej siê wówczas
ortodoksji luterañskiej, napisa³ w roku 1553 erudycyjny komentarz do Loci swego
mistrza.69 Sam tytu³ (Loci) sta³ siê inspiracj¹ do takiego nazywania kompendiów
teologicznych (ewangelickich i katolickich70 ), medycznych i prawniczych.
Luter oceni³ expressis verbis pozytywnie Loci (1521), czego œwiadectwem
jest jego list do Melanchtona z dnia 9 wrzeœnia roku 1521 napisany na zamku w
Wartburgu (Turyngia), gdzie Luter ukrywa³ siê skazany na banicjê na mocy edyktu wormackiego.71 Powo³ywa³ siê tak¿e na Loci w traktacie O niewolnej woli (De
servo arbitrio, 1525), który by³ polemik¹ z wczeœniejszym dzie³em Erazma z
Rotterdamu (De libero arbitrio, 1524):
„Ale Ty [= Erazmie z Rotterdamu] mówisz o wiele mniej [= w tak wa¿nej
sprawie] i przyznajesz wolnej woli o wiele wiêcej, ni¿ to czynili dot¹d œredniowieczni sofistyczni teolodzy (o czym bêdê mówi³ wyczerpuj¹co póŸniej), tak ¿e
nawet odpieranie Twoich argumentów wydaje siê zbêdne. By³y one ju¿ czêsto
obalane przeze mnie wczeœniej, a zosta³y ca³kowicie zdruzgotane i rozbite przez
niezwyciê¿on¹ ksi¹¿kê Filipa Melanchtona pod tytu³em »Loci theologici«, która
moim zdaniem zas³uguje nie tylko na nieœmiertelnoœæ, lecz tak¿e na koœcielne
kanoniczne powa¿anie”72 .
Luter stwierdzi³, ¿e Loci zas³uguj¹ na tytu³ „dzie³a niezwyciê¿onego i nieœmiertelnego” oraz na „koœcielne kanoniczne powa¿anie”. W roku 1525 nie by³o
65 U. Zwingli, De vera et falsa religione, Tiguri [= Zürich] 1525.
66 J. Calvin, Unterricht in der christlichen Religion [= Institutio christianae religionis], t. 1-3, t³um. O.
Weber, Neukirchen 1936-1938.
67 U. Rhegius, Loci theologici e patribus et scholasticis neoteris´q [= neoterisque], Francoforti [=
Frankfurt] 1545, [EP; AA].
68 Zob. B. Milerski, Chemnitz [w:] RELIGIA, t. 2, s. 425-426.
69 M. Chemnitz, Loci theologici, t. 1-3, red. P. Leyser, Francofurti-Wittebergae [= FrankfurtWittenberg] 1653.
70 Opus magnum Melchiora Cano nosi³o tytu³ De locis theologicis (1563). Zob. Cano [w:] RELIGIA, t. 2, s. 367.
71 M. Luther, An Melanchthon (Wartburg, 9. September 1521), [= WA Briefe 2] [w:] idem, Gesammelte
Werke, t. 10 [Die Briefe; § 73], op. cit., s. 100: „Twoje »Loci« bardzo mi siê podoba³y. Nie ma tu niczego, co
moje ubóstwo mog³oby zarzuciæ Twemu bogactwu. PêdŸ spokojnie i dzia³aj do woli!”.
72 M. Luther, Vom unfreien Willen (1525), [= WA 18] [w:] idem, Gesammelte Werke, t. 3, op. cit., s.
151; t³um. pol.: idem, O niewolnej woli, t³um. W. Niemczyk, Warszawa 1979.
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jeszcze znane pojêcie „ksi¹g wyznaniowych”, ani pojêcie „korpusu doktrynalnego” (corpus doctrinae). Pocz¹tek procesu konfesjonalizacji przypada na okres
sporów po œmierci Lutra i powstania Formu³y Zgody w roku 1577. Wnioskujemy
st¹d implicite, i¿ Lutrowi chodzi³o o szczególny rodzaj uznania koœcielnego dla
Loci, którego nie nale¿y jednak uto¿samiaæ z póŸniejszym statusem eklezjalnym
Ksiêgi Zgody (1580) traktowanej jako norma normata. Loci (1556) przynale¿a³y
jednak do Corpus doctrinae christianae (zwanego te¿ Corpus doctrinae Philippicum, wzglêdnie Corpus doctrinae Misnicum)73 z roku 1560, który obowi¹zywa³
w Saksonii elektorskiej (od 1566) i na Pomorzu (od 1561) jako oficjalne publiczne, aczkolwiek lokalne, wyznanie wiary (ad usum Ecclesiae sanctae publicum).
Corpus wyda³ lipski drukarz Vögelin jako zbiór g³ównych pism teologicznych
Melanchtona, który sam napisa³ przedmowy do ³aciñskiej i niemieckiej wersji.74
Publikacja i uznanie Ksiêgi Zgody w roku 1580 poci¹gnê³o za sob¹ stopniowe
wypieranie lokalnych corpora doctrinae75 . Luter w przedmowie do wydania
zbioru swoich ³aciñskich pism na rok przed œmierci¹ poleca³ Loci jako „doskona³y i wystarczaj¹cy podrêcznik” dla akademickiego studium teologicznego:
„Namiêtnie i d³ugo opiera³em siê tym, którzy chcieli ujrzeæ wydanymi me
ksi¹¿ki, czy œciœlej mówi¹c, chaos mej pisaniny po nocach. Z jednej strony nie
chcia³em, ¿eby stare prace zosta³y wyparte przez moje nowe pisma, ani ¿eby czytelnik niepokoi³ siê podczas studiowania tamtych. Z drugiej strony mamy teraz
dziêki ³asce Bo¿ej wiele dobrych podrêczników, przede wszystkim »Loci communes« Filipa [Melanchtona], przy pomocy których mog¹ uczyæ siê teolodzy i
duchowni w sposób doskona³y i pe³ny, a¿eby posi¹œæ umiejêtnoœæ w zwiastowaniu prawd wiary. Do tego mo¿na mieæ Pismo Œwiête w prawie ka¿dym jêzyku.
Moje ksi¹¿ki s¹ brutalnym i nieuporz¹dkowanym chaosem, nieuporz¹dkowanym
jak miniony bieg rzeczy, który za³amywa³ siê, lecz musia³ siê toczyæ. Zaprawdê,
trudno jest mi je teraz w³aœciwie uporz¹dkowaæ. Dlatego ¿yczê sobie, ¿eby
wszystkie me ksi¹¿ki zosta³y na zawsze zapomniane i pogrzebane, aby zrobiæ
miejsce lepszym” 76 .
73 P. Melanchthon, Corpus doctrinae christianae. Quae..., op. cit.; t³um. niemieckie: idem, Corpus
doctrinae christianae. Nach..., op. cit.
74 Do owego korpusu nale¿a³y symbole ekumeniczne i dzie³a Melanchtona: Zmienione Augsburskie
Wyznanie Wiary (Confessio Augustana Variata 1540); Obrona Wyznania Augsburskiego (Apologia
Confessionis Augustanae); Confessio saxonica (1551); Loci theologici (1556); Examen ordinandorum
(1552); Responsio ad articulos bavaricae inquisitionis (1558); Refutatio Serveti et Anabaptistarum i
Responsio de controversia Stancari (1553). Zob. P. Melanchthon, Corpus docrinae christianae [w:] idem,
Werke in Auswahl. Studienausgabe, t. 6, op. cit., s. 5-377.
75 Zob. dzieje poszczególnych corpora: Corpus Pomeranicum, Corpus Thuringicum, Corpus
Wilhelminum, Corpus Julium, Corpus Prutenicum, et al.
76 M. Luther, Vorrede zu Band I der lateinischen Schriften der Wittenberger Luther-Ausgabe (1545), [=
WA 54] [w:] idem, Gesammelte Werke, t. 2, op. cit., s. 11; t³um. pol. w: Myœl filozoficzno-religijna
Reformacji XVI wieku, t³um. zespó³, red. L. Szczucki, Warszawa 1972.
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Trzeba zaznaczyæ, i¿ o ile w roku 1545 Loci mog³y uchodziæ za wystarczaj¹cy
podrêcznik systematyki w akademickim kszta³ceniu teologicznym, o tyle pó³ wieku póŸniej nie mog³y odgrywaæ tej roli ze wzglêdu na rozwój teologii ewangelickiej i na proces konfesjonalizacji. Przed apogeum owego procesu Loci uchodzi³y
w obozie ewangelickim (Corpus Evangelicorum) za podrêcznik ekumeniczny,
akceptowany przez œrodowiska Reformacji wittenberskiej, szwajcarskiej i anglikañskiej. Za czasów królowej El¿biety I (1533-1603) pos³ugiwano siê nim na uniwersytetach w Cambridge i w Oksfordzie.77
Melanchton uczestniczy³ w licznych ekumenicznych dysputach wewn¹trzprotestanckich i protestancko-katolickich oraz zainicjowa³ wraz z teologami tybingeñskimi korespondencyjny dialog z prawos³awnym patriarchatem w Konstantynopolu78 . Opracowa³ Confessio saxonica, która mia³a byæ jedn¹ z ewangelickich
autoprezentacji doktrynalnych na sobór trydencki.79 Sobór ów polemizuj¹c z tezami Reformacji czerpa³ je m. in. z Loci (secunda aetas) jako reprezentatywnego
podrêcznika teologii ewangelickiej.80 J. Eck, jeden z g³ównych katolickich przeciwników teologicznych Lutra, rozpocz¹³ polemikê z pogl¹dami Melanchtona tu¿
po dyspucie lipskiej oraz opracowa³ w roku 1525 w³asne „Anti-Loci”81 zbudowane wed³ug eklezjocentrycznego schematu. Lektura pism Ecka i innych katolickich
polemistów owej epoki (J. Cochläus, Alfons de Castro)82 wskazuje na to, i¿ reformacyjny prymat articulus iustificationis oraz interpretacja Pisma dokonywana
przez œwieckich uczonych, a nie przez rzymskie magisterium koœcielne, wzbudza³y ich szczególne i nieskrywane oburzenie.
Melanchton przyczyni³ siê do zapocz¹tkowania paradygmatu otwartoœci na
œwiat w³aœciwego dla teologii ewangelickiej, który wp³yn¹³ tak¿e na jej topikê.
Teologia reformacyjna nie postrzega³a Boga i œwiata jako wielkoœci konkuruj¹cych ze sob¹, lecz postrzega³a œwiat jako przyjacielsk¹ i pojednan¹ przestrzeñ,
która zosta³a stworzona przez Logos (logos asarkos), i w której Logos (logos ensarkos) zamieszka³. Teologia ewangelicka przyjê³a, i¿ zbawcze poznanie Boga
77 Zob. Melanchton, Philipp [w:] Britannica. Edycja polska, t. 26, red. t³um. zespó³, Poznañ 2002, s.
75-76.
78 Na potrzeby tego dialogu dokonano greckiej adaptacji Confessio Augustana (Confessio Augustana
Graeca, 1559).
79 Strona ewangelicka przygotowa³a w roku 1551 na sobór trydencki Confessio saxonica Melanchtona
i Confessio virtembergica Brenza.
80 Zob. Sobór Trydencki, [Acta post sessionem 6.-9. sub Paulo III] [w:] Dokumenty soborów
powszechnych, t. 4, red. A. Baron, H. Pietras, t³um. zespó³, Kraków 2004, s. 335-398; Sobór Trydencki,
[Acta post sessionem 13.-14. sub Iulio III] [w:] ibidem, s. 473-532.
81 J. Eck, Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes Ecclesiae, [s. l.] 1525,
[EP; AA]. Fakt skierowania tego pisma przeciw Lutrowi, a nie Melanchtonowi, który nale¿a³ do „alii hostes
Ecclesiae”, nale¿y t³umaczyæ szczególn¹ personaln¹ antypati¹ Ecka wobec Lutra zwi¹zan¹ z dysput¹ lipsk¹.
Zob. R. Friedenthal, Marcin Luter. Jego ¿ycie i czasy, [II, 6], t³um. C. Tarnogórski, Warszawa 1992, s. 204-221.
82 Sam Melanchton wskazywa³ w Loci (1559) na tych teologów jako na g³ównych katolickich
polemistów epoki; zob. P. Melanchthon, Loci praecipui theologici von 1559 (1. Teil), [Epistola ad lectorem],
op. cit., s. 165.
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jest mo¿liwe jedynie za poœrednictwem S³owa Ewangelii, dlatego skierowa³a ca³y
wysi³ek badawczy na hermeneutykê tekstualn¹. Melanchton podkreœla³ nieusuwalnoœæ pomocniczej funkcji rozumu w teologii (usus rationis instrumentalis)
oraz znaczenie refleksji nad jêzykiem, przez który poznajemy wszechœwiat. Pojêcie Boga w rozumieniu patrystycznej i œredniowiecznej teologii zosta³o poddane
krytyce i przesta³o byæ w³aœciwym przedmiotem teologii reformacyjnej. Dotychczasowe metafizyczne i spekulatywne poszukiwania abstrakcyjnego Absolutu
uznano za „pust¹ mowê”, która przes³ania konkretny i w³aœciwy przedmiot badañ,
tzn. cz³owieka pod dzia³aniem Prawa i pod dzia³aniem Ewangelii.83
Summary
The article The Topic of Loci communes (1521) by P. Melanchthon; The Investigations on the Manual to Protestant Systematics from 16th Century discusses the Reformation topical turn in P. Melanchthon’s Loci communes. We have shown the background
of this work (aristotelism, ockhamism and humanism of R. Agricola), M. Luther’s opinion of it, a Roman Catholic answer (Enchiridion locorum communium of J. Eck), and
the effective history (influence over Loci of U. Rhegius and M. Chemnitz). We have reconstructed the topic of systematics in the ancient and mediaeval Christian theology, on
the ground of the main works of Johannes Damascenus (De fide orthodoxa) and Petrus
Lombardus (Sententiae), and compared it with the Reformation topic of Loci.
Zusammenfassung
Im Artikel unter Titel Die Topik von Loci communes (1521) P. Melanchthons. Betrachtungen übers Lehrbuch zur evangelischen Systematik aus dem 16. Jahrhundert
wurde die reformatorische topische Wende in Loci communes. P. Melanchthons besprochen. Wir haben den Hintergrund dieses Werkes (Aristotelismus, Ockhamismus und
Humanismus von R. Agricola), das Urteil M. Luthers, eine römisch-katholische Antwort (Enchiridion locorum communium von J. Eck), und die Wirkungsgeschichte (Einfluss auf Loci von U. Rhegius und M. Chemnitz) gezeigt. Wir haben auch die Topik der
Systematik in der alten und mittelalterlichen christlichen Theologie, auf Grund der
Hauptwerke von Johannes Damascenus (De fide orthodoxa) und Petrus Lombardus
(Sententiae) rekonstruiert, und mit der reformatorischen Topik von Loci verglichen.
Keywords:
(1) P. Melanchthon; (2) Loci communes; (3) M. Luther; (4) R. Agricola; (5)
Aristotle; (6) W. Ockham; (7) reformation; (8) systematic theology; (9) topic; (10)
methodology.
83 Zob. M. Luther, Tischreden, [= WA 5757] [w:] idem, Gesammelte Werke, t. 9 [Womit die
verschiedenen Disziplinen umgehen, § 470], op. cit., s. 195: „W³aœciw¹ trosk¹ [= obiektem] teologii jest
cz³owiek pod w³adz¹ grzechu jako oskar¿ony i potêpiony, oraz Bóg jako usprawiedliwiaj¹cy i zbawiaj¹cy
grzesznego cz³owieka”. Szerzej: idem, Enarratio Psalmorum LI (= 51) [Vulgata: L (= 50)] »Miserere mei
Deus«, [Prolegomena] [w:] WA, t. 40/II, s. 315-.
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Luiza Wawrzyñska-Furman
CZY KOŒCIÓ£ RZYMSKOKATOLICKI
NAUCZA POGARDY WOBEC ¯YDÓW?
Judaizm we wspó³czesnej refleksji teologicznej
„Ubrani w d³ugie, at³asowe, czarne cha³aty, w bia³ych poñczochach, czarnych pantoflach, z d³ugimi pejsami i brodami, w jarmu³kach lub wielkich lisich czapach – ¯ydzi, których spotyka siê czêsto w Izraelu s¹
postaciami nieod³¹cznie zwi¹zanymi z kultur¹ polsk¹ z
najlepszych czasów jej rozkwitu i promieniowania.
Mimo tylu naros³ych uprzedzeñ i bolesnych kompleksów, zwi¹zek ten wydaje siê trwa³y i nieodwracalny.”
(Stefan Swie¿awski, Istnienie i tajemnica)
Podczas przygotowañ do tego referatu napotka³am s³owa arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego, który w swojej ksi¹¿ce „Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm.
Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski w Polsce” w rozdziale wyjaœniaj¹cym, czym
jest dialog pisze: „Koœció³, który teoretycznie rzecz bior¹c móg³by zredukowaæ
do minimum swoje kontakty ze œwiatem, odcinaj¹c siê od zlaicyzowanych spo³ecznoœci i œledz¹c szerz¹ce siê w nich z³o publicznie je piêtnowaæ, który móg³by
staraæ siê o podporz¹dkowanie sobie spo³ecznoœci œwieckiej, aby rz¹dziæ ni¹ w
imieniu Boga, wybiera metodê dialogu pe³n¹ jasnoœci, ³agodnoœci, ufnoœci i roztropnoœci, unikaj¹c¹ relatywizowania prawdy, pokusy irenizmu i synkretyzmu”1 .
Zdanie to zdeterminowa³o moje dzia³ania na najbli¿szy tydzieñ. Przez siedem
dni nie potrafi³am myœleæ o niczym innym, jak tylko o tym, ¿e Koœció³ wybra³
1
S. G¹decki, Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski w Polsce, Gniezno
2002, s. 10.
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drogê dialogu. Tak¿e z judaizmem. Nie zgodzi³am siê z arcybiskupem G¹deckim,
¿e Koœció³, który jest prawdziwie Chrystusowy móg³by wybraæ jak¹kolwiek inn¹
drogê, szczególnie odciêcia siê od laickiego œwiata, stwierdzi³am, ¿e jeœli uzna³ Jezusa z Nazaretu za swojego za³o¿yciela móg³ wybraæ jedynie tak¹ drogê. Dumna
by³am, ¿e nale¿ê do tego Koœcio³a. Po siedmiu dniach kontemplowania s³ów, ¿e
Koœció³ wybra³ metodê dialogu, us³ysza³am od znajomego ksiêdza katolickiego, ¿e
„Koœció³ ¯ydów – zabójców Chrystusa nie lubi”. Duma i radoœæ prys³y w jednej
chwili; puste miejsce zosta³o jednak natychmiast zast¹pione przez pytania: czego w
takim razie naucza Koœció³, do którego przynale¿ê?, jaka jest doktrynalna nauka
mojego Koœcio³a?, czy mo¿liwa jest dwutorowoœæ nauczania – oficjalnie prowadzimy dialog, a nieoficjalnie wychowujemy wiernych w strachu i nienawiœci wobec
¯ydów? Czy Koœció³ wci¹¿ naucza pogardy wobec ¯ydów? Jako teolog poczu³am
siê oszukana; postanowi³am wiêc znaleŸæ odpowiedŸ na te pytania. W poszukiwaniach swych ograniczy³am siê do ustaleñ soborowych2 , katechezy Koœcio³a katolickiego oraz dokumentów papie¿a Jana Paw³a II. Wybra³am wiêc Ÿród³a, z których
powinien czerpaæ ka¿dy katolik, teksty nie do podwa¿enia, na które powo³uj¹ siê
wszyscy – tak¿e ci, którzy s¹ przeciwnikami nauczania o ¯ydach i judaizmie.

1. „Duchowe zespolenie z plemieniem Abrahama”,
czyli deklaracja soborowa Nostra aetate
na temat stosunku Koœcio³a rzymskokatolickiego
do judaizmu
Tragedia Szoa – zg³adzenia milionów istnieñ ludzkich nale¿¹cych do narodu –
„szkodliwego”, „zbêdnego”, „z³ego” – wed³ug ideologii faszystowskiej, zmusi³a
Koœció³ katolicki do refleksji nad w³asn¹ odpowiedzialnoœci¹ za tworzenie siê tej
ideologii oraz wypracowania nauczania wobec narodu, który jako pierwszy zawar³ z Bogiem przymierze i sta³ siê Jego narodem wybranym3 . Bardzo wa¿n¹
kwesti¹ by³o rozprawienie siê z obecnymi w teologii stereotypami: odrzuceniem
¯ydów przez Boga, zast¹pieniem Izraela – nowym Narodem Wybranym (chrzeœcijanami), odpowiedzialnoœci¹ narodu ¿ydowskiego za œmieræ Chrystusa, a tak¿e
ustosunkowanie siê do niezgodnych z prawd¹ historyczn¹ oskar¿eñ ¯ydów o
mordy rytualne i profanacjê hostii. W œwiadomoœci pospolitego wiernego ¯yd
jawi³ siê jako dziecko szatana, bestia o specyficznym zapachu, który zniszczyæ
2
Chodzi o drugi Sobór Watykañski i jego „Deklaracjê o stosunku Koœcio³a do religii
niechrzeœcijañskich (Nostra aetate)”.
3
Por. A. Zuberbier, Wprowadzenie do dokumentów Stolicy Apostolskiej, w: ¯ydzi i judaizm w
dokumentach Koœcio³a i nauczaniu Jana Paw³a II /1965-1989/ (red. W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz),
Warszawa 1990, s. 21.

140

CZY KOŒCIÓ£ RZYMSKOKATOLICKI NAUCZA POGARDY WOBEC ¯YDÓW?

mo¿e jedynie chrzest4 . Koœció³ ponadto zosta³ zmuszony do rewizji historii
(trwaj¹cej prawie dwa tysi¹ce lat ) swych zachowañ w stosunku do ¯ydów5 .
Poprzez interpretacjê swojej historii i rozumienia w³asnej to¿samoœci Koœció³,
którego nauczanie formu³owali teolodzy obecni na XXI Soborze Powszechnym
musia³ wypracowaæ now¹ naukê, która bêdzie wyjaœnia³a i regulowa³a jego stosunek do ¯ydów ¿yj¹cych dziœ poœród chrzeœcijan.
28 paŸdziernika 1965 roku Vaticanum Secundum uchwali³o deklaracjê Nostra
aetate, której 4 punkt (52 wersy) poœwiêcony zosta³ stosunkowi do ¯ydów.
Pierwsza czêœæ deklaracji uœwiadamia wielkie wspólne dziedzictwo, te same
korzenie wiary chrzeœcijañskiej i ¿ydowskiej. Obie religie za swój pocz¹tek upatruj¹ powo³anie Abrama6 , dzia³alnoœæ Patriarchów, Moj¿esza i Proroków. Koœció³
uzna³ tak¿e swoje miejsce w historii zbawienia jako dziczki oliwnej wszczepionej
w dobr¹ oliwkê Ludu Przymierza. Tym samym uzna³, ¿e przymierze Boga zawarte z Narodem Izraela nigdy nie zosta³o odwo³ane7 , a jedynie objê³o tak¿e Lud
Nowego Testamentu. Koœció³ zaprzeczy³ b³êdnemu mniemaniu o odrzuceniu Izraela i zast¹pieniu go przez chrzeœcijan – Nowy Lud Wybrany8 . Przymierze w wierze w Jezusa jako Chrystusa nie spowodowa³o z³amania przez Boga „s³owa raz
danego” Izraelowi i jak czêsto twierdzono w nauczaniu teologicznym „przeklêcia” narodu ¿ydowskiego. Ksi¹dz Micha³ Czajkowski pisze, ¿e nowe przymierze
nie oznacza zastêpowanie starego przymierza, lecz „nieustanne podejmowanie na
nowo, odnawianie i pog³êbianie, na nowych etapach zbawczej historii, jedynego
przymierza miêdzy Bogiem a ludŸmi”9 . Sobór formu³uj¹c nauczanie o wci¹¿ obowi¹zuj¹cym przymierzu powo³a³ siê na s³owa œwiêtego Paw³a: „dary ³aski i wezwania Bo¿e s¹ nieodwo³alne” (Rz 11, 29).
4
„W póŸnym œredniowieczu wyznawcom judaizmu przypisywano ‘dziwne’, ‘perwersyjne’ cechy
fizyczne, np. miesi¹czkê u mê¿czyzn albo rodzenie dzieci przez pêpek matki. Pod ubraniem mieli ukrywaæ
ogony lub rogi. Ich stopy mia³y byæ pokrzywione. Uwa¿ano, ¿e s¹ szczególnie podatni na niektóre choroby,
jak hemoroidy, skrofu³y, parchy, przepuklina, na inne zaœ (jak tr¹d, ospa, gruŸlica) odporni. Najd³u¿ej, bo po
czasy wspó³czesne, utrzyma³ siê przes¹d o specyficznym zapachu (foetor judaicus), którego znikniêcie mia³
zapewniæ jedynie chrzest. Te w³aœciwoœci czyni³y z nich nie tylko ‘sojuszników szatana’, ale i wykluczone z
krêgu ludzkoœci ‘bestie’, których zabicie nie poci¹ga³o za sob¹ naruszenia zasad spo³ecznych ani etyki” A.
Ca³a, Pocz¹tki chrzeœcijañskiego antyjudaizmu w: S³owo Pojednania. Ksiêga pami¹tkowa z okazji
siedemdziesi¹tych urodzin ksiêdza Micha³a Czajkowskiego, (red. J. Warzecha), Warszawa 2004, s. 511.
5
Przede wszystkim chodzi tu o kwestiê krucjat, inkwizycjê, pogromy ¯ydów w ca³ej Europie, nakaz
noszenia specjalnego ubioru w celu wyró¿niania siê, obowi¹zkowe uczestnictwo na kazaniach katolickich
(od XIII w.), ideologiê antysemick¹ w katolickich dziennikach, antysemickie nauczanie podczas kazañ.
6
„Wyznaje, ¿e w powo³aniu Abrahama zawarte jest równie¿ powo³anie wszystkich wyznawców
Chrystusa, synów owego Patriarchy wed³ug wiary…” Nostra aetate, nr 4, Sobór watykañski II. Konstytucje,
dekrety, deklaracje, Poznañ 1967, s. 336 (odt¹d skrót: NA).
7
Zob. J. Grosfeld, Autorytet Koœcio³a, w: S³owo Pojednania…, dz. cyt. s 432.
8
Por. A. Zuberbier, Teologia katolicka po holokauœcie, Znak 3/490/96, s. 62-67.
9
M. Czajkowski, Co nas ³¹czy? ABC relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich, Warszawa 2003, s. 50. Dalej
czytamy: „Odchodzimy od modnej kiedyœ w teologii chrzeœcijañskiej hipotezy substytucji: tak jak Koœció³
nie zast¹pi³ Izraela, jak nie wszed³ na miejsce Izraela, tak samo Nowe Przymierze, które Jezus zawar³ we
w³asnej krwi, nie uniewa¿ni³o Starego…”.
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Drug¹ wa¿n¹ kwesti¹ podjêt¹ przez Sobór sta³o siê ¿ydowskie pochodzenie
Jezusa, Jego Matki (z³oœliwi przypominaj¹c, ¿e Miriam – Matka Jezusa by³a
wiern¹ tradycji ¯ydówk¹, twierdz¹, ¿e Polacy s¹ najbardziej filosemickim narodem œwiata, bo na królow¹ swojej Ojczyzny wybrali ¯ydówkê) i Aposto³ów. Otó¿
wyraŸnie, zaprzeczaj¹c twierdzeniom jakoby Jezus z Nazaretu nie przynale¿a³ do
¿adnej narodowoœci, bo jest postaci¹ uniwersaln¹, stwierdzi³, i¿ Chrystus pochodzi³ z narodu ¿ydowskiego „wedle cia³a”. Przynale¿a³ wiêc œciœle do religii, kultury i praw Ludu Wybranego. Takie postawienie sprawy by³o konieczne dla Koœcio³a w momencie, w którym pragn¹³ on refleksji nad w³asn¹ natur¹. Odkrywanie swojej to¿samoœci nieuchronnie musia³o skoñczyæ siê uznaniem ¿ydowskich
korzeni chrzeœcijañstwa, a taka samoœwiadomoœæ Koœcio³a da³a impuls do radykalnej zmiany myœlenia o ¯ydach i judaizmie10 .
Po trzecie deklaracja sprzeciwia siê rozpowszechnionemu mniemaniu o zbiorowej, do dziœ ci¹¿¹cej na ¯ydach odpowiedzialnoœci za Ukrzy¿owanie Jezusa.
„Choæ w³adze ¿ydowskie wraz ze swymi zwolennikami domaga³y siê œmierci
Chrystusa, jednak¿e to, co pope³niono podczas Jego mêki, nie mo¿e byæ przypisane ani wszystkim bez ró¿nicy ¯ydom wówczas ¿yj¹cym, ani ¯ydom dzisiejszym” – czytamy w Nostra aetate. Tym stwierdzeniem Koœció³ zerwa³ nie tylko z historycznymi zarzutami bogobójstwa, które nie raz okaza³y siê tragiczne
w skutkach i okupione œmierci¹ niewinnych, ale przede wszystkim z interpretacj¹ Holokaustu jako kary za winê zabójstwa Chrystusa. Winê za œmieræ Jezusa
ponosz¹ wszyscy ludzie, wszyscy ci, którzy mimo i¿ wierz¹ w Chrystusa, nadal
pope³niaj¹ grzechy11 .
W ostatniej czêœci punktu czwartego niniejszej deklaracji znajduje siê wyraŸne potêpienie wszelkich przeœladowañ, których dopuœcili siê katolicy w ci¹gu
dwu tysi¹cletniej historii Koœcio³a. Co wiêcej Koœció³ nie tylko je potêpia, ale te¿
op³akuje, a wiêc otacza mi³oœci¹ wszystkie ofiary tych przeœladowañ.
Kierowany mi³oœci¹ ewangeliczn¹12 przyjmuje tak¿e zdecydowan¹ postawê
przeciwn¹ wszelkim przejawom antysemityzmu.
10
„Jednym z postulatów soborowych by³ ‘powrót do korzeni’, to jest powrót do Pisma Œwiêtego i
zdrowej tradycji Koœcio³a. ‘Powrót do korzeni’ to oczywiœcie powrót do Jezusa Chrystusa, Jego œrodowiska
i kontekstu historycznego, w którym On ¿y³ (…). Okazuje siê wtedy, ¿e jest to jednoczeœnie powrót do
judaizmu i to nie tylko do tego judaizmu, który istnia³ dwa tysi¹ce lat temu, (…), lecz jest to nawi¹zanie i
odniesienie do judaizmu, który istnieje i rozwija siê dzisiaj.” W Chrostowski, Dialog Koœcio³a z ¯ydami,
(rozmowa przeprowadzona przez Halinê Marash), w: Dialog w cieniu Auschwitz, W. Chrostowski, Warszawa
1999, s. 200.
11
Por. Katechizm Koœcio³a katolickiego (odt¹d skrót KKk), Poznañ 1994, nr 1851, a tak¿e: A.
Zuberbier, Teologia…, art., cyt., s. 64.
12
Brat Johanan w swojej ksi¹¿ce Chrzeœcijanie i antysemityzm. Miêdzy bolesn¹ przesz³oœci¹ a nadziej¹
jutra bardzo negatywnie wypowiada siê odnoœnie s³ów o ewangelicznej mi³oœci. Uwa¿a, ¿e taka wypowiedŸ
sugeruje ³askê ze strony Koœcio³a, a nie rzeczywiste poczucie obowi¹zku wypowiedzenia siê przeciwko
takim praktykom. Zob. Brat Johanan, Chrzeœcijanie i antysemityzm. Miêdzy bolesn¹ przesz³oœci¹ a nadziej¹
jutra, Kraków 2000, s. 62.
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Deklaracja ta wywar³a ogromny wp³yw na kszta³towanie siê teologii wspó³czesnej. Nauka posoborowa dotycz¹ca ¯ydów i judaizmu bêdzie odt¹d ju¿ tylko
poszerzaniem tego, co zawar³ Sobór w deklaracji Nostra aetate.

2. „Jezus jest ¯ydem, jest nim na zawsze…”13 , czyli ¯ydzi
i judaizm we wspó³czesnej katechezie koœcielnej
Antyjudaistyczna i antysemicka tendencja katechezy Koœcio³a nie zniknê³a
wraz z ustaleniami Ojców Soboru. Umys³y wiernych przesi¹kniête wielowiekow¹
pogard¹ dla ¯ydów nie przemieni³y siê w ci¹gu jednej nocy. Okaza³o siê, ¿e
przed Koœcio³em wci¹¿ d³uga droga ¿mudnej pracy nad wprowadzeniem nowej
teologii. Sobór Watykañski II odegra³ jednak wielk¹ rolê – da³ impuls do podjêcia rewizji nauczania Koœcio³a i wypracowania zasad nauki o judaizmie14 .
W dwadzieœcia lat po Soborze (24 czerwca 1985) Komisja ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wyda³a dokument „¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa
Bo¿ego i katechezie Koœcio³a katolickiego. Wskazówki do w³aœciwego przedstawiania tych zagadnieñ”. W drugim numerze pierwszego rozdzia³u dokumentu napotykamy fragment mówi¹cy o koniecznoœci nauczania o ¯ydach i judaizmie:
„¯ydzi i judaizm nie powinni zajmowaæ miejsca przypadkowego i marginalnego
w katechezie i g³oszeniu S³owa Bo¿ego, lecz ich nieodzowna obecnoœæ musi byæ
organicznie w nie w³¹czona”15 .
Sformu³owanie takie œwiadczy o tym, i¿ stan wiedzy o oficjalnym stanowisku
Koœcio³a wobec ¯ydów nie by³ zbyt wysoki wœród wiernych, a tak¿e poœród ksiê¿y i katechetów wychowuj¹cych do ¿ycia religijnego. Komisja podaje bardzo jasne wskazania, jak nale¿y mówiæ o ¯ydach i ich religii nauczaj¹c katechezy, b¹dŸ
te¿ g³osz¹c S³owo Bo¿e. Otó¿ przede wszystkim o ¯ydach nale¿y nauczaæ nie w
oparciu jedynie o Ÿród³a historyczne, czy archeologiczne (I, nr 3), lecz tak¿e poprzez studia o ¿ydowskim ¿yciu takim, jakim jest ono wspó³czeœnie16 . Ponadto
wa¿ne jest zg³êbianie historii i tradycji ¿ydowskiej poprzez poznawanie samoœwiadomoœci do dziœ obecnych wœród nas ¯ydów.
13
Dokument Komisji Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem, ¯ydzi i
judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Koœcio³a katolickiego. Wskazówki do w³aœciwego
przedstawiania tych zagadnieñ, z dnia 24.06.1985, cyt. za: ¯ydzi judaizm…, dz., cyt., s. 66.
14
Por. J. Bagrowicz, ¯ydzi i judaizm w katechezie Koœcio³a katolickiego, Znak 3/490/96, s. 68-84.
15
¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Koœcio³a katolickiego. Wskazówki do
w³aœciwego przedstawiania tych zagadnieñ, dokument Komisji Stolicy Apostolskiej do Spraw Stosunków
Religijnych z Judaizmem, w: ¯ydzi i judaizm…, dz., cyt., s. 60-61.
16
Podobnie wypowiada siê Jan Pawe³ II w swym przemówieniu do uczestników Zebrania Delegatów
Krajowych Komisji Konferencji Episkopatów do dialogu i wspó³pracy z ¯ydami i judaizmem, Rzym dnia 06
marca 1982 r. dodaj¹c: „…w lepszym zrozumieniu niektórych aspektów ¿ycia Koœcio³a mo¿e nam pomóc
wziêcie pod uwagê wiary i ¿ycia religijnego narodu ¿ydowskiego tak, jak one wyznawane s¹ i prze¿ywane
wspó³czeœnie”, w: ¯ydzi i judaizm…, dz., cyt., s. 116.
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Niezwykle istotny jest punkt 8 pierwszej czêœci, gdzie Komisja stwierdzi³a, ¿e
potrzeba nauczania o judaizmie jest nagl¹ca, bowiem antysemityzm wci¹¿ jawi
siê jako niebezpieczeñstwo w Koœciele. W nauce Koœcio³a chodzi wiêc o „wykorzenienie z umys³ów naszych wiernych resztek antysemityzmu”, a tak¿e „pog³êbienie (…) znajomoœci szczególnej ‘wiêzi’, która nas jako Koœció³ wi¹¿e z ¯ydami i judaizmem, oraz uczenie mi³oœci i szacunku do nich…”.
Komisja podjê³a te¿ zagadnienie stosunku miêdzy Nowym a Starym Testamentem17 , rozwinê³a soborow¹ naukê o ¿ydowskich korzeniach chrzeœcijañstwa,
koncentruj¹c siê szczególnie na ¿ydowskoœci liturgii chrzeœcijañskiej, a tak¿e
ustosunkowa³a siê do b³êdnej interpretacji greckiego s³owa Iudaioi, kluczowego
dla Ewangelii wed³ug œwiêtego Jana. Podano w³aœciw¹ interpretacjê tego s³owa,
nie podjêto jednak ¿adnych decyzji w kwestii odczytywania publicznego tych treœci Ewangelii, gdzie wierni s³ysz¹ negatywny wydŸwiêk s³owa „¯ydzi” i nie s¹ w
stanie siêgn¹æ do przypisu, czy wyjaœnienia. W zakoñczeniu pracownicy owej
Komisji podali powód napisania i og³oszenia dokumentu: „Stwierdza siê w szczególnoœci ¿enuj¹c¹ ignorancjê w dziedzinie historii i tradycji judaizmu i czasem
wydaje siê, ¿e jedynie aspekty negatywne, a czêsto karykaturalne, sk³adaj¹ siê na
ogóln¹ wiedzê wielu chrzeœcijan”18 .
Za³o¿enia wypracowane przez II Sobór Watykañski oraz wskazówki dotycz¹ce
nauczania o ¯ydach i judaizmie znalaz³y siê w opublikowanym w 1992 roku Katechizmie Koœcio³a katolickiego. A¿ 23 punkty Katechizmu zawieraj¹ s³owo ¯yd
b¹dŸ judaizm. Nie bêdziemy jednak koncentrowaæ siê na wszystkich treœciach, w
których zawarte jest jedno lub drugie sformu³owanie, przeœledzimy tylko podstawowe linie nauki Katechizmu skierowanego do „Czcigodnych Braci Kardyna³ów,
Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów, Kap³anów, Diakonów i wszystkich
cz³onków Ludu Bo¿ego”19 , a wiêc do ca³ego Koœcio³a. Katechizm mia³ byæ nie
tylko kompendium nauki katolickiej w dziedzinie wiary i moralnoœci, ale przede
wszystkim mia³ staæ siê Ÿród³em i punktem odniesienia dla podrêczników katechetycznych.
W treœci Katechizmu odnajdujemy konsekwencjê nauczania zapisanego w dokumentach Vaticanum Secundum, a wiêc podkreœlenie potrzeby ukazywania
³¹cznoœci obu Testamentów, potwierdzenie, ¿e Jezus z Nazaretu urodzi³ siê jako
¯yd (to stwierdzenie jest szczególnie wa¿ne, poniewa¿ u wielu chrzeœcijan do

17
M. Czajkowski na nazwê Stary Testament proponuje okreœlenie „Pierwszy Testament”. Takie
sformu³owanie powoduje odrzucenie negatywnej konotacji s³owa „stary”, które czêsto kojarzy siê z czymœ
ju¿ niewa¿nym, przestarza³ym, nieobowi¹zuj¹cym, poprawionym na lepsze. Zob. M. Czajkowski, Co nas
³¹czy…, dz., cyt., s. 72.
18
¯ydzi i judaizm w g³oszeniu S³owa Bo¿ego i katechezie Koœcio³a katolickiego. Wskazówki…, dz., cyt.,
w: ¯ydzi i judaizm…, dz., cyt., s. 74.
19
Jan Pawe³ II, Konstytucja Apostolska Fidei Depositum, og³oszona z okazji publikacji Katechizmu
Koœcio³a katolickiego opracowanego po Soborze Powszechnym Watykañskim II, w: KKk, s. 5.
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dziœ budzi sprzeciw20 ), przypomnienie nauki o nie odwo³aniu przez Boga przymierza zawartego z Narodem Wybranym – ¯ydami, odrzucenie b³êdnego nauczania o ¯ydach – Bogobójcach, wskazanie na ¿ydowskoœæ Matki Jezusa – Miriam
(w tradycji Koœcio³a katolickiego zwanej Maryj¹), potwierdzenie ¿ydowskich
korzeni liturgii i modlitwy chrzeœcijañskiej.
Nauka zawarta w Katechizmie domaga³a siê rewizji nauczania katechetycznego, przyjrzenia siê treœciom zawartym w podrêcznikach i kazaniom g³oszonym podczas œwi¹t i niedzielnej Eucharystii. Ksi¹dz Jerzy Bagrowicz w 1996
roku, a wiêc 30 lat po Soborze, podj¹³ siê przeprowadzenia badañ nad podrêcznikami katechetycznymi. Przygl¹da³ im siê w ich relacji i treœciach w stosunku
do judaizmu. Szczególnie interesuj¹ce s¹ wyniki tych badañ na gruncie polskiej
katechezy. Okazuje siê, ¿e nauczanie zawarte w podrêcznikach, choæ nie jest
pe³nym pogardy wobec ¯ydów, nie jest tak œmia³e jak Katechizmu Koœcio³a
katolickiego, czy Komisji ds. Stosunków Religijnych z judaizmem. Autor nie
znalaz³ w ¿adnym podrêczniku stwierdzenia, ¿e Jezus i Jego Matka to ¯yd i
¯ydówka – wielu jednak katechetów podczas lekcji religii uœwiadamia
uczniom pochodzenie Jezusa i Jego Matki (na zajêciach, które prowadzê ze studentami, wœród których mam kilku katechetów, spyta³am, czy oni mówi¹ swoim uczniom o Jezusie jako ¯ydzie, ka¿dy udzieli³ twierdz¹cej odpowiedzi).
Stwierdzenie obecne w podrêcznikach, gdzie narodzi³ siê Chrystus, sugeruje
czêsto (wniosek ksiêdza Bagrowicza), i¿ Jezus nie mia³ konkretnej przynale¿noœci narodowej21 . Za najlepszy podrêcznik uznaje „Spotkania z Chrystusem”
(red. J. Charytañski, R. Murawski, A. Sp³awski, Kraków 1994), gdzie najczytelniej podano ramy historyczne ¿ycia Jezusa i Jego pochodzenie; ubolewa jednak¿e nad tym, i¿ autorzy nie odwa¿yli siê u¿yæ sformu³owania: „Jezus jest
¯ydem”. W kwestii winy ¯ydów za œmieræ Jezusa, podrêczniki katechetyczne
nie maj¹ zabarwienia antyjudaistycznego i nie nauczaj¹ o ci¹¿¹cej na ¯ydach
po dziœ dzieñ winie22 , a tym samym odrzuceniu narodu ¿ydowskiego i zast¹pieniu go przez chrzeœcijan.
Innym, choæ równie istotnym problemem, jest kwestia przedstawiania pocz¹tków Koœcio³a. Istnieje bowiem niebezpieczeñstwo ukazywania tych pocz¹tków poza spo³ecznoœci¹ ¿ydowsk¹. W wielu starszych podrêcznikach pomija
siê milczeniem, ¿e pierwsze gminy chrzeœcijañskie narodzi³y siê w spo³ecznoœci
¯ydów. Nowsze podrêczniki przedstawiaj¹ Koœció³ jako Lud Bo¿y Nowego
Przymierza, natomiast w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci z nich brak historycznego
kontekstu rodz¹cego siê Koœcio³a (wspomniany ju¿ podrêcznik redakcji J. Cha-

20

Por. H. Muszyñski, ¯ydzi i judaizm w katechezie Koœcio³a katolickiego, Tygodnik Powszechny 1994,

nr 15.
21
22

Zob. J. Bagrowicz, ¯ydzi i judaizm…, art., cyt., s. 78.
Wg Ksiêdza Bagrowicza wyj¹tkiem jest tu podrêcznik Nauka Bo¿a ksiêdza Wincentego Zalewskiego.
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rytañskiego, R. Murawskiego i A. Sp³awskiego podaje, ¿e to od ¯ydów wzi¹³
Koœció³ swój pocz¹tek)23 .
Nauczanie katechetyczne odgrywa wielk¹ rolê w kszta³towaniu siê stosunków
wiernych do ¯ydów i ich religii. Konferencja Episkopatu Polski wyda³a w 2001
roku „Dyrektorium Katechetyczne Koœcio³a Katolickiego w Polsce”, w którym
czytamy: „Szczególn¹ uwagê w katechezie polskiej nale¿y zwróciæ na zagadnienia zwi¹zane z judaizmem i na stosunki chrzeœcijañsko-¿ydowskie. (…) Dzieje
Polaków i ¯ydów oraz relacje chrzeœcijañsko-¿ydowskie s¹ tak œciœle z sob¹ powi¹zane, ¿e konieczne jest wzajemne poznanie siê na wszystkich poziomach. Jednym z zadañ katechezy winno byæ przezwyciê¿anie wszelkich form nietolerancji i
antysemityzmu”24 .

3. „Umi³owani bracia”, czyli papie¿ Jan Pawe³ II
na temat ¯ydów i judaizmu
Jan Pawe³ II by³ niew¹tpliwie osob¹, która zrobi³a najwiêcej dla dialogu katolicko-¿ydowskiego. To on przekroczy³ próg synagogi w Rzymie i zawsze podczas
swych pielgrzymek spotyka³ siê z wyznawcami judaizmu. Przeprosi³ za wszystkie
grzechy chrzeœcijan w dziejach ¿ydowskiej historii, odwiedzi³ Ziemiê Jezusa z
Nazaretu. On powiedzia³ wszystkim, ¿e antysemityzm jest grzechem „przeciwko
Bogu i ludzkoœci”, wezwa³ do pokuty i proœby o przebaczenie. „Dziêki niemu
wielowiekowe ‘nauczanie pogardy’ coraz bardziej zanika. Dziêki niemu w ‘wiaro³omnych ¯ydach’ (perfidi Judaei) odnajdujemy ‘starszych braci’25 . Dziêki niemu g³êbiej odkrywany najg³êbsze wiêzi teologiczne, religijne, duchowe ³¹cz¹ce
nas z ¯ydami i judaizmem. Dziêki niemu g³êbiej pojmujemy bezmiar cierpieñ
¿ydowskich – i tego najwiêkszego z nich, któremu na imiê Szoa”26 .
23
Godne dostrze¿enia s¹ podrêczniki pod redakcj¹ poznañskiego ksiêdza J. Szpeta i pani D. Jackowiak,
w których (szczególnie tych poœwiêconych klasom starszym szko³y podstawowej) jest wiele odniesieñ do
religii ¿ydowskiej, choæby poprzez rysunki, co umo¿liwia nauczycielowi (oczywiœcie odpowiednio do tego
przygotowanemu) wprowadziæ elementy religii Jezusa, czyli ¿ydowskiej, do lekcji, nawet jeœli nie zosta³y
zawarte w konspekcie dla katechety.
24
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Katechetyczne Koœcio³a Katolickiego w Polsce, Kraków
2001, s. 63-64.
25
„Klasyczne chrzeœcijañstwo zawsze wykorzystywa³o biblijny motyw Izraela jako ‘starszego brata’ dla
potwierdzenia doktryny zastêpstwa. W hebrajskim Piœmie Œwiêtym starsi bracia (np. Ezaw) tracili
pierwszeñstwo na rzecz braci m³odszych (np. Jakub). Przez ca³e wieki Koœció³ (czyli m³odszy brat) uznawa³
siebie za nastêpcê Synagogi (czyli starszego brata) i prawowitego dziedzica prawdziwej wiary. Kiedy
obecnie Jan Pawe³ II u¿ywa okreœlenia ‘starsi bracia’, nadaje mu pozytywne znaczenie, usuwaj¹c z niego
wszelkie skojarzenia z doktryn¹ zastêpstwa.” Byron L. Sherwin, Wiara, duchowoœæ i etyka spo³eczna ¯ydów,
Kraków 2005, s. 66-67.
26
M. Czajkowski, Przedmowa, czyli s³owo wdziêcznoœci i o wdziêcznoœci, w: Jan Pawe³ II, Dlaczego
dialog z judaizmem (opracowanie: Mariusz Garbol), Kraków 1999, s. 9.
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Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e nauczanie papieskie w dziedzinie dialogu z judaizmem by³o bardzo nowatorskie i niedoœcignione. Jan Pawe³ II sw¹ wiedzê o
¯ydach i judaizmie czerpa³ nie tylko z traktatów naukowych, ale przede wszystkim opar³ siê na w³asnym doœwiadczeniu; czêsto wspomina³ sw¹ przyjaŸñ z
¿ydowskim koleg¹ (synem przewodnicz¹cego gminy ¿ydowskiej w Wadowicach) Jerzym Klugerem27 , wraca³ pamiêci¹ do synagogi wadowickiej28 , przypomina³ Zag³adê, której sta³ siê niemal naocznym œwiadkiem29 . Nie bez znaczenia
by³ te¿ fakt, ¿e by³ biskupem diecezji, na której terenie znajdowa³ siê najstraszliwszy obóz œmierci. „Prawdopodobnie ¿aden biskup Rzymu od czasów œwiêtego
Piotra nie ¿y³ w bli¿szym s¹siedztwie ¯ydów ni¿ Jan Pawe³ II”30 .
W nauczaniu papie¿a dotycz¹cym ¯ydów i judaizmu mo¿na wyodrêbniæ
wiele tematów, w niniejszym referacie omówimy jednak tylko dwa, byæ mo¿e
nie najistotniejsze, ale zapewne œciœle powi¹zane z tematem rozwa¿añ:
– chrzeœcijañstwo i judaizm: wspólne dziedzictwo duchowe,
– doœwiadczenie Szoa.

A. Chrzeœcijañstwo i judaizm: wspólne dziedzictwo duchowe
Czêstokroæ spotkaæ siê mo¿na z okreœleniem, i¿ nauczanie Jana Paw³a II nie
jest niczym wiêcej, ni¿ przypomnienie nauki deklaracji Nostra aetate. Jednak¿e
wyraŸnie zauwa¿alna jest pewna specyfika tego nauczania, nacechowana odwag¹ i konsekwencj¹, a tak¿e pewn¹ reinterpretacj¹ nauczania ojców soborowych31 . Osobiste pod³o¿e wypowiedzi papieskich dotycz¹cych ¯ydów i ich religii sprawia, ¿e treœci, które g³osi ca³kowicie ró¿ni¹ siê od tych, w których
ustosunkowuje siê do buddyzmu, czy islamu. ¯ydzi otoczeni s¹ przez papie¿a
27
„Pamiêtam naprzód szko³ê podstawow¹ w Wadowicach, gdzie w klasie co najmniej 1/4 uczniów
stanowili ch³opcy ¿ydowscy. Trzeba by tu przypomnieæ o mojej kole¿eñskiej przyjaŸni z jednym z nich, to
znaczy z Jerzym Klugerem. Trwa ona od ³awy szkolnej do dnia dzisiejszego.” Jan Pawe³ II, Przekroczyæ
próg nadziei. Jan Pawe³ II odpowiada na pytania Vittorio Messoriego, Lublin 1995, s. 89.
28
„Synagogê wadowick¹ dobrze pamiêtam, znajdowa³a siê w pobli¿u naszego gimnazjum. W oczach
mam jeszcze szeregi wyznawców, którzy w dniu œwi¹tecznym udawali siê do synagogi na modlitwê.” Jan
Pawe³ II, List z okazji ods³oniêcia tablicy dla upamiêtnienia ¿ycia, mêczeñstwa i zag³ady ¯ydów,
mieszkañców ziemi wadowickiej, z dnia 30 marca 1989 roku, cyt. za: Jan Pawe³ II, Dlaczego dialog z
judaizmem…, dz., cyt., s. 76.
29
„A potem przysz³a druga wojna œwiatowa z obozami koncentracyjnymi oraz planowa eksterminacja.
W pierwszym rzêdzie ulegli jej w³aœnie synowie i córki narodu ¿ydowskiego – tylko dlatego, i¿ byli ¯ydami.
(…) By³o to wiêc równie¿ i moje osobiste doœwiadczenie, które noszê w sobie do dzisiaj.” Jan Pawe³ II,
Przekroczyæ próg nadziei…, dz., cyt., s. 90.
30
Zob. Byron L. Sherwin, Katolicka teologia judaizmu w nauczaniu Jana Paw³a II, w: Jan Pawe³ II i
dialog miêdzyreligijny (red. Byron L. Sherwin, Harold Kasimow, Kraków 2001, s. 155.
31
Wystarczy przypomnieæ tu s³owa Papie¿a wypowiedziane w Synagodze Wiêkszej dnia 13 kwietnia
1986 roku: „…wg³êbiaj¹c siê we w³asn¹ tajemnicê, Koœció³ Chrystusowy, odkrywa wiêŸ ³¹cz¹c¹ go z
judaizmem…” – to ju¿ nie s¹ s³owa powtórzone za Soborow¹ deklaracj¹, w której czytamy: „Zg³êbiaj¹c
tajemnicê Koœcio³a, œwiêty Sobór obecny pamiêta o wiêzi, któr¹ lud Nowego Testamentu zespolony jest
duchowo z plemieniem Abrahama.” Cyt za: ¯ydzi judaizm…, dz., cyt., s. 33.
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szczególn¹ trosk¹ i szacunkiem, mo¿na by rzec: mi³oœci¹. Mówi o nich jako o
„starszych braciach w wierze”, okreœla ich mianem „ludu Boga Starego Testamentu”.
Wed³ug nauczania papieskiego naród ¿ydowski zajmuje miejsce szczególne w
Bo¿ej ekonomii zbawienia – nieprzerwanie jest œwiadkiem Bo¿ego wybrania.
Jego istnienie (mimo doœwiadczeñ historii) ma charakter nadprzyrodzony32 .
Papie¿ „pielêgnowa³” przyjaŸñ miêdzy Koœcio³em a ¯ydami, przypominaj¹c
wielkich myœlicieli ¿ydowskich (jak Martina Bubera, Franza Rosenzweiga, Emanuela Lévinasa), którzy stanowi¹ pomost miêdzy obiema religiami33 .
Nauczaj¹c o ¿ydowskich korzeniach Koœcio³a papie¿ wielokrotnie podkreœla³
trwa³oœæ przymierza Izraela z Bogiem: „Ten niezwyk³y naród w dalszym ci¹gu
nosi w sobie znamiona owego Bo¿ego wybrania”34 . Uzna³ judaizm jako religiê
drogi zbawienia35 , nie g³osi³ wiêc (mimo misyjnego charakteru Koœcio³a) potrzeby ewangelizowania ¯ydów. Podczas swoich spotkañ ze wspólnotami ¿ydowskimi36 coraz dobitniej formu³owa³ naukê, ¿e dla Koœcio³a judaizm jest kwesti¹ wewnêtrzn¹; podkreœla³, ¿e zwi¹zek, jaki ³¹czy ¯ydów z chrzeœcijanami jest zamys³em Opatrznoœci. Takie nauczanie da³o nowe spojrzenie na potrzebê dialogu
¿ydowsko-chrzeœcijañskiego nie – jako dzia³alnoœci ludzkiej, ale przede wszystkim – jako woli Boga37 .
Nie zapomnia³ tak¿e o konsekwentnym przypominaniu, ¿e Jezus by³ ¯ydem:
„Jezus z Nazaretu jest cz³onkiem wielkiej rodziny ludzkiej poprzez naród, do którego bezpoœrednio przynale¿y. Jest synem Izraela, wybranego przez Boga ludu
Starego Przymierza. Jezus rodzi siê poœród tego ludu, wzrasta w jego kulturze i
religii. Jest prawdziwym Izraelit¹, myœli i mówi po aramejsku (…). Jako Izraelita
jest dziedzicem Starego Przymierza i dziedzictwu temu dochowuje wiernoœci”38 .
Tymi s³owami papie¿ podkreœli³ wa¿noœæ nauczania, szczególnie katechetycznego, o ¿ydowskoœci Jezusa.
Wielokrotnie przypomina równie¿ o wspólnych elementach obecnych w liturgii i modlitwie, a tak¿e o zbie¿nej w wielu kwestiach nauce moralnej.
32
„Jego istnienie nie jest wiêc zwyk³ym faktem naturalnym czy kulturowym, pojmowanym w tym
sensie, ¿e przez kulturê cz³owiek rozwija zasoby swojej natury. Jest faktem nadprzyrodzonym. Ten lud trwa
na przekór i wbrew wszystkiemu, dlatego ¿e jest Ludem Przymierza…” Jan Pawe³ II, Przemówienie do
uczestników sympozjum na temat korzeni antyjudaizmu, Watykan 31 paŸdziernika 1997, cyt. za.: Jan Pawe³
II, Dlaczego dialog z judaizmem…, dz., cyt., s. 67.
33
Por. H. Kasimow, Wstêp do: Jan Pawe³ II i dialog miêdzyreligijny, dz., cyt., s. 34.
34
Jan Pawe³ II, Przekroczyæ próg nadziei…, dz., cyt., s. 91.
35
W. Chrostowski, Jan Pawe³ II o ¯ydach i judaizmie 1990-1995, Znak 3/490/96, s. 48-61.
36
Zobacz np. Jan Pawe³ II, Przemówienie do Wspólnoty ¿ydowskiej w RFN, Moguncja 17 listopada
1980; ten¿e, Przemówienie w Synagodze Wiêkszej, Rzym 18 kwietnia 1986; ten¿e, Przemówienie do
przedstawicieli wspólnoty ¿ydowskiej w Buenos Aires, Buenos Aires 09 kwietnia 1987.
37
Por. P. Samerek, Papieskie spotkania ze starszymi braæmi w wierze, czyli Jan Pawe³ II i dialog z
¯ydami, Przegl¹d Powszechny 4/956/2001, s. 40-51.
38
Jan Pawe³ II, Przemówienie wyg³oszone na audiencji generalnej, Watykan 04 luty 1987.
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B. Doœwiadczenie Szoa
Kwestia zag³ady niewinnych istnieñ ¿ydowskich podczas II Wojny Œwiatowej
zajmuje w wypowiedziach papieskich szczególne miejsce. Papie¿ wielokrotnie
wraca³ do dramatu narodu ¿ydowskiego, jakim by³a Szoa. Zawsze mia³ do tej kwestii stosunek osobisty: „…ogromne morze bólu, cierpieñ i ³ez stoi mi przed oczyma
i odcisnê³o siê g³êboko w mojej duszy. Zaiste, tego tylko mo¿na kochaæ, kogo siê
zna”39 . Podejmuj¹c problematykê Szoa papie¿ oddaje ho³d wszystkim, którzy zginêli i otacza ich g³êbok¹ czci¹. Jest œwiadom, ¿e Koœció³ rozwa¿aj¹c tajemnicê cierpieñ Ludu Wybranego odkrywa coraz g³êbsze bogactwo zakorzenione w wierze
Izraela. Jego przypominanie o Zag³adzie nie jest jedynie zabiegiem historycznym,
papie¿ siêga g³êbiej – poszukuje przyczyn tego okrucieñstwa. „G³ówn¹ z nich jest –
wed³ug Jana Paw³a II – rasistowska ideologia pogardy dyskryminuj¹ca jednych ludzi kosztem wynoszenia innych”40 . Papie¿ ostro ocenia takie zachowania: s¹ one
nie tylko niezgodne z chrzeœcijañsk¹ wizj¹ godnoœci cz³owieka, ale przede wszystkim s¹ grzechem. A poniewa¿ w wielu krajach antysemityzm wci¹¿ od¿ywa³ (i
od¿ywa do dziœ), papie¿ z jeszcze wiêksz¹ moc¹ przypomina³ wiernym naukê Koœcio³a katolickiego: „nie ma ¿adnego teologicznie umotywowanego uzasadnienia
usprawiedliwiaj¹cego akty dyskryminacji, czy przeœladowania ¯ydów (…) – czyny
takie musz¹ byæ uwa¿ane za grzeszne”41 . Dla papie¿a Szoa to: „hañba dla ludzkoœci”, „zbrodnia szczególna”, „Kalwaria”, „wydarzenie budz¹ce zgrozê”, „ludobójstwo”, „morderczy sza³”, „œwiadectwo i milcz¹cy krzyk”. Nigdy jednak nie powiedzia³, jakoby tragedia ta by³a kar¹ dla ¯ydów, wrêcz przeciwnie, w ich cierpieniu
dostrzega obecnoœæ Boga, który nigdy nie opuszcza przeœladowanych, a nawet porównuje ich cierpienie do ofiary krzy¿owej Chrystusa42 .
Koœció³ Chrystusowy interpretuj¹cy bieg historii z perspektywy wiary i dzia³ania Boga w œwiecie, nie mo¿e przejœæ obojêtnie wobec tragicznych wydarzeñ,
które spotka³y naród ¿ydowski43 . Mêczeñstwo narodu ¿ydowskiego jest g³êbokim
doœwiadczeniem wiary, które zmusza do skruchy.

39
Jan Pawe³ II, Przemówienie do przedstawicieli wspólnoty ¿ydowskiej podczas pielgrzymki
apostolskiej do Austrii, Wiedeñ 24 czerwca 1988, cyt., za.: ¯ydzi i judaizm w dokumentach Koœcio³a…, dz.,
cyt., s. 215.
40
E. JóŸwiak, Szoah w nauczaniu Jana Paw³a II (1978-1989), Collectanea Theologica 62(1992), s. 151-158.
41
Jan Pawe³ II, Z modlitwy na Anio³ Pañski, Watykan 10 paŸdziernika 1982, cyt., za.: ¯ydzi i judaizm w
dokumentach Koœcio³a…, dz., cyt., s. 124.
42
Oczywiœcie taka teologia Holokaustu nie jest zgodna z nauk¹ ¿ydowsk¹: „Cierpienie nie prowadzi do
œwiêtoœci. S¹dzê raczej, ¿e cierpienie jest z³em. Cz³owiek nie zosta³ stworzony po to, ¿eby cierpieæ. Gdyby
tak by³o, wówczas Boga nie mo¿na by nazwaæ œwiêtym. Bóg nie chce, by cz³owiek cierpia³; cz³owiek cierpi
wbrew zamierzeniom Boga. Wierzymy, ze cierpienie nie jest odpowiedzi¹, jest jedynie pytaniem”. Elie
Wiesel, cyt., za.: Byron L. Sherwin, Katolicka teologia judaizmu…, art., cyt., s. 169.
43
Por. Jan Pawe³ II, Przemówienie do przedstawicieli organizacji ¿ydowskich w Centrum Kulturalnym
Contea di Dode, Stany Zjednoczone 11 wrzeœnia 1987 w: Jan Pawe³ II, Dlaczego dialog z judaizmem…, dz.,
cyt., s. 55.
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Wypowiedzi dotycz¹ce Holokaustu œciœle ³¹cz¹ siê z Polsk¹ – miejscem, które przez wiele lat by³o Ojczyzn¹ ogromnej liczby ¯ydów. Papie¿ nie pomija³
faktu, ¿e j¹dro Zag³ady znajdowa³o siê na ziemi, która by³a miejscem jego urodzenia, dorastania i ¿ycia. Szczególny wydŸwiêk mia³y jego s³owa g³oszone na
tej ziemi – dla wielu ¯ydów ogromnego cmentarzyska. Podkreœla³ równie¿ szczególn¹ wiêŸ ³¹cz¹c¹ polskich chrzeœcijan z polskimi ¯ydami: wspóln¹ historiê i
obecnoœæ44 chrzeœcijan w czasie wielkich cierpieñ ¯ydów. Ubolewa³, ¿e Polska
straci³a swoich ¯ydów, wpisanych w jej krajobraz, a zarazem wyra¿a³ radoœæ z
posiadania przez ten naród w³asnego pañstwa: „Po dwóch tysi¹cach lat przerwy
¯ydzi uzyskali wreszcie swoje pañstwo”45 . Papie¿ nie tylko wyrazi³ radoœæ, ale
nawi¹za³ pe³ne stosunki dyplomatyczne z Pañstwem Izrael46 .
Wszystkie wypowiedzi Jana Paw³a II na temat judaizmu zapewne s¹ wyk³adem
katolickiej teologii judaizmu, doktrynalnej nauki Koœcio³a, refleksj¹ historyczn¹, moraln¹ nauk¹ potêpiaj¹c¹ wszelkie przeœladowania, ale tak¿e s¹ wielkim orêdziem
¿ycia – wezwaniem do wspólnego dialogu oraz podejmowania dzia³añ w obronie
godnoœci cz³owieka, zwalczania antysemityzmu, podjêcia wspólnej odpowiedzialnoœci za kszta³towanie œwiata, „wspó³istnienia w klimacie pokoju i wzajemnego zrozumienia – wspó³istnienia otwartego te¿ na ludzi o innych przekonaniach”47 .
Niew¹tpliwie dokonania Jana Paw³a II w dziedzinie dialogu katolicko –
¿ydowskiego s¹ imponuj¹ce. Papie¿ g³osi³ katolick¹ teologiê zawart¹ w doktrynie
Koœcio³a, wypowiedzi jego mo¿na wiêc traktowaæ jako rozszerzenie i komentarz
do soborowej deklaracji Nostra aetate oraz posoborowych dokumentów watykañskich, b¹dŸ konferencji episkopatu ró¿nych krajów, jednak¿e nie mo¿na zapominaæ o szczególnym emocjonalnym zabarwieniu jego s³ów, które nie by³y tylko
przypominaniem nauki Koœcio³a z perspektywy katedry, ale by³y tym, czym papie¿ rzeczywiœcie ¿y³ i co wci¹¿ rozwija³. W jego nauczaniu widoczna jest postawa dialogu, otwarcia i szacunku, w ¿adnym jego s³owie nie ma niczego z obecnej
w Koœciele wielowiekowej pogardy dla ¯ydów.
44
Rozumiana jako bycie œwiadkiem, „przebywanie w danym miejscu, w okreœlonym czasie…”. S³ownik
wspó³czesnego jêzyka polskiego, (red. Zespó³ Wydawnictwa Wilga pod kierunkiem Anny SikorskiejMichalak i Olgi Wojni³ko, redaktor Alicja Dmowska), Warszawa 1996, has³o: „obecnoœæ”.
45
Jan Pawe³ II, Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty ¿ydowskiej podczas IV podró¿y Ojca Œwiêtego
do Polski, Warszawa 09 czerwca 1991, cyt. za.: Jan Pawe³ II, Dlaczego dialog z judaizmem…, dz., cyt., s.
79. W 1994 roku Stolica Apostolska nawi¹za³a pe³ne stosunki dyplomatyczne z pañstwem Izrael. Tak
komentuje to Byron L. Sherwin: „Ustanowienie stosunków dyplomatycznych z Izraelem jest konkretnym i
bardzo szczególnym znakiem odrzucenia poprzez Koœció³ doktryny zastêpstwa. Uznaj¹c pañstwo
¿ydowskie, Stolica Apostolska jednoznacznie zrezygnowa³a z pogl¹du, i¿ utrata ¿ydowskiej suwerennoœci
politycznej w Ziemi Œwiêtej by³a kar¹ za grzech bogobójstwa. Ujmuj¹c sprawê jeszcze dok³adniej: Koœció³
uniewa¿ni³ wczeœniejsze twierdzenie, jakoby ¯ydzi zostali ukarani i skazani na wieczn¹ tu³aczkê oraz
upokorzenia.” Byron L. Sherwin, Katolicka teologia judaizmu…, art., cyt., s. 159.
46
Poprzez nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych Koœció³ jednoznacznie odrzuci³ obecne w teologii
przeœwiadczenie o skazaniu ¯ydów na wieczn¹ tu³aczkê i upokorzenie.
47
Ten¿e, Spotkanie z Centraln¹ Rad¹ ¯ydów, Berlin 12 czerwca 1996, cyt. za.: Jan Pawe³ II, Dlaczego
dialog z judaizmem…, dz., cyt., s. 66.
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4. Papie¿ Benedykt XVI i sprawa ¿ydowska
Przeanalizowane powy¿ej dokumenty Koœcio³a katolickiego, podrêczniki katechetyczne oraz nauczanie papieskie pozwalaj¹ wyci¹gn¹æ jeden wniosek: Koœció³
katolicki nie naucza pogardy dla ¯ydów. Oficjalna nauka Koœcio³a otacza ¯ydów
i judaizm wielkim szacunkiem, zachêca do poznawania judaizmu jako religii, w
której zakorzenione jest ¿ycie i wiara chrzeœcijan. Nauczanie Magisterium Koœcio³a potêpia jakiekolwiek formy antysemityzmu i odrzuca antyjudaizm z nauczania koœcielnego.
Wobec tak jasno sformu³owanej nauki Koœcio³a zadziwia fakt nieoficjalnych
wypowiedzi duchownych i œwieckich teologów – przedstawicieli katolickiego
Koœcio³a, w których widoczne s¹ treœci antyjudaistyczne, b¹dŸ anty¿ydowskie.
Nie potrafiê odpowiedzieæ na pytanie: dlaczego tak jest? Niew¹tpliwie jest to bolesne doœwiadczenie dla wszystkich, dla których dialog z ¯ydami i judaizmem
jest spraw¹ wielkiej wagi. Cieszy jednak rozwój zainteresowania judaizmem w
Koœciele, szerzenie siê wiedzy o ¯ydach i judaizmie wœród wiernych, co napawa
wielk¹ nadziej¹, ¿e zarówno nauczanie Soboru, jak i papie¿a (mo¿e te¿ ju¿ nowego – Benedykta XVI) bêdzie coraz pe³niej odczytywane i wprowadzane w praktykê Koœcio³a. Zmar³y rok temu profesor Stefan Swie¿awski, uczestnik Soboru
Watykañskiego II, nauczyciel i wielki przyjaciel Jana Paw³a II, cz³owiek, który
ogromn¹ mi³oœci¹ darzy³ Koœció³ katolicki, w swej ostatniej ksi¹¿ce „Alfabet duchowy” wypowiedzia³ bardzo znamienne s³owa, które wyra¿aj¹, jak¹ drogê musimy przejœæ, by nauka Koœcio³a wniknê³a w codziennoœæ chrzeœcijan – katolików,
w której nie bêdzie miejsca dla nienawiœci, dla grzechu antysemityzmu, a jedynie
mi³oœæ do narodu ukochanego przez Boga tak szczególn¹ mi³oœci¹, by przez ten
naród przysz³o zbawienie (por. J 4,22). Tymi jego s³owami chcia³abym zakoñczyæ
swoje rozwa¿ania: „S³uszne wydaje siê powiedzenie, ¿e Polska nawróci siê na
katolicyzm, gdy wszyscy uznaj¹, ¿e Matka Boska Czêstochowska jest naprawdê
¯ydówk¹”48 .

48

Stefan Swie¿awski, Alfabet duchowy, Kraków 2004, s. 80.
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Grzegorz Ignatowski
RELIGIJNY, POLITYCZNY I KULTUROWY
WYMIAR WIZYTY JANA PAW£A II
W INSTYTUCIE PAMIÊCI YAD VASHEM
W wielu wypowiedziach, szczególnie ¿ydowskich, podsumowuj¹cych pielgrzymkê Jana Paw³a II do Ziemi Œwiêtej, zwracano uwagê na jego wizytê w jerozolimskim Instytucie Pamiêci Yad Vashem oraz modlitwê przy Œcianie Zachodniej, nazywanej czêsto przez chrzeœcijan „Œcian¹ P³aczu” (23 i 26 marca 2000
r.)1 . Analizuj¹c znaczenie tych wydarzeñ, nale¿y podkreœliæ dwie kwestie. Po
pierwsze, obie wspomniane wizyty – nie tylko ze wzglêdu na fakt, ¿e pozostawiona przez papie¿a w szczelinach muru kartka ze s³owami modlitwy zosta³a przeniesiona potem do siedziby Instytutu – œciœle wi¹¿¹ siê ze sob¹. Po drugie, nie jest
wcale przypadkowe, ¿e komentarze prasowe i wypowiedzi ¿ydowskich œrodowisk
opiniotwórczych koncentrowa³y siê na wizycie Jana Paw³a II w Yad Vashem.
Przypomnijmy, ¿e papie¿ tego samego dnia spotka³ siê równie¿ z naczelnymi rabinami Izraela, z³o¿y³ wizytê prezydentowi pañstwa izraelskiego, a w Papieskim
Instytucie Notre-Dame zachêca³ muzu³manów, cz³onków ludu ¿ydowskiego i
chrzeœcijan do wspó³pracy, dialogu i poszanowania pokoju upragnionego przez
wszystkich mieszkañców Ziemi Œwiêtej. Podkreœlanie przez prasê, ¿e wizyta Jana
Paw³a II w Yad Vashem wp³ynê³a pozytywnie na rozwój relacji katolicko-izraelskich wynika z faktu, i¿ aktualnie œwiadomoœæ niemal wszystkich ¯ydów kszta³tuj¹ zasadniczo dwa powi¹zane ze sob¹ wydarzenia: zag³ada europejskiej spo³ecznoœci ¿ydowskiej podczas drugiej wojny œwiatowej, okreœlana terminem holokaust lub szoah, oraz troska o przysz³oœæ Pañstwa Izrael. Przemawiaj¹c w Yad
Échos de la visite de Jean-Paul II en Israël, „Sens” 2001, nr 3, s. 117–126. Ogólnie na temat
pielgrzymki zob. np.: S. G¹decki, Wk³ad pielgrzymki Jana Paw³a II do Ziemi Œwiêtej w dzie³o dialogu
chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, „Collectanea Theologica” 2001, nr 2, s. 7–18.
1
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Vashem, papie¿ zwróci³ uwagê, ¿e Holokaust ma nieprzemijaj¹ce znaczenie nie
tylko dla wszystkich ¯ydów, lecz tak¿e dla ca³ej ludzkoœci.
Instytut Yad Vashem zosta³ ustanowiony przez Kneset w 1953 r. Jego zadaniem jest troska o zachowanie pamiêci wœród wspó³czesnych ludzi o zamordowanych ¯ydach w czasie II wojny œwiatowej przez niemieckich i austriackich nazistów oraz ich wspó³pracowników, utrwalenie w spo³eczeñstwach, szczególnie europejskich, œwiadectwa o dziedzictwie kulturowym i religijnym tysiêcy
zniszczonych wspólnot ¿ydowskich, a tak¿e oddanie czci wiêŸniom tych gett,
którzy podjêli heroiczn¹ walkê z przeœladowcami. Powinnoœci¹ Instytutu jest
równie¿ upamiêtnienie Sprawiedliwych Poœród Narodów Œwiata, a wiêc tych,
którzy ryzykowali utratê w³asnego ¿ycia dla ratowania przeœladowanych ¯ydów.
Instytut Yad Vashem, aby sprostaæ postawionym przed nim zadaniom musi zajmowaæ ogromny kompleks budynków. Najwa¿niejsze z nich to: sk³adaj¹ce siê z
dziewiêciu podziemnych galerii Muzeum Historii Holokaustu, Muzeum Sztuki
Holokaustu, Centrum Wizualne, Centrum Edukacyjne, Synagoga, Sala Pamiêci,
Archiwum, Miêdzynarodowa Szko³a Holokaustu, Ogród i Aleja Sprawiedliwych
Poœród Narodów Œwiata, Dolina Wspólnot z ustawionymi kamiennymi blokami,
na których wypisano miejscowoœci zamieszkane przed wojn¹ przez ¯ydów.
Ceremonia w Yad Vashem mia³a wyj¹tkow¹ oprawê. Z³o¿y³o siê na ni¹ przemówienie Jana Paw³a II oraz premiera Pañstwa Izrael Ehuda Baraka. Uroczystoœæ
zosta³a ubogacona przez odczytanie fragmentu listu wys³anego 27 wrzeœnia 1943
r. przez ¯ydówkê, Eugenjê Klapisz-Jodzk¹, do nieznanej bli¿ej Polki o imieniu
Bronis³awa, której by³a zmuszona pozostawiæ na wychowanie swojego siedmioletniego syna. Wizytê zamyka³y dwa kolejne wydarzenia. Najpierw Jan Pawe³ II
spotka³ siê z szeœcioma osobami, które prze¿y³y Holokaust. Wed³ug zamys³u organizatorów ceremonii mieli oni reprezentowaæ szeœæ milionów ¯ydów, którzy
stracili ¿ycie w czasie drugiej wojny œwiatowej. Papie¿ rozmawia³ równie¿ z
grup¹ Izraelczyków, przedwojennych mieszkañców Wadowic. By³ wœród nich
kolega papie¿a z lat szkolnych Jerzy Kluger. Ich wzajemna przyjaŸñ, przerwana
w czasie wojny – odnowiona zosta³a po wyborze Karola Wojty³y na papie¿a i
trwa³a przez ca³y pontyfikat2 . Avner Shalev, dyrektor Yad Vashem, wrêczy³ pa2
Na temat przyjaŸni Klugera z Karolem Wojty³¹ podczas lat szkolnych i ich wzajemnych kontaktów z
okresu pos³ugi Jana Paw³a II zob.: G.F. Svidercoschi, List do przyjaciela ¯yda, Kraków 1995; D. O’Brien,
Papie¿ nieznany. Nieopisana dot¹d historia wieloletniej przyjaŸni, która zmieni³a stosunki miêdzy katolikami
i ¯ydami. Drogi ¿ycia Jana Paw³a II i Jerzego Klugera, Warszawa 1998. Tytu³ publikacji z 1995 r.
nawi¹zuje do listu skierowanego przez Jana Paw³a II do Klugera, który dopiero w 1989 r. po raz pierwszy po
wojnie zdecydowa³ siê odwiedziæ Wadowice. Okazj¹ do przyjazdu Klugera do rodzinnego miasta by³o
ods³oniêcie w Wadowicach tablicy upamiêtniaj¹cej tamtejsz¹ synagogê i jego ¿ydowskich mieszkañców
zamordowanych w czasie Holokaustu. W osobistym liœcie Jan Pawe³ II napisa³ do Klugera: „Jeœli zdo³asz
byæ 9 maja w Wadowicach, powiedz tym, którzy tam siê zgromadz¹, ¿e razem z nimi otaczam czci¹ ich
okrutnie pomordowanych wspó³wyznawców i rodaków oraz to miejsce modlitwy, które zniszczyli
najeŸdŸcy”. Zob.: Letter to Classmate, Jerzy Kluger, w: John Paul II. Spiritual Pilgrimage. Texts on Jews
and Judaism 1979–1995, E.J. Fisher, L. Klenicki (red.), Crossroad, New York 1995, s. 129.
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pie¿owi Bibliê, w której znalaz³o siê 99 ilustracji Carola Deutscha, ¿ydowskiego
malarza mieszkaj¹cego podczas wojny w Belgii i deportowanego do Auschwitz 3
lub 4 wrzeœnia 1943 r. Powsta³e miêdzy 1941 a 1942 r. obrazy odzwierciedlaj¹
tragediê drugiej wojny œwiatowej. S¹ one œwiadectwem tego, ¿e twórczoœæ artystyczna i religia, równie¿ w czasie wojny œciœle wi¹za³y siê ze sob¹. Deutsch swoje obrazy dedykowa³ córce Ingrid.
Ceremonia odby³a siê w Sali Pamiêci, tej samej, do której – ponad 35 lat
wczeœniej, w imieniu odbywaj¹cego swoj¹ pierwsz¹ podró¿ zagraniczn¹ do Ziemi
Œwiêtej papie¿a Paw³a VI (4–6 stycznia 1964 r.) – zszed³ kardyna³ Eugene Tisserand i zapali³ w niej 6 œwiec dla upamiêtnienia ¯ydów zamordowanych w czasie
wojny3 . Jednak sam Pawe³ VI, co podkreœlano wielokrotnie w czasie wizyty Jana
Paw³a II w Izraelu, nie odwiedzi³ Instytutu. Sala Pamiêci jest imponuj¹c¹, podobn¹ troszkê do namiotu, szeœcienn¹ bazaltow¹ budowl¹, której ponure wnêtrze
sprzyja g³êbokiej refleksji oraz stwarza wyj¹tkow¹ okazjê, aby oddaæ czeœæ zamordowanym. Na kamiennej pod³odze znajduj¹ siê wypisane 22 nazistowskie
miejsca – nazwy obozów tranzytowych, koncentracyjnych i œmierci, wybranych
spoœród setek innych, które istnia³y w Europie. Na œrodku p³onie du¿y znicz.
Zwróæmy uwagê, ¿e wœród wymienionych miejsc kaŸni brakuje Auschwitz-Birkenau, obozu œmierci bêd¹cego obecnie dla wiêkszoœci ¯ydów najwa¿niejszym
symbolem ca³ego Holokaustu. Jest to doœæ zaskakuj¹ce odkrycie dla osób zaanga¿owanych w dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski. Brak tej miejscowoœci mo¿na jednak wyjaœniæ tym, i¿ dopiero w latach siedemdziesi¹tych, a wiêc dwadzieœcia lat
po za³o¿eniu instytutu Yad Vashem, Auschwitz nabra³o tak wyj¹tkowego znaczenia dla œwiatowej spo³ecznoœci ¿ydowskiej4 .
S³owem – kluczem, wed³ug którego nale¿y opisaæ przemówienie papieskie
jest okreœlenie „pamiêtaæ”. Pojawia siê ono wiele razy w tekœcie jego wyst¹pienia5 . Zwróci³ na nie uwagê zreszt¹ sam Jan Pawe³ II, podsumowuj¹c w Rzymie
swoj¹ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. Zaznaczy³ wówczas, ¿e „w Yad Vashem,
Instytucie Pamiêci Shoah, z³o¿y³em ho³d milionom ¯ydów – ofiarom nazizmu.
Raz jeszcze wyrazi³em g³êboki ból z powodu tej straszliwej tragedii i powtórzy³em, ¿e „chcemy pamiêtaæ”, aby d¹¿yæ wspólnie – ¯ydzi, chrzeœcijanie i wszyscy
ludzie dobrej woli – do pokonania z³a dobrem i kroczyæ drog¹ pokoju”6 .
3
Pielgrzymki Paw³a VI do Ziemi Œwiêtej obszernie przedstawiaj¹ nastêpuj¹ce publikacje: Il
pellegrinaggio di Paolo VI in Terra Santa, Libreria Editrice Vaticana 1964; M. Wrzeszcz, Pawe³ VI. Szkice
do portretu wielkiego papie¿a, Warszawa 1982, s. 130–169.
4
M. Horoszewicz, Symbolika Auschwitz dla ¯ydów i chrzeœcijan, „Collectanea Theologica” 1992, nr 2,
s. 37–88.
5
WypowiedŸ Jana Paw³a II przedstawiam na podstawie: Speech by Pope John Paul II, w: The Visit of
Pope John Paul II to Yad Vashem, Jerusalem. March 23, 2000, Jerusalem 2000, s. 14–15. Por.: Jan Pawe³ II,
Budujmy now¹ przysz³oœæ, ORP 2000, nr 5, s. 27–28.
6
Jan Pawe³ II, Powrót do korzeni wiary i Koœcio³a. Audiencja generalna po pielgrzymce, ORP 2000,
nr 5, s. 9.
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W swoim przemówieniu papie¿ powo³uje siê najpierw na w³asne, osobiste doœwiadczenia. Zaznacza, ¿e wspomnienie Szoah przywo³uje pamiêæ o ¿ydowskich
mieszkañcach Wadowic. Niektórzy z nich prze¿yli, inni zostali zamordowani w
czasie Holokaustu. Temat zag³ady wadowickich ¯ydów powraca³ wczeœniej w
kilku innych przemówieniach Jana Paw³a II. 16 czerwca 1999 r. zauwa¿y³: „[...]
dom, gdzie mieszka³em, nale¿a³ do pana Chaima Ba³amutha. Nie wiem, co siê z
nim sta³o. Myœlê, ¿e nie ¿yje. Wiem, ¿e ¯ydzi wadowiccy przeszli przez ciê¿kie
próby. Wielu zginê³o w gettach i potem w obozach, w ramach akcji eksterminacyjnych rz¹du hitlerowskiego”7 .
W Yad Vashem Jan Pawe³ II przeciwstawi³ siê nie tylko tym wszystkim, którzy
dzisiaj pomniejszaj¹ rozmiar dokonanej przez nazistów zbrodni, lecz tak¿e bagatelizuj¹ Holokaust. Ta wypowiedŸ ma dzisiaj szczególne znaczenie. Nie nale¿y
przecie¿ zapominaæ, ¿e ci¹gle spotykamy siê z próbami kwestionowania Szoah.
Trzeba nieustannie stawiaæ sobie pytanie, w jaki sposób przekazywaæ wiedzê o
Holokauœcie, aby zajê³a ona prawomocne miejsce w ¿yciu i edukacji spo³eczeñstwa europejskiego.
Skoncentrujmy nasz¹ uwagê na imperatywie, jaki wynika z koniecznoœci pamiêci o eksterminacji. Zwróæmy uwagê na dwa elementy zawarte w wypowiedzi
papieskiej. Po pierwsze, jak stwierdza Jan Pawe³ II, nale¿y czyniæ wszystko, aby
w ¿aden sposób nie dopuœciæ do kolejnego, podobnego wydarzenia. Po drugie,
wskazuje na wspólne dla chrzeœcijan i ludu ¿ydowskiego dziedzictwo duchowe,
które powinno wyra¿aæ siê w trosce o sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ i pokój. W takim
wypadku Holokaust stanowi³by pewn¹ cezurê czasow¹ dla wzajemnych relacji.
W stosunkach ¿ydowsko-chrzeœcijañskich nale¿y po Szoah oczekiwaæ na zupe³nie nowy etap wspó³pracy. Bêdzie on jednak mo¿liwy tylko wówczas, gdy we
wzajemnych relacjach przezwyciê¿one zostan¹ uprzedzenia. Dodajmy, ¿e postulat, aby Holokaust rozpocz¹³ zupe³nie nowy okres we wspólnych relacjach, nie
zawsze jest akceptowany i popierany przez katolików.
Zauwa¿my, ¿e wiele z przedstawionych w Yad Vashem idei znalaz³o siê w innych wypowiedziach papie¿a wyg³oszonych w czasie wizyty w Izraelu. Ju¿ podczas przemówienia powitalnego skierowanego do prezydenta Ezera Weizmana
papie¿ zaznaczy³, ¿e w latach ostatnich znacznej poprawie uleg³y stosunki miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami. Konieczna jest jednak dalsza praca dla usuwania
wzajemnych uprzedzeñ. Powinna ona skoncentrowaæ siê na w³aœciwym przedstawianiu ludu ¿ydowskiego i judaizmu przez chrzeœcijan oraz chrzeœcijañstwa
przez ¯ydów8 . W sposób wyraŸny na temat wspólnego dziedzictwa duchowego
7
Jan Pawe³ II, Przemówienie do mieszkañców Wadowic, w: Jan Pawe³ II. Pielgrzymki do Ojczyzny.
Przemówienia i homilie, J. Poniewierski (red.), Kraków 2005, s. 1184.
8
Jan Pawe³ II, Pokój i sprawiedliwoœæ, ORP 2000, nr 5, s. 20. Podczas spotkania z prezydentem Izraela
papie¿ prosi³ o wzajemn¹ wspó³pracê, aby w relacjach miêdzy chrzeœcijanami i ludem ¿ydowskim nasta³a nowa
era nacechowana pojednaniem i pokojem: Niech zapanuje pokój na Bliskim Wschodzie, ORP 2000, nr 5, s. 27.
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oraz koniecznoœci usuwania wzajemnych uprzedzeñ mówi³ Jan Pawe³ II w czasie
spotkania z g³ównymi rabinami Izraela. Zachêca³ wówczas do wspó³pracy, „aby
zbudowaæ przysz³oœæ, w której nie bêdzie ju¿ antyjudaizmu miêdzy chrzeœcijanami ani postaw antychrzeœcijañskich wœród ¯ydów”9 .
Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na formê potêpienia przez papie¿a antysemityzmu. W Yad Vashem Jan Pawe³ II stwierdzi³: „Jako Biskup Rzymu i Nastêpca Aposto³a Piotra zapewniam naród ¿ydowski, ¿e Koœció³ katolicki, kieruj¹c siê
ewangeliczn¹ zasad¹ prawdy i mi³oœci, a nie ¿adnymi wzglêdami politycznymi,
g³êboko ubolewa z powodu nienawiœci, przeœladowañ i przejawów antysemityzmu, jakie kiedykolwiek i gdziekolwiek spotyka³y ¯ydów ze strony chrzeœcijan.
Koœció³ odrzuca rasizm w jakiejkolwiek formie jako przekreœlenie obrazu Stwórcy wpisanego w ka¿d¹ ludzk¹ istotê (Rdz 1, 26)”10 . Komentuj¹c zacytowany
fragment, mo¿na podkreœliæ niemal ka¿de s³owo. Zwróæmy jednak uwagê na
dwie kwestie. Po pierwsze, w wypowiedzi tej odnajdujemy wyraŸnie nawi¹zanie
do potêpienia antysemityzmu zawartego w deklaracji Soboru Watykañskiego II
Nostra aetate11 . Po drugie, Jan Pawe³ wielokrotnie piêtnowa³ antysemityzm12 .
Nigdzie jednak nie znajdziemy we wczeœniejszych wypowiedziach papie¿a tak
zdecydowanego potêpienia anty¿ydowskich postaw katolików.
Osobistych odniesieñ nie brakuje równie¿ w wyst¹pieniu Baraka. Przypomina,
¿e w masowym obozie zag³ady w Treblince zamordowani zostali jego dziadkowie13 . W wielu miejscach przywo³ywanej wypowiedzi mo¿emy doszukaæ siê
pewnych odniesieñ do historii relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich. Premier zaznaczy³, ¿e po dwóch tysi¹cach lat ¯ydzi powrócili do swojej pañstwowoœci, przynosz¹c ze sob¹ w³asne historie, brzemiê pamiêci, bogactwo i cierpienie, œwiat³o i
cienie, pieœni i lamentacje. W s³owach, ¿e ran z przesz³oœci nie da siê uleczyæ za
pomoc¹ pojedynczego gestu, mo¿emy dopatrywaæ siê sugestii, i¿ historia ¯ydów
by³a naznaczona cierpieniem doznawanym ze strony chrzeœcijan. Potwierdzaj¹ to
dalsze s³owa Baraka, który stwierdzi³, ¿e wizyta papie¿a w Yad Vashem wyznaJan Pawe³ II, Wiele nas ³¹czy, ORP 2000, nr 5, s. 26.
Speech by Pope John Paul II, w: The Visit of Pope John Paul II to Yad Vashem, Jerusalem. March 23,
2000, s. 16.
11
Sobór Watykañski stwierdzi³: „Poza tym Koœció³, który potêpia ka¿de przeœladowania jakichkolwiek
ludzi, pamiêtaj¹c o wspólnym dziedzictwie z ¯ydami, ubolewa nad wszelkimi aktami nienawiœci,
przeœladowañ, wszelkimi manifestacjami antysemityzmu, jakie mia³y miejsce w jakimkolwiek czasie i ze
strony jakichkolwiek ludzi. Czyni to nie ze wzglêdów politycznych, ale powodowany bogobojn¹ mi³oœci¹
ewangeliczn¹”. Zob.: Deklaracja o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra aetate nr 4, w:
Sobór Watykañski II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznañ 2002, s. 336. Na temat potêpienia
antysemityzmu w Nostra aetate pisze G. Ignatowski: Ojcowie Soboru Watykañskiego II wobec „Nostra
aetate”, Katowice 2007, s. 143–156.
12
G. Ignatowski, Jan Pawe³ II wobec postaw anty¿ydowskich, „£ódzkie Studia Teologiczne” 2004, nr
13, s. 43–52.
13
Speech by Prime Minister Ehud Barak, w: The Visit of Pope John Paul II to Yad Vashem, Jerusalem.
March 23, 2000, s. 1921. Zob. tak¿e: E. Barak, „Vous avez hissé le drapeau de la fraternité”, DC 2000, nr
2224, s. 374.
9
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cza nowe perspektywy dla wzajemnych relacji. WyraŸniejsza aluzja zawarta jest
w kolejnej czêœci wypowiedzi premiera, a dotyczy tzw. „milczenia” Piusa XII w
czasie Holokaustu. Barak przypomnia³, ¿e wówczas, kiedy ¯ydzi z ca³ej chrzeœcijañskiej Europy byli kierowani do pieców krematoryjnych, wydawa³o siê, ¿e nie
ma ju¿ miejsca na ¿adn¹ nadziejê w Boga lub w cz³owieka. Premier Izraela doda³,
¿e „milczenie nie by³o tylko milczeniem œwiata. Zwróci³ uwagê, ¿e w tym czasie
w ziemi izraelskiej poeta Nathan Alterman napisa³ w sposób mocny i zdecydowany: »Wówczas, kiedy dzieci krzycza³y w mroku szubienic, nie us³yszeliœmy oburzenia œwiata«”. Nie trudno zauwa¿yæ, ¿e milczenie œwiata dotyczy tak¿e postawy
Piusa XII. Oddaj¹c sprawiedliwoœæ historii, Barak zaznaczy³, ¿e by³y jednak
oznaki nadziei, a pozostawili je po sobie ci wszyscy, którzy w wiêkszoœci byli
chrzeœcijanami. Nara¿aj¹c w³asne ¿ycie, ratowali ¯ydów w czasie drugiej wojny
œwiatowej14 .
Barak podkreœli³ równie¿, ¿e Jan Pawe³ II uczyni³ du¿o wiêcej dla pojednania
chrzeœcijan i ¯ydów ni¿ ktokolwiek inny. Wœród wypowiedzi papieskich premier
Izraela wskaza³ na s³owa wyra¿aj¹ce przywi¹zanie ¯ydów do Jerozolimy, a które
zawarte s¹ w liœcie Redemptoris Anno z 1984 r.: „Dla ¯ydów miasto to jest przedmiotem ¿ywej mi³oœci i nieustaj¹cego wezwania, bogate w liczne œlady i pami¹tki
przesz³oœci, siêgaj¹ce czasów Dawida, który wybra³ je na stolicê oraz Salomona,
który wzniós³ w niej Œwi¹tyniê. Pocz¹wszy od tamtych czasów ¯ydzi spogl¹daj¹
nañ – rzec mo¿na – ka¿dego dnia i wskazuj¹ jako symbol swojego narodu”. Zacytowane przez ¿ydowskiego przywódcê s³owa czêsto przypominali watykañscy
dyplomaci wtedy, kiedy niektórzy ¯ydzi krytykowali Stolicê Apostolsk¹ za to, ¿e
nie utrzymywa³a stosunków dyplomatycznych z Pañstwem Izrael. Zauwa¿my, ¿e
relacje te zosta³y nawi¹zane oficjalnie dopiero w grudniu 1993 r. Wyjête z kontekstu s³owa Jana Paw³a II maj¹ w dalszym ci¹gu dla ¿ydowskiego przywódcy
szczególe znaczenie. Trzeba pamiêtaæ, ¿e status Jerozolimy stanowi tak¿e dzisiaj
jeden z najwa¿niejszych problemów w relacjach izraelsko-palestyñskich. Nie
mo¿na jednak cytowaæ papieskiego tekstu jako jednej z wypowiedzi, która popiera ¯ydów w ich staraniach o uznanie przez spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ Jerozolimy za stolicê ich pañstwa. Lektura ca³ego listu pokazuje, ¿e papie¿ nie pomin¹³
w nim równie¿ wiêzi, które ³¹cz¹ z tym miastem wyznawców islamu15 .
Powróæmy jeszcze raz do wypowiedzi premiera Pañstwa Izrael. Wœród gestów,
które przyczyni³y siê do pojednania chrzeœcijañsko-¿ydowskiego wskaza³ on równie¿ na obchodzony w Watykanie 12 marca 2000 r., a wiêc kilka dni przed pielgrzymk¹ do Ziemi Œwiêtej, Dzieñ Pojednania. W uroczystej i podnios³ej liturgii
papie¿ okaza³ wówczas skruchê za naganne postawy katolików wobec ludzi ró¿14
Na temat postawy Piusa XII wobec ¯ydów w czasie wojny zob.: M. Horoszewicz, Dysproporcje
pacellañskie, „Przegl¹d Powszechny” 2000, nr 10, s. 71–80.
15
Jan Pawe³ II, List apostolski Redemptionis Anno, w: ¯ydzi i judaizm w dokumentach Koœcio³a i
nauczaniu Jana Paw³a II (1965–1989), W. Chrostowski, R. Rubinkiewicz (red.), Warszawa 1990, s. 135–139.
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nych grup spo³ecznych, kobiet i ekumenizmu. Znalaz³o siê w niej równie¿ wezwanie skierowane do Boga, dotycz¹ce ludu ¿ydowskiego: „Bo¿e naszych ojców,
który wybra³eœ Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje imiê zosta³o zaniesione
narodom; bolejemy g³êboko nad postêpowaniem tych, którzy w ci¹gu dziejów
przysporzyli cierpieñ tym Twoim synom, a prosz¹c Ciê o przebaczenie pragniemy
tworzyæ trwa³¹ wiêŸ prawdziwego braterstwa z ludem przymierza”16 . Na pocz¹tku
naszych rozwa¿añ zwróciliœmy uwagê, ¿e w Instytucie Yad Vashem znajduje siê
obecnie kartka z modlitw¹ pozostawion¹ w szczelinach Œciany Zachodniej przez
Jana Paw³a II. Nie sprecyzowaliœmy jednak dok³adnie, jak brzmi jej treœæ. Jan
Pawe³ II pozostawi³ wówczas w resztkach muru œwi¹tynnego modlitwê odmówion¹ podczas Dnia Pojednania. Moshe Fogel, rzecznik prasowy rz¹du izraelskiego wyjaœni³, dlaczego kartka z modlitw¹ spod Œciany Zachodniej trafi³a do
Instytutu Pamiêci Yad Vashem: „Ma ona dla nas wartoœæ historyczn¹, nie chcieliœmy, aby porwa³ j¹ wiatr lub aby zosta³a zniszczona; sta³aby siê wielka szkoda,
gdyby ten wzruszaj¹cy tekst papieski zagubi³ siê”17 .
Spróbujmy podsumowaæ nasze rozwa¿ania. Zauwa¿my najpierw, ¿e w wypowiedzi Jana Paw³a II mo¿emy odnaleŸæ wiele elementów, które wspó³brzmi¹ z
myœlami zawartymi w wyst¹pieniu Ehuda Baraka. Napiêtnowanie postaw antysemickich, których inspiratorami i wyrazicielami byli katolicy wi¹¿e siê z opini¹
Baraka, podzielan¹ przez wiêksz¹ czêœæ spo³ecznoœci ¿ydowskiej, ¿e ¯ydzi byli w
przesz³oœci przeœladowani przez chrzeœcijan.
Jan Pawe³ II w swoim przemówieniu potwierdzi³ wyj¹tkowoœæ i centralne znaczenie Holokaustu dla zachodniej cywilizacji europejskiej. Przeciwstawi³ siê tak¿e tym wszystkim, którzy podwa¿aj¹ jego realnoœæ. G³ównym imperatywem, który z niego wynika jest wezwanie do wspó³pracy miêdzy chrzeœcijanami i ludem
¿ydowskim, aby zapobiec kolejnym podobnym tragediom18 . Wspó³czesn¹ to¿samoœæ ¿ydowsk¹, jak zauwa¿ono na pocz¹tku niniejszych rozwa¿añ, kszta³tuje pamiêæ o Holokauœcie. Troska o zachowanie pamiêci o tym najtragiczniejszym wydarzeniu w dziejach narodu ¿ydowskiego jest dostrzegalna w wielu inicjatywach
podejmowanych przez w³adze izraelskie. Przekonuje siê o tym ka¿dy, kto przebywa³ d³u¿ej w Yad Vashem. Codziennie Instytut Pamiêci jest odwiedzany przez
niezliczone t³umy dzieci, m³odzie¿y, a tak¿e starszych ¯ydów.
Ehud Barak przypomnia³ o przywi¹zaniu ¯ydów do Jerozolimy. Jego wypowiedŸ nabiera równie¿ pewnego wymiaru politycznego. Warto zapytaæ, czy Sala
Pamiêci w Yad Vashem by³a odpowiednim miejscem do wyra¿enia tego typu
Dzieñ Przebaczenia, ORP 2000, nr 6, s. 44.
Cytujê za: R. Montusiewicz, Mog³o byæ poprawnie, by³o wspaniale. Papie¿ w Ziemi Œwiêtej, „WiêŸ”
2000, nr 5, s. 102.
18
Comments by Cardinal Cassidy, w: The Visit of Pope John Paul II to Yad Vashem, Jerusalem. March
23, 2000, s. 9–10.
16
17
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stwierdzenia? Pewne obawy ustêpuj¹ po przypomnieniu, ¿e ka¿da wizyta papieska w Ziemi Œwiêtej bêdzie mia³a zawsze polityczne odniesienia. Ponadto, nie
nale¿y zapominaæ, ¿e troska o przysz³e losy ¿ydowskiego pañstwa, a tak¿e Jerozolimy, jest drugim sta³ym elementem, który implikuje myœlenie i dzia³ania niemal
wszystkich ¯ydów – religijnych, poszukuj¹cych i dystansuj¹cych siê od wiary.
Tragedia Szoah pokazuje, ¿e wielu ¯ydów nie utraci³o w czasie wojny zaufania do Boga i nadziei na pomyœln¹ przysz³oœæ. Fakt ten podkreœli³ nie tylko Barak, lecz przede wszystkim Shalev, który podarowa³ papie¿owi Bibliê z obrazami
Deutscha. Mo¿na w nich odnaleŸæ niepokój i cierpienie, ale tak¿e – pewien optymizm. Widoczny jest on zreszt¹ na wielu innych dzie³ach sztuki znajduj¹cych siê
w Muzeum Sztuki Holokaustu w Yad Vashem.
Na koniec zauwa¿my rzecz jeszcze inn¹. Wiele z myœli zawartych w wyst¹pieniu Jana Paw³a II mo¿na odnaleŸæ w innych, wczeœniejszych jego wypowiedziach. Przedstawione w Yad Vashem nabieraj¹ jednak szczególnego, symbolicznego znaczenia. Buduj¹c pozytywne relacje chrzeœcijañsko-¿ydowskie, nie mo¿na przejœæ przecie¿ obojêtnie obok Holokaustu i powracaj¹cych ci¹gle przejawów
antysemityzmu. Najlepszym miejscem dla wyra¿enia dezaprobaty wobec niego
jest oczywiœcie Instytut Pamiêci Yad Vashem.
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METODYŒCI A WSPÓLNA DEKLARACJA
W SPRAWIE NAUKI
O USPRAWIEDLIWIENIU

Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, podpisana 31 paŸdziernika 1999 r. w Augsburgu przez oficjalnych reprezentantów Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej Federacji Luterañskiej, spotka³a siê równie¿ z akceptacj¹ Koœcio³ów tradycji metodystycznej. Podczas Œwiatowej Konferencji Metodystycznej w Seulu (Republika Korei), w której wziêli udzia³ wysocy
reprezentanci luteranizmu i katolicyzmu rzymskiego, metodyœci podczas uroczystego nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego w dniu 23 lipca 2006 r. podpisali Oœwiadczenie
w kwestii przy³¹czenia siê do Wspólnej deklaracji. Oto pe³ny tekst Oœwiadczenia:

1. Oœwiadczenie w kwestii przy³¹czenia siê
do Wspólnej deklaracji
1. Wspólne oœwiadczenie Œwiatowej Federacji Luterañskiej i Koœcio³a Rzymskokatolickiego, po oficjalnym zatwierdzeniu przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i Koœció³ Rzymskokatolicki, zosta³o podpisane 31 paŸdziernika 1999 r.,
uprawomocniaj¹c Wspóln¹ deklaracjê w sprawie nauki o usprawiedliwieniu. Wyra¿aj¹c zbie¿ne rozumienie podstawowych prawd w doktrynie o usprawiedliwieniu z ³aski Bo¿ej przez wiarê w Chrystusa, strona katolicka i luterañska osi¹gnê³y
w ten sposób konsens w teologicznej kontrowersji, która by³a podstawow¹ przyczyn¹ podzia³u w zachodnim Koœciele w XVI w.
2. My, Koœcio³y zebrane razem na Œwiatowej Konferencji Metodystów, wyra¿amy wielk¹ radoœæ z tego uzgodnienia. Stwierdzamy, ¿e jednakowe rozumienie
nauki o usprawiedliwieniu, jakie zosta³o wyra¿one we Wspólnej deklaracji w
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sprawie nauki o usprawiedliwieniu (15-17), zgadza siê z nauczaniem metodystów. W szczególny sposób jesteœmy wdziêczni za trynitarne podejœcie, gdy¿
zbawcze dzia³anie Boga zosta³o wyjaœnione w nastêpuj¹cych paragrafach:
& 15. Podzielamy wspóln¹ wiarê, ¿e usprawiedliwienie jest dzie³em Trójjedynego
Boga. Bóg pos³a³ na œwiat swojego Syna w celu zbawienia grzeszników. Wcielenie,
œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa s¹ podstaw¹ i warunkiem usprawiedliwienia.
Usprawiedliwienie oznacza zatem, ¿e sam Chrystus jest nasz¹ sprawiedliwoœci¹, która staje siê naszym udzia³em z woli Ojca przez Ducha Œwiêtego. Wspólnie wyznajemy: „Tylko z ³aski i w wierze w zbawcze dzia³anie Chrystusa, a nie nas podstawie
naszych zas³ug, zostajemy przyjêci przez Boga i otrzymujemy Ducha Œwiêtego, który
odnawia nasze serca, uzdalnia nas i wzywa do dobrych uczynków”.
& 16. Wszyscy ludzie s¹ powo³ani przez Boga do zbawienia w Chrystusie.
Tylko przez Chrystusa zostajemy usprawiedliwieni, przyjmuj¹c w wierze to zbawienie. Z kolei sama wiara jest darem Boga przez Ducha Œwiêtego, który w S³owie i sakramentach dzia³a we wspólnocie wierz¹cych. Jednoczeœnie Duch Œwiêty
prowadzi wierz¹cych do odnowy ich ¿ycia, któr¹ Bóg doprowadzi do koñca w
¿yciu wiecznym.
& 17. Wyra¿amy wspólne przekonanie, ¿e biblijne orêdzie o usprawiedliwieniu w sposób szczególny skupia nasz¹ uwagê na istocie œwiadectwa nowotestamentowego, którym jest czyn zbawczy Boga w Chrystusie. Powiada nam ono, ¿e
jako grzesznicy nasze nowe ¿ycie zawdziêczamy wy³¹cznie mi³osierdziu Bo¿emu, które udziela przebaczenia i wszystko czyni nowe; mi³osierdzie to mo¿emy
otrzymaæ tylko jako dar i przyj¹æ w wierze, nigdy natomiast – w jakiejkolwiek
b¹dŸ formie – nie mo¿emy na nie zas³u¿yæ.
3. Zgadzamy siê z luteranami i katolikami, gdy mówi¹ oni o pewnych kluczowych elementach doktryny o usprawiedliwieniu, o których dyskusja trwa miêdzy
nimi od czasu Reformacji (por. Deklaracja, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37). Przyjmujemy ponadto wyjaœnienie, jakiego udzielaj¹ luteranie i katolicy w paragrafach
20-21, 23-24, 26-27, 29-30, 32-33, 35-36 i 38-39, które dotycz¹ odpowiednio ich
stanowisk w dyskutowanych kwestiach, i nie uwa¿amy, by rozbie¿noœci te mog³y
byæ dostateczn¹ przyczyn¹ do podzia³u miêdzy nimi a metodystami.
4. Ruch metodystyczny od pocz¹tku czu³ siê g³êboko zwi¹zany z biblijnym
nauczaniem na temat usprawiedliwienia w taki sam sposób, w jaki rozumia³ go
Luter oraz inni reformatorzy, i co przyjêli bracia Wesleyowie. Pozytywnie odnosi³
siê jednak równie¿ do tych elementów doktryny o usprawiedliwieniu, które nale¿a³y do tradycji katolickiej pierwotnego Koœcio³a, wschodniego i zachodniego.
Nada³o to metodystycznej doktrynie o usprawiedliwieniu specyficzny profil. W
kontekœcie „pozostaj¹cych ró¿nic dotycz¹cych jêzyka, teologicznej formy i odmiennego roz³o¿enia akcentów”, które nie s¹ w stanie naruszyæ „konsensu w podstawowych prawdach nauki o usprawiedliwieniu” (Deklaracja, 40), doktryna metodystyczna mo¿e zostaæ przedstawiona nastêpuj¹co:
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4.1. Wed³ug Johna Wesleya doktryna na temat grzechu pierworodnego nale¿y
do istoty doktryny chrzeœcijañskiej. Zepsucie natury ludzkiej nie mo¿e byæ uleczone naszymi w³asnymi si³ami. Niszcz¹ce skutki upadku s¹ zrównowa¿one
przez powszechn¹ wartoœæ ³aski uprzedzaj¹cej (Sermon 85, On Working Out Our
Own Salvation, III.4). Mo¿liwoœæ udzielenia odpowiedzi na Bo¿e wezwanie jest
wynikiem wczeœniejszego Bo¿ego dzia³ania. Wesley naucza³, ¿e ³aska Bo¿a
„wspomaga”, lecz nie „zmusza” cz³owieka do udzielenia odpowiedzi (Sermon
63, The General Spread of the Gospel, 11). Dziêki ³asce Bo¿ej wierz¹cy otrzymali w³adzê i zostali pos³ani, by g³osiæ, ¿e Bóg pojedna³ œwiat ze sob¹ i wzywa ich
w imieniu Jezusa Chrystusa do pojednania siê z Bogiem (2 Kor 5, 20).
4.2. Od pocz¹tku kwesti¹ niezwykle wa¿n¹ dla metodyzmu by³o zrozumienie
biblijnej doktryny usprawiedliwienia, która wi¹¿e g³êboko odpuszczenie grzechów ze sprawiedliwoœci¹, usprawiedliwienie z uœwiêceniem. John Wesley widzia³ w zbawieniu podwójn¹ akcjê Bo¿ej ³aski: „Dziêki usprawiedliwieniu zbawieni jesteœmy poprzez oczyszczenie z grzechu, staj¹c siê na powrót przyjació³mi
Boga; przez uœwiêcenie uwolnieni jesteœmy z mocy i si³y grzechu, odnowieni
jako obraz Boga” (Sermon 85, II.1). Przyjêcie do wspólnoty zbawionych z Bogiem i twórcze odnowienie naszego ¿ycia s¹ w pe³ni dzie³em Bo¿ej ³aski.
4.3. Zbawienie „przypada dziêki wierze, aby by³o z ³aski” (Rz 4, 16) – ta wypowiedŸ œw. Paw³a mo¿e z powodzeniem staæ siê mottem ruchu metodystycznego. Narodzi³ siê on jako ruch misyjny, gdy bracia Wesleyowie i ich przyjaciele
doœwiadczyli wyzwalaj¹cej si³y Ewangelii i zbawienia z wiary. Cz³owiek zostaje
zbawiony wy³¹cznie dziêki Bo¿ej ³asce. Przez wiarê cz³owiek powierza siê zbawczej, odkupieñczej, uzdrawiaj¹cej i odnawiaj¹cej ³asce Boga i Jego mi³oœci w naszym ¿yciu. Dlatego autentyczna wiara chrzeœcijañska jest zawsze „wiar¹, która
dzia³a przez mi³oœæ” (Ga 5, 6). Ani wiara, ani mi³oœæ nie s¹ owocem ludzkich starañ, lecz przez Bo¿e wezwanie do wiary i dar Bo¿ej mi³oœci jesteœmy w³¹czeni w
Bo¿¹ rzeczywistoœæ zbawienia.
4.4. W nauce metodystycznej, kazaniach, liturgii i pieœniach religijnych teologia ³aski obejmuje nie tylko zapewnienie o darowaniu naszych grzechów, lecz
tak¿e rodzi obietnicê, ¿e jesteœmy uwolnieni z mocy grzechu. Teologia metodystyczna stara³a siê podejœæ powa¿nie do wypowiedzi œw. Paw³a: „Teraz zaœ, po
wyzwoleniu z grzechu i oddaniu siê na s³u¿bê Bogu, jako owoc zbieracie uœwiêcenie. A koñcem tego – ¿ycie wieczne” (Rz 6, 22). Z tej racji Wesley rozwin¹³
doktrynê o „chrzeœcijañskiej doskona³oœci” albo „powszechnym uœwiêceniu”
(por. 1 Tes 5, 23), które uznawa³ za centralny punkt nauczania metodystycznego.
Ponadto w metodyzmie jest jasnych piêæ nastêpuj¹cych kwestii:
a. „Powszechne uœwiêcenie” albo „chrzeœcijañska doskona³oœæ” nie s¹ niczym innym, jak „mi³owaniem Boga ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹ i
ca³ym swoim umys³em” i „bliŸniego swego jak siebie samego” (por. Mt 22, 3739; 1J 2, 5).
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b. „Chrzeœcijañska doskona³oœæ” nie jest absolutn¹ doskona³oœci¹, bo ta w³aœciwa jest wy³¹cznie Bogu. „Nie zak³ada ona bycia wolnym od ignorancji, b³êdu,
s³aboœci czy pokus” (Wesley, Sermon 40, Christian Perfection, 1.9).
c. Nawet je¿eli ca³e nasze istnienie przepe³nione zosta³o Bo¿¹ mi³oœci¹, która
rozlana zosta³a w sercach naszych przez Ducha Œwiêtego (Rz 5, 5), to nie jest to
nigdy wynikiem naszych zas³ug czy starañ, ale zawsze Bo¿ym darem, dzie³em
Bo¿ej ³aski.
d. Nadzieja zwyciêstwa nad grzechem nie powinna prowadziæ nas do zaprzeczenia albo lekcewa¿enia niebezpieczeñstwa mo¿liwoœci ponownego upadku i
bycia zniewolonym przez grzech. Œwiêty Jan pisze w swoim pierwszym liœcie (1
J 1, 6-9): „Je¿eli mówimy, ¿e nie mamy z Nim wspó³uczestnictwa, a chodzimy w
ciemnoœci, k³amiemy i nie postêpujemy zgodnie z prawd¹. Je¿eli zaœ chodzimy w
œwiat³oœci, tak jak On sam trwa w œwiat³oœci, to mamy jedni z drugimi wspó³uczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas
prawdy. Je¿eli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuœci je nam i oczyœci nas z wszelkiej nieprawoœci”.
e. Ci, którzy zostali usprawiedliwieni i uœwiêceni dziêki Bo¿ej ³asce, bêd¹
musieli walczyæ z pokusami i grzechami przez ca³e swoje ¿ycie. Jednak w tej
walce bêd¹ mocni obietnic¹ Ewangelii, ¿e w Chrystusie Bóg zwyciê¿y³ si³ê grzechu. I chocia¿ w ¿yciu usprawiedliwionego pozostaje ona „z egoistycznym po¿¹daniem starego cz³owieka, wymierzonym przeciwko Bogu” (Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, 28), ³aska Bo¿a „przejawia swe królowanie poprzez sprawiedliwoœæ, wiod¹c¹ do ¿ycia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego” (Rz 5, 21).
4.5. Zarówno Prawo, jak i Ewangelia s¹ dla metodystów wyra¿eniem Bo¿ego
s³owa i Bo¿ej woli. Do kroczenia po drodze ¿ycia i dobra (por. Pwt 30, 15-20)
Bóg w swej mi³oœci da³ nam Prawo, które streszczone zosta³o w przykazaniu mi³oœci Boga i bliŸniego. Nie staæ nas na chodzenie t¹ drog¹ o w³asnych si³ach.
Poniewa¿ wszyscy zgrzeszyliœmy, nie czyni¹c woli Bo¿ej, Prawo oskar¿a nas i
przekonuje o grzechu (por. Rz 3, 21). Bóg zbawi³ nas i da³ nam nowe ¿ycie przez
mi³oœæ objawion¹ i wyra¿on¹ w ¿yciu i w œmierci Jezusa Chrystusa. I chocia¿
Prawo nie ma ju¿ d³u¿ej w³adzy do potêpiania tych, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa, pozostaje ono streszczone w przykazaniu mi³oœci jako konieczny przewodnik do poznania Bo¿ej woli.
4.6. Pewnoœæ wiary i pewnoœæ zbawienia nale¿a³y od zawsze do centralnych
tematów metodystycznego przepowiadania. Pewnoœæ ta nie sprowadza siê bynajmniej do zapewnienia o pewnoœci posiadania, lecz mówi o niezawodnoœci relacji
opartej na Bo¿ej mi³oœci. Relacja ta jest prze¿ywana przez korzystanie ze „œrodków ³aski”, w szczególny zaœ sposób wynika z lektury Pisma Œwiêtego i Wieczerzy Pañskiej. S¹ to zewnêtrzne znaki ustanowione przez Boga, przez które udziela
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nam On swojej ³aski. Jest ona Ÿród³em pokoju i radoœci w ¿yciu tych, którzy
wierz¹ w Jezusa Chrystusa, zapewnieniem Ducha Œwiêtego, ¿e jesteœmy dzieæmi
Bo¿ymi (Rz 8, 16). W terminologii Wesleya zarówno „œwiêtoœæ”, jak i „radoœæ”
s¹ uwa¿ane za dary Bo¿ej ³aski.
4.7. „Wiara, która dzia³a przez mi³oœæ” (Ga 5, 6) widziana jest jako Ÿród³o
wszystkich dobrych czynów w ¿yciu tych, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa. Dzie³a pobo¿noœci i dzie³a mi³osierdzia s¹ owocami Ducha, który ¿yje w tych, którzy
id¹ za Jezusem. Dzie³a te równie¿ pomagaj¹ wiernym w ich ¿yciu we wspólnocie z
Bogiem i do bycia „wspó³pracownikami Boga” (1 Kor 3, 9) w pos³ugiwaniu misyjnym, w s³u¿bie na rzecz ubogich i tych, którzy najbardziej potrzebuj¹ Bo¿ej mi³oœci. Ka¿de jednak takie dzie³o jest dzie³em Bo¿ej ³aski, co wyrazi³ John Wesley w
kazaniu Working Out Our Own Salvation: „Bóg dzia³a, dlatego te¿ i ty m o ¿ e s z
dzia³aæ. Bóg dzia³a, dlatego te¿ i ty m u s i s z dzia³aæ” (Sermon 85, III.2).
5. Jako metodyœci wyra¿amy wdziêcznoœæ, ¿e na podstawie takich uzgodnieñ,
jak niniejsze, Koœcio³y luterañskie i metodystyczne w niektórych krajach uzna³y
siebie za nale¿¹ce do jednego Koœcio³a Jezusa Chrystusa i wyrazi³y pe³n¹ komuniê ambony i o³tarza. Mamy g³êbok¹ nadziejê, ¿e w niedalekiej przysz³oœci bêdziemy mogli wejœæ w bli¿sz¹ wspó³pracê z luteranami w innych miejscach, a
tak¿e z Koœcio³em katolickim zgodnie z tekstem deklaracji o wspólnym uznaniu
doktryny o usprawiedliwieniu.

2. Oficjalne stwierdzenie
W oœwiadczeniu tym Œwiatowa Konferencja Metodystów i nale¿¹ce do niej
Koœcio³y cz³onkowskie potwierdzaj¹ zgodnoœæ swojego nauczania z tym, które
zosta³o wyra¿one we Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu.
podpisanej w Augsburgu 31 paŸdziernika 1999 r. przez Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ i Koœció³ katolicki.
Sygnatariusze Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu wyra¿aj¹ radoœæ z powy¿szego oœwiadczenia Œwiatowej Konferencji Metodystów i jej
Koœcio³ów cz³onkowskich. Wyra¿aj¹ oni i deklaruj¹ konsens metodyzmu na podstawowe prawdy w doktrynie o usprawiedliwieniu wyra¿onej w tej Deklaracji.
Buduj¹c na wspólnej zgodzie na podstawowe prawdy w doktrynie o usprawiedliwieniu, trzech sygnatariuszy zobowi¹zuje siê do podjêcia starañ o pog³êbianie
wspólnego rozumienia usprawiedliwienia przez teologiczne poszukiwania, nauczanie i przepowiadanie.
Obecne uzgodnienia i zobowi¹zanie katolicy, luteranie i metodyœci uwa¿aj¹ za czêœæ
swoich starañ zmierzaj¹cych do osi¹gniêcia pe³nej komunii i wspólnego dawania œwiadectwa przed œwiatem, co jest wol¹ Chrystusa wzglêdem wszystkich chrzeœcijan.
(Przek³ad za: „Biuletyn Ekumeniczny” 2007 nr 1).
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DIALOG MIÊDZY POLSKIM NARODOWYM
KOŒCIO£EM KATOLICKIM
A KOŒCIO£EM RZYMSKOKATOLICKIM

Komisja ds. Dialogu miêdzy Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim
(PNKK) a Koœcio³em Rzymskokatolickim (KRK) przyjê³a «»Wspóln¹ Deklaracjê
o Jednoœci”, która szczegó³owo wyjaœnia naturê zwi¹zku miêdzy tymi dwoma
wspólnotami i oczekuje miêdzy nimi pe³nej ³¹cznoœci. Spotkanie w parafii Trójcy
Œwiêtej PNKK w Fall River, Massachusetts zaowocowa³o tym tekstem na zakoñczenie dwudniowego spotkania w dniu 17 maja.
Dokument reasumuje historiê relacji miêdzy obydwoma Koœcio³ami, opisuje
pocz¹tki dialogu i przedstawia postêp w tych relacjach w okresie dwudziestu
dwóch lat. Zawiera listê mo¿liwych nowych kroków ku pe³nej ³¹cznoœci jak i zobowi¹zania do starannego zbadania prymatu i pojednania w Koœciele. Cel dialogu
jest wyraŸnie okreœlony jako pe³na ³¹cznoœæ miêdzy dwoma Koœcio³ami.
Biskup Bufallo, Edward U. Kmiec, wspó³przewodnicz¹cy dialogu, pochwali³
dokument jako krok naprzód w zwi¹zku miêdzy dwoma Koœcio³ami. „Po dwudziestu dwóch latach dialogu – powiedzia³ – nadszed³ czas, by dobrze siê zastanowiæ nad naszymi relacjami i szczegó³owo, w przejrzysty i zwiêz³y sposób wyt³umaczyæ drogê, jak¹ obraliœmy i perspektywy na przysz³oœæ. To jest bardzo zachêcaj¹ce wydarzenie”. Wspó³przewodnicz¹cy ze strony PNKK, biskup-senior
John F. Swantek powiedzia³, ¿e „Wspólna Deklaracja o Jednoœci jest oœwiadczeniem o naszym zaanga¿owaniu w pracy o tê jednoœæ, o któr¹ prosiliœmy naszego
Pana. Wiele nas ³¹czy, ale s¹ te¿ trudne sprawy, które jesteœmy zdecydowani rozwi¹zaæ.”
Na tej sesji cz³onkowie Komisji ds. Dialogu tak¿e kontynuowali rozmowy na
temat referatu przedstawionego wczeœniej przez PNKK, dotycz¹cego jego zaanga¿owania w pracê o jednoœæ Koœcio³a. Zbadano ekumeniczne pos³ugiwanie papie¿a Benedykta XVI w pierwszym roku sprawowania przezeñ tego urzêdu, jak i
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pewn¹ liczbê miejscowych sytuacji, które maj¹ wp³yw na relacjê miêdzy obydwoma Koœcio³ami. Ustalono, ¿e nastêpne spotkanie Komisji ds. Dialogu odbêdzie siê 9 i 10 listopada 2006 roku. Spotkania dialogowe miêdzy PNKK i KRK
odbywaj¹ siê co pó³ roku od 1984 roku.
Obecni cz³onkowie Komisji ds. Dialogu z ramienia PNKK to: bp John Z. Swantek (wspó³przewodnicz¹cy), ks. Marcell W. Pytlarz, Ks. John Z. Kraus, ks. Paul
Sobiechowski, ks. Anthony Mikovsky. Biskup naczelny PNKK Robert M. Nemkowich uczestniczy³ w spotkaniu jako obserwator. Cz³onkowie Komisji z KRK to: bp
Edward U. Kmiec (wspó³przewodnicz¹cy), bp Thomas G. Wenski, ks. John Strynkowski, ks. J.Green, ks. Philipp Altavilla i ks. Ronald G. Robertson.

Wspólna Deklaracja o Jednoœci
Wdziêczni Bogu, cz³onkowie Komisji ds. Dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim rozwa¿ali przez
dwadzieœcia dwa lata pod k¹tem kanonicznym i teologicznym naturê naszego podzia³u i mo¿liwoœci osi¹gniêcia pe³nego zjednoczenia (pe³nej komunii).
Z racji nowego wylewu Ducha Œwiêtego, który dotkn¹³ oba nasze Koœcio³y po
II Soborze Watykañskim ( 1962-1965) i podobnej odnowy w PNKK, nasi wierni
ponownie widz¹ siê coraz bardziej jako bracia i siostry w Panu. W tym czasie pragniemy prze¿yæ postêp, jaki osi¹gnêliœmy przez minione dwudziestolecie i zapewniæ o intencji kontynuowania naszych wysi³ków, by dojœæ do jednoœci, o któr¹ modli³ siê Chrystus. Wezwanie do dialogu miêdzy naszymi Koœcio³ami siêgaj¹ roku
1966, kiedy ks. biskup Leon Grochowski, biskup naczelny PNKK odwa¿nie zaproponowa³ taki dialog rzymskokatolickiemu biskupowi w Scranton, póŸniej, w roku
1980, Jego Œwi¹tobliwoœæ Jan Pawe³ II wyrazi³ pragnienie, aby biskupi Stanów
Zjednoczonych zbadali stosunki, jakie istnia³y z PNKK i mo¿liwoœci dialogu.
Wynikiem tego by³a korespondencja miêdzy zwierzchnikami naszych Koœcio³ów a kulminacj¹ – pierwsze spotkanie oficjalnego dialogu w Passaic, New Jersey
23 paŸdziernika 1984. W zwi¹zku z tym, ¿e wiêkszoœæ rozmów ekumenicznych
rozpoczê³a siê w latach 1960 i 1970, podjêcie naszego dialogu mia³o przyjœæ póŸniej. By³ to skutek szczególnie bolesnej historii naszych stosunków i okolicznoœci
powstania PNKK wœród Polaków i innych wiernych Koœcio³a Katolickiego w
USA pod koniec XIX i na pocz¹tku XX wieku.
Dyskusje w tamtym czasie, jak obecnie lepiej sobie uœwiadamiamy, dotyczy³y
bardziej spraw zarz¹dzania Koœcio³em ni¿ istoty doktryny. Tym niemniej, skomplikowana seria wydarzeñ, która doprowadzi³a do podzia³u, spowodowa³a wiele
zranieñ i bólu nawet wœród rodzin, których cz³onkowie czêsto znajdowali siê we
wzajemnym sporze. Konsekwencje tamtych wydarzeñ nadal mog¹ byæ odczuwane wœród nas, tote¿ chocia¿ up³yn¹³ wiek, trzeba je braæ pod uwagê. W zwi¹zku z
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tym mia³a miejsce pewna liczba wysoce symbolicznych gestów pojednania,
wœród których mo¿e najbardziej wymownym by³o Nabo¿eñstwo Gojenia Ran,
które odby³o siê w Katedrze PNKK p.w. Œw. Stanis³awa w Scranton, Pensylwania
15 lutego 1992 roku. Reprezentanci naszych dwóch Koœcio³ów z kardyna³em
Edwardem J.Cassidy (przewodnicz¹cym Rady Papieskiej ds. Jednoœci Chrzeœcijan), Johnem F. Swantkiem – biskupem naczelnym PNKK i dwoma wspó³przewodnicz¹cymi dialogu poprosili o przebaczenie i œlubowali, ¿e podejm¹ prace
nad zupe³nym przezwyciê¿eniem podzia³ów.
W roku 1997 bp James C. Timlin, wówczas wspó³przewodnicz¹cy w dialogu z
ramienia KRK, powtórzy³ tê proœbê o wybaczenie w liœcie, który przesta³ z okazji
stulecia powstania PNKK. Nasz dialog wiele dokona³. Na przyk³ad w sprawozdaniu z 1989 roku, podsumowuj¹cym postêpy w ci¹gu pierwszych piêciu lat dialogu, potwierdziliœmy nasze uznanie siedmiu sakramentów Koœcio³a, mimo pewnych ró¿nic w udzielaniu ich, które jednak nie dotykaj¹ naszego wspólnego Credo. Ten raport równie¿ zbada³ dwa obszary rozbie¿noœci – nasze pojmowanie
S³owa Bo¿ego i ¿ycia wiecznego – i odkry³, ¿e i tutaj s¹ szerokie obszary zgodnoœci. Sumuj¹c: raport przedstawi³ piêæ lat dialogu i stwierdzi³, ¿e dotychczas nie
odkryliœmy ¿adnej przeszkody doktrynalnej, która hamowa³aby dalszy wzrost naszych Koœcio³ów ku tej jednoœci, która – jak wierzymy – jest wol¹ Chrystusa.
Drugi raport, zajmuj¹cy siê rozwojem naszego dialogu w latach 1989-2002, zosta³ opublikowany w 2003 roku. Z myœl¹ o tym postêpie podjêto konkretne kroki.
W odpowiedzi na proœbê arcybiskupa Baltimore, ks. bp William Keeler, wówczas
przewodnicz¹cy Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich, i kardyna³ Edward
Cassidy, przewodnicz¹cy Rady Papieskiej ds. Jednoœci Chrzeœcijan, og³osili w
1993 roku, ¿e cz³onkowie PNKK mog¹ przyjmowaæ sakramenty pokuty, Komunii
Œwiêtej i namaszczenia chorych z r¹k kap³anów KRK, jeœli sami o nie poprosz¹ i s¹
do nich odpowiednio przygotowani i nie wy³¹czeni od przyjmowania sakramentów
w danym porz¹dku zgodnie z kanonem 844 & 3 ( Kodeks Prawa Kanonicznego).
Nastêpnie arcybiskup Oscar H. Lipscomb, przewodnicz¹cy Zespo³u Biskupów do
Spraw Ekumenicznych i Miêdzywyznaniowych przes³a³ list do biskupów Stanów
Zjednoczonych wyjaœniaj¹c szczegó³owiej warunki, w jakich cz³onkowie PNKK
mog¹ przyjmowaæ wy¿ej wymienione sakramenty w KRK.
W 1998 PNKK wyda³ wytyczne do przyjmowania sakramentów w KRK przez
cz³onków PNKK – Kanon 844 & 2 ( Kodeks Prawa Kanonicznego), które wyszczególniaj¹ te warunki. W œwietle tych konkretnych kroków ku jednoœci, mamy
za co dziêkowaæ. Co wiêcej, uznajemy nawzajem siebie jako Koœcio³y i sakramenty, zezwalamy na pewne uczestnictwo w ich udzielaniu oraz zachowujemy
wiele takich samych tradycji. Fakty te œwiadcz¹, jak wiele wspólnego dziedzictwa
ponownie odkryliœmy. Nasz wzajemny szacunek wyraŸnie wyklucza niew³aœciwe
dzia³ania, takie jak prozelityzm wœród wiernych naszych wspólnot lub ponowne
wyœwiêcanie przechodz¹cych z jednego do drugiego Koœcio³a.
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Podczas naszego stuletniego rozdzia³u oddaliliœmy siê od siebie na wielu drogach, tak¿e na pierwszy rzut oka pojednanie wydaje siê bardzo trudne. PNKK,
który przez wiêkszoœæ okresu swego istnienia by³ cz³onkiem Unii Utrechckiej,
rozwin¹³ silne poczucie autonomii i pragnienie zachowania swoich tradycji wraz
z donios³¹ rol¹ laikatu w zarz¹dzaniu Koœcio³em. Chocia¿ prymat i nieomylnoœæ
Biskupa Rzymu nie by³y problemem spornym w czasie naszego rozdzia³u, jednak
nasze Koœcio³y inaczej pojmuj¹ rolê papie¿a w Koœciele. Innym komplikuj¹cym
czynnikiem jest obecnoœæ znacznej liczby by³ych ksiê¿y KRK w szeregach kleru
PNKK. Taka jest spuœcizna podzia³ów z przesz³oœci. Dlatego w tym momencie
naszych stosunków, my uczestnicy dialogu miêdzy PNKK i KRK pragniemy zapewniæ o naszym postanowieniu, by pokonaæ to co nas dzieli i wyraŸnie stwierdzamy, ¿e naszym celem jest pe³na wspólnota miêdzy obu Koœcio³ami.
Pragniemy podkreœliæ, ¿e pe³na wspólnota nie oznacza absorpcji ani ujednolicenia, ale jednoœæ, która w pe³ni uznaje ró¿ni¹ce siê tradycje, które s¹ zgodne z
wspóln¹ wiar¹ apostolsk¹. Nale¿y jeszcze ustaliæ, czy jakakolwiek z naszych rozbie¿nych tradycji jest prawdziw¹ przyczyn¹ rozdzia³u lub czy po prostu jest przyk³adem usankcjonowanej ró¿norodnoœci, jak uj¹³ to w s³owach papie¿ Jan Pawe³
II : „Uprawniona ró¿norodnoœæ nie sprzeciwia siê bynajmniej jednoœci Koœcio³a,
ale przeciwnie – przysparza mu chwa³y i przyczynia siê znacznie do wype³nienia
jego misji” (Ut unum sint, nr 50).
Planujemy podjêcie dalszych konkretnych kroków co do wzajemnego uznawania – w przypadku przyjmowania sakramentów – wystêpuj¹cych w roli rodziców
chrzestnych z obu naszych Koœcio³ów i wymagania kanonicznej formy dla legalnoœci prawnej w przypadku ma³¿eñstw mieszanych. W równym stopniu jesteœmy
zobowi¹zani do dok³adnego zbadania teologicznych pojêæ prymatu i pojednania.
To poci¹gnie za sob¹ poszukiwania powszechnego zrozumienia pos³ugi Biskupa
Rzymu w Koœciele. Jako cz³onkowie komisji upowa¿nionej do prowadzenia tego
ekumenicznego dialogu stwierdzamy, ¿e nie jest naszym zadaniem optowanie za
którymœ z naszych Koœcio³ów. Niemniej jednak mamy nadziejê zaproponowaæ
nowe istotne kroki, które ugruntuj¹ rosn¹c¹ jednoœæ miêdzy nami i pragniemy,
aby nasi wierni znali nasze przeœwiadczenie, i¿ mo¿na znaleŸæ sposób na pokonanie tego godnego ubolewania podzia³u, jaki mia³ miejsce wœród katolików w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
Wiemy ¿e celem naszej jednoœci jest wola Chrystusa wzglêdem nas. Przeto
prosimy wiernych obu naszych Koœcio³ów, by po³¹czyli siê z nami w gor¹cej
modlitwie, aby zst¹pi³ Duch Œwiêty na nas, aby bariery miêdzy nami upad³y i by
wkrótce nadszed³ dzieñ naszego po³¹czenia znowu w doskonalej jednoœci, co
przystoi uczniom naszego Pana Jezusa Chrystusa.
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WIZYTA PAPIE¯A BENEDYKTA XVI
W POLSCE
Aspekty ekumeniczne

Papie¿ Benedykt XVI podczas wizyty w Polsce wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie
ekumenicznym, które odby³o siê 25 maja w luterañskim koœciele Œw. Trójcy w
Warszawie. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 800 osób. Wœród duchowieñstwa
obecni byli zwierzchnicy Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej: bp Janusz Jagucki (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), abp Sawa (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), bp Marek Izdebski (Koœció³ EwangelickoReformowany), bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny), bp
Wiktor Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki), bp W³odzimierz Zdzis³aw Jaworski (Koœció³ Starokatolicki Mariawitów) oraz prezbiter Andrzej Seweryn (Koœció³
Chrzeœcijan Baptystów), kardyna³ Walter Kasper (przewodnicz¹cy Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan), abp Alfons Nossol (przewodnicz¹cy Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu), prymas Polski kardyna³ Józef Glemp, kardyna³ Stanis³aw Dziwisz, kardyna³ Angelo Sodano (sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej),
kardyna³ Zenon Grocholewski (prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego),
abp Józef Michalik (przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski) i inni.
U drzwi koœcio³a papie¿a przywita³ prawos³awny arcybiskup Jeremiasz, prezes PRE, oraz bp Janusz Jagucki. Duchowni przeszli do o³tarza w procesji, na
czele której prawos³awny diakon niós³ ewangeliarz, a m³odzi luteranie nieœli
œwiece i krzy¿. S³owa pozdrowienia do Benedykta XVI wyg³osi³ abp Jeremiasz.
Po modlitwie i œpiewie luterañskiego i prawos³awnego chóru papie¿ wyg³osi³
przemówienie.
Po zakoñczeniu przemówienia papie¿a rozpoczê³a siê modlitwa powszechna
„o dar jednoœci dla chrzeœcijan i pokój Bo¿y dla wszystkich ludzi”. 7 wezwañ
modlitwy odczytali reprezentanci poszczególnych Koœcio³ów cz³onkowskich
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PRE. O dary Ducha Œwiêtego i „zjednoczenie w ewangelizacyjnej s³u¿bie dla
wszystkich podejmuj¹cych misyjny nakaz Zmartwychwsta³ego” modli³ siê przedstawiciel Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, „o cierpliwoœæ, m¹droœæ i wytrwa³oœæ w sk³adaniu ekumenicznego œwiadectwa wiary na naszym kontynencie, a tak¿e
o ducha pokory, braterstwa i wspó³odpowiedzialnoœci za przysz³oœæ zjednoczonej
Europy i jej chrzeœcijañskie oblicze” – bp Edward Puœlecki, o „³askê zjednoczenia
dla podzielonego Koœcio³a” – modli³ siê ks. prezbiter dr Andrzej Seweryn. Bp W³odzimierz Jaworski prosi³ w modlitwie powszechnej „o dar pokoju dla ca³ego œwiata” i gotowoœæ do „pojednania i zgody, zwyciê¿aj¹cej wszelk¹ nienawiœæ, terroryzm, fanatyzm religijny i rasowy”, abp Jeremiasz modli³ siê o wybaczenie cz³owiekowi „grzechów przeciwko ziemi”, bp Marek Izdebski – o „otwarcie serc na
sprawê sprawiedliwoœci ekonomicznej na ca³ym globie ziemskim”, zaœ bp Wiktor
Wysoczañski modli³ siê o pomyœlnoœæ, b³ogos³awieñstwo i trwa³y pokój dla Polski,
a tak¿e o „sprawiedliwoœæ spo³eczn¹ oraz poszanowanie praw i godnoœci ka¿dego
obywatela”. Nastêpnie wszyscy odmówili wspólnie modlitwê „Ojcze Nasz”.
Na zakoñczenie spotkania papie¿ Benedykt XVI, wspólnie z arcybiskupem Jeremiaszem, bp. Januszem Jaguckim oraz kard. Józefem Glempem, odmówi³ tzw.
„b³ogos³awieñstwo Aaronowe”, jedn¹ z najstarszych form b³ogos³awienia ludu.
Papie¿ otrzyma³ w darze od PRE ikonê napisan¹ specjalnie dla niego. Jest to ikona Chrystusa trzymaj¹cego otwart¹ Ksiêgê z tekstem z Ewangelii œw. Jana „Nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14, 6).

Przemówienie abp. Jeremiasza,
prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej
B³ogos³awiony, który przychodzi do naszego Pana Jezusa Chrystusa!
Wasza Œwi¹tobliwoœæ,
W imieniu Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej serdecznie
witam Wasz¹ Œwi¹tobliwoœæ w tej goœcinnej luterañskiej œwi¹tyni.
Cz³onkami Rady s¹ Koœcio³y wywodz¹ce siê z tradycji Reformacji, z nurtu
starokatolickiego i Koœció³ Prawos³awny. S¹ to Koœció³ Ewangelicko-Augsburski,
Koœció³ Ewangelicko-Reformowany, Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny, Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów, Koœció³ Polskokatolicki, Koœció³ Starokatolicki Mariawitów i Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny.
Powstanie Polskiej Rady Ekumenicznej by³o wynikiem wielu inicjatyw ekumenicznych w latach 20. i 30. XX wieku. Jej pierwszy kszta³t organizacyjny nakreœlono jeszcze podczas drugiej wojny œwiatowej w 1944 roku.
Wierni Koœcio³ów cz³onkowskich Rady ciesz¹ siê, ¿e w programie pierwszej
wizyty Waszej Œwi¹tobliwoœci w naszym kraju jest miejsce na to ekumeniczne
nabo¿eñstwo S³owa Bo¿ego.
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Jest ono kontynuacj¹ tradycji ekumenicznej, której pocz¹tkiem by³a pierwsza
wizyta poprzednika Waszej Œwi¹tobliwoœci papie¿a Jana Paw³a II w Polsce. A
przed 15 laty goœciliœmy Go tu, w tej œwi¹tyni i z uwag¹ ws³uchiwaliœmy siê
w Jego s³owa, które dla sprawy jednoœci chrzeœcijan w Polsce by³y niezwykle
wa¿ne i przynios³y obfity plon. Jan Pawe³ II powiedzia³ wówczas, ¿e tolerancja to
za ma³o. Musimy przejœæ do nastêpnego etapu, do etapu wzajemnego szacunku
i wspólnego dzia³ania.
Obecna pielgrzymka Waszej Œwi¹tobliwoœci do Polski jest wielkim wydarzeniem zarówno w ¿yciu Koœcio³a Rzymskokatolickiego, jak i innych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich w Polsce. Jest wa¿nym wydarzeniem dla wyznawców innych religii, jest tak¿e wielkim wydarzeniem politycznym.
W Polsce dialog ekumeniczny Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej z siostrzanym Koœcio³em Rzymskokatolickim nabra³ szczególnej intensywnoœci po II Soborze Watykañskim. Od tego czasu rozpoczê³y siê niezliczone kontakty na ró¿nych p³aszczyznach i w ró¿nych miejscach.
Jako rzecz oczywist¹ przyjmujemy teraz wspó³pracê teologów i uczelni teologicznych. Starannie i pieczo³owicie przygotowujemy i w duchu modlitewnym
obchodzimy Ekumeniczny Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Podpisaliœmy wspóln¹ deklaracjê o wzajemnym uznaniu chrztu œwiêtego. Polskie Towarzystwo Biblijne zorganizowa³o ekumeniczny zespó³ t³umaczy Pisma Œwiêtego.
Wydany zosta³ wspólny nowy przek³ad ksi¹g Nowego Testamentu. Kontynuowane s¹ prace nad nowym, równie¿ wspólnym przek³adem ksi¹g Starego Testamentu. W wielu miejscach rozwija siê wspaniale praca ekumeniczna
na p³aszczyŸnie parafialnej.
Do problemów trudnych i wymagaj¹cych szczególnej troski nale¿y sprawa
ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej. Dlatego cierpliwie i z wielk¹ nadziej¹ oczekujemy wyników rozpoczêtej wspólnej pracy nad ekumeniczn¹ instrukcj¹ dotycz¹c¹ ma³¿eñstw osób nale¿¹cych do ró¿nych Koœcio³ów. Praca ta
jest prowadzona pod auspicjami Wspólnej Komisji z³o¿onej z przedstawicieli
Konferencji Episkopatu Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Koœcio³ów cz³onkowskich Rady. Korzystamy w tej pracy przede wszystkim z doœwiadczeñ Koœcio³ów
we W³oszech i Austrii.
Koœcio³y cz³onkowskie Rady s¹ równie¿ cz³onkami Konferencji Koœcio³ów
Europejskich, Œwiatowej Rady Koœcio³ów i œwiatowych zwi¹zków wyznaniowych.
IX Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów, które odby³o siê w lutym tego roku w Porto Alegre w Brazylii na terenie Katolickiego Uniwersytetu
z udzia³em licznej delegacji Koœcio³a Rzymskokatolickiego stanowi wa¿ny etap
równie¿ w rozwoju wspó³pracy Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK z Koœcio³em
Rzymskokatolickim. Rodzi to nadziejê na kontynuacjê i rozszerzenie tej wspó³pracy w przysz³oœci.
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Potwierdzeniem tej nadziei jest encyklika Waszej Œwi¹tobliwoœci „Deus caritas est”. Wielu chrzeœcijan nazwa³o j¹ spontanicznie encyklik¹ mi³oœci. Wierzymy, ¿e przyczyni siê ona do intensyfikacji wspólnych dzia³añ na rzecz ochrony
godnoœci cz³owieka, sprawiedliwoœci spo³ecznej, budowania wzajemnego zaufania. W d¹¿eniu do œwiata pokoju i sprawiedliwoœci ³¹czymy siê z wszystkimi
ludŸmi dobrej wiary, wierz¹cymi i niewierz¹cymi.
W Ewangelii Jana czytamy Jego s³owa: „Nowe przykazanie dajê wam, abyœcie
siê wzajemnie mi³owali, jak Ja was umi³owa³em; abyœcie siê i wy wzajemnie mi³owali. Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹
mieæ bêdziecie” (Jn.13,34-35). Ludzkoœæ mo¿e pokonaæ wszystko, co grozi jej
zag³ad¹, jeœli stworzy kulturê mi³oœci.
Na p³aszczyŸnie teologicznej przejawem tej kultury jest dialog, którego przedmiotem s¹ rzeczywiste ró¿nice i problemy. Dlatego cieszymy siê, ¿e jest kontynuowany dialog Koœcio³a Rzymskokatolickiego ze Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹
i z innymi Koœcio³ami.
Szczególne nadzieje ³¹czymy ze wznowieniem dialogu prawos³awno-katolickiego. Tematy tego dialogu, w tym przede wszystkim rola Biskupa Rzymu w Koœciele, daj¹ nadziejê, ¿e mimo wszystko na drodze ku jednoœci wszystkich wyznaj¹cych wiarê w Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela zosta³y dokonane
ogromne postêpy.
Wierzymy, ¿e Duch Œwiêty bêdzie nas prowadzi³ na tej drodze.
W pierwszym dniu pielgrzymki Waszej Œwi¹tobliwoœci do naszego kraju wyra¿amy nadziejê, ¿e Wasza Œwi¹tobliwoœæ pozna jeszcze lepiej nasz kraj, jego
osi¹gniêcia i troski. Wierzymy te¿, ¿e spotkanie z bogobojnym narodem Polski,
bez wzglêdu na przynale¿noœæ koœcieln¹, bêdzie wielkim wydarzeniem wzmacniaj¹cym wiarê nas wszystkich, o¿ywiaj¹c¹ i inspiruj¹c¹ w trudach g³oszenia
Ewangelii, w pracy na rzecz jednoœci Koœcio³a i w budowaniu kultury mi³oœci. Bo
przecie¿ mi³oœæ „ nie raduje siê z niesprawiedliwoœci, ale raduje siê z prawdy;
wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego siê spodziewa, wszystko
znosi. Mi³oœæ nigdy nie ustaje…” (1Kor.13, 6-8).

Przemówienie papie¿a Benedykta XVI
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
„£aska wam i pokój od Tego, Który jest i Który by³, i Który przychodzi (…)
i od Jezusa Chrystusa, Œwiadka Wiernego, Pierworodnego [wœród] umar³ych
i W³adcy królów ziemi” (Ap 1, 4-5). S³owami z Ksiêgi Apokalipsy, którymi œwiêty Jan pozdrawia³ siedem Koœcio³ów Azji, pragnê powitaæ serdecznie wszystkich
tu zgromadzonych, przede wszystkim przedstawicieli Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Ksiêdzu arcybiskupowi
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Jeremiaszowi z Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, prezesowi tej¿e
Rady, dziêkujê za skierowane do mnie przed chwil¹ pozdrowienie i s³owa duchowej ³¹cznoœci. Pozdrawiam ksiêdza arcybiskupa Alfonsa Nossola, Przewodnicz¹cego Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.
Gromadzi nas dzisiaj pragnienie spotkania, by we wspólnej modlitwie oddaæ
chwa³ê i czeœæ naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi: „Temu, który nas mi³uje
i który przez sw¹ krew uwolni³ nas od naszych grzechów, i uczyni³ nas królestwem – kap³anami dla Boga i Ojca swojego” (Ap 1, 5-6). Jesteœmy wdziêczni
naszemu Panu, ¿e jednoczy nas, udziela nam swego Ducha, pozwala wspólnie –
pomimo tego, co jeszcze nas dzieli – wo³aæ: „Abba, Ojcze”. Jesteœmy przeœwiadczeni, ¿e On sam wstawia siê nieustannie za nami i prosi: „oby siê tak zespolili
w jedno, by œwiat pozna³, ¿eœ Ty Mnie pos³a³ i ¿eœ Ty ich umi³owa³ tak, jak Mnie
umi³owa³eœ” (J 17, 23). Wraz z wami dziêkujê za dar tego spotkania i wspólnej
modlitwy. Upatrujê w nim jeden z etapów realizacji mocnego postanowienia, które uczyni³em na pocz¹tku mego pontyfikatu, ¿e spraw¹ priorytetow¹ w mojej pos³udze bêdzie przywrócenie pe³nej i widzialnej jednoœci chrzeœcijan. Mój umi³owany poprzednik, S³uga Bo¿y Jan Pawe³ II podczas wizyty w tym koœciele Œwiêtej Trójcy w 1991 r. przypomnia³: „Bez wzglêdu na to, jak usilnie d¹¿ylibyœmy
do jednoœci, ostatecznie zawsze pozostaje ona darem Ducha Œwiêtego. Bêdziemy
dobrze przygotowani na przyjêcie tego daru jedynie w takiej mierze, w jakiej uda
siê nam otworzyæ nasze serca i umys³y na jego przyjêcie przez chrzeœcijañskie
¿ycie, a szczególnie przez modlitwê”. Faktycznie, jednoœci nie zdo³amy «zaprowadziæ» jedynie w³asnymi si³ami. Jak wspomnia³em podczas ubieg³orocznego
spotkania ekumenicznego w Kolonii, „mo¿emy j¹ przyj¹æ tylko jako dar Ducha
Œwiêtego”. Dlatego nasze ekumeniczne d¹¿enia musi wspieraæ modlitwa, wzajemne przebaczenie i œwiêtoœæ ¿ycia ka¿dego z nas. Wyra¿am radoœæ, ¿e Polska
Rada Ekumeniczna i Koœció³ rzymskokatolicki podejmuj¹, tu w Polsce, tak wiele
inicjatyw w tym zakresie.
„Oto nadchodzi z ob³okami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go
przebili” (Ap 1, 7). S³owa z Ksiêgi Apokalipsy przypominaj¹ nam, ¿e wszyscy
jesteœmy w drodze na ostateczne spotkanie z Chrystusem, kiedy ods³oni On przed
nami sens ludzkich dziejów, których centrum stanowi krzy¿ Jego zbawczej ofiary.
Jako wspólnota uczniów zmierzamy na to spotkanie z nadziej¹ i z ufnoœci¹, ¿e
bêdzie to dla nas dzieñ zbawienia, dzieñ dope³nienia wszystkiego, za czym têsknimy, dziêki naszej gotowoœci kierowania siê wzajemn¹ mi³oœci¹, któr¹ wzbudza
w nas Jego Duch. Tê ufnoœæ budujemy nie na naszych zas³ugach, lecz na modlitwie, w której Chrystus ods³ania sens swojego przyjœcia i swojej œmierci: „Ojcze,
chcê, aby tak¿e ci, których Mi da³eœ, byli ze Mn¹ tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwa³ê moj¹, któr¹ Mi da³eœ, bo umi³owa³eœ Mnie przed za³o¿eniem œwiata” (J 17, 24). Zd¹¿aj¹c na spotkanie z Chrystusem „nadchodz¹cym na ob³okach”,
g³osimy swoim ¿yciem Jego œmieræ, wyznajemy Jego zmartwychwstanie i ocze-

173

WIZYTA PAPIE¯A BENEDYKTA XVI W POLSCE

kujemy Jego przyjœcia w chwale. Czujemy zwi¹zany z tym ciê¿ar odpowiedzialnoœci, wszak ewangeliczne orêdzie Chrystusa, stosownie do Jego proœby, powinno dotrzeæ do ka¿dego cz³owieka na ziemi, dziêki zaanga¿owaniu wszystkich,
którzy wierz¹ w Niego i s¹ wezwani, by œwiadczyæ, ¿e jest On rzeczywiœcie Pos³anym przez Ojca (por. J 17, 23). Trzeba wiêc, abyœmy g³osz¹c Ewangeliê starali
siê utrzymywaæ relacje pe³ne wzajemnej, szczerej mi³oœci, tak aby w ich œwietle
wszyscy poznali, ¿e Ojciec pos³a³ Syna i tak mi³uje swój Koœció³ i ka¿dego z nas,
jak umi³owa³ Jego (por. J 17, 23). Zadaniem uczniów Chrystusa, zadaniem ka¿dego z nas staje siê wiêc d¹¿enie do takiej jednoœci, byœmy jako chrzeœcijanie stawali siê czytelnym znakiem Jego zbawczego orêdzia, które kieruje do ka¿dego
cz³owieka.
Pozwólcie, ¿e odwo³am siê raz jeszcze do wspomnianego ju¿ spotkania ekumenicznego, które odby³o siê w tym koœciele z udzia³em waszego wielkiego Rodaka Jana Paw³a II i do jego wypowiedzi, w której tak oto kreœli³ wizjê wysi³ków
zmierzaj¹cych ku pe³nej jednoœci chrzeœcijan: „Stoi przed nami zadanie przezwyciê¿ania, krok za krokiem, przeszkód stoj¹cych na drodze do (…) wspólnego
wzrastania w jednoœci, jak¹ Chrystus na pocz¹tku obdarzy³ swój Koœció³, który
jest jeden. Waga tego zadania nie dopuszcza poœpiechu i niecierpliwoœci, ale obowi¹zek pos³uszeñstwa woli Chrystusa wymaga, abyœmy trwali na drodze do pokoju i jednoœci wszystkich chrzeœcijan. Wiemy, ¿e to nie my sami bêdziemy leczyæ rany powsta³e w wyniku roz³amu i przywracaæ jednoœæ – jesteœmy tylko narzêdziami w rêku Boga. Jednoœæ chrzeœcijan stanie siê darem Boga w Jego czasie
³aski. Pokornie zd¹¿amy ku temu dniowi, wzrastaj¹c w mi³oœci, wzajemnym
przebaczeniu i zaufaniu”.
Wiele zmieni³o siê od tamtego spotkania. Bóg pozwoli³ nam poczyniæ wiele
kroków ku wzajemnemu zrozumieniu i zbli¿eniu siê. Pozwólcie, ¿e wspomnê niektóre z ostatnich wydarzeñ ekumenicznych w œwiecie: publikacja Encykliki Ut
unum sint; uzgodnienia chrystologiczne z koœcio³ami przedchalcedoñskimi; podpisanie w Augsburgu „Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”; spotkania z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i wspomnienie ekumeniczne œwiadków wiary XX wieku; wznowienie dialogu katolicko-prawos³awnego w skali ogólnoœwiatowej, udzia³ przedstawicieli niemal wszystkich Koœcio³ów
i Wspólnot koœcielnych w pogrzebie Jana Paw³a II. Wiem, ¿e i tu, w Polsce, braterski ruch ekumeniczny mo¿e poszczyciæ siê konkretnymi osi¹gniêciami. Wspomnê w tym momencie: podpisanie w roku 2000, równie¿ w tej œwi¹tyni, deklaracji o wzajemnym uznaniu wa¿noœci Chrztu przez Koœció³ rzymskokatolicki i Koœcio³y zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej; ustanowienie Zespo³u ds.
Kontaktów Konferencji Episkopatu Polski z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, do której
nale¿¹ biskupi katoliccy i zwierzchnicy innych Koœcio³ów; powstanie bilateralnych zespo³ów ds. dialogu teologicznego miêdzy katolikami a prawos³awnymi,
luteranami, polskokatolikami, mariawitami i adwentystami; publikacja ekume-
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nicznego przek³adu Nowego Testamentu i Ksiêgi Psalmów; inicjatywa, zwana
„Wigilijnym Dzie³em Pomocy Dzieciom”, w której uczestnicz¹ organizacje charytatywne Koœcio³ów: rzymskokatolickiego, prawos³awnego i ewangelickiego.
Dostrzegamy, ¿e na polu ekumenicznym dokona³ siê znacz¹cy postêp, a jednak
ci¹gle oczekujemy czegoœ wiêcej. Pozwólcie, ¿e bardziej szczegó³owo zwrócê
dzisiaj uwagê na dwie kwestie. Pierwsza dotyczy spraw zwi¹zanych z pos³ug¹
charytatywn¹ Koœcio³ów. Tak wielu naszych braci oczekuje od nas daru mi³oœci,
zaufania, œwiadectwa, konkretnej pomocy duchowej i materialnej. Do tej kwestii
nawi¹za³em w mojej pierwszej Encyklice Deus caritas est. Napisa³em w niej, ¿e
„mi³oœæ bliŸniego zakorzeniona w mi³oœci Boga jest przede wszystkim powinnoœci¹ ka¿dego poszczególnego wierz¹cego, ale jest tak¿e zadaniem ca³ej wspólnoty
koœcielnej, i to na ka¿dym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Koœció³
partykularny, a¿ po Koœció³ powszechny w jego wymiarze globalnym. Koœció³
jako wspólnota winien wprowadzaæ mi³oœæ w czyn” (n. 20). Nie mo¿emy zapomnieæ istotnej zasady, która od pocz¹tku by³a mocnym fundamentem jednoœci
uczniów: „We wspólnocie wierz¹cych nie mo¿e byæ takiej formy ubóstwa, by
komuœ odmówiono dóbr koniecznych do godnego ¿ycia” (tam¿e). Ta idea jest
ci¹gle aktualna, chocia¿ na przestrzeni wieków zmienia³y siê formy bratniej pomocy, a znalezienie odpowiedzi na wspó³czesne wyzwania charytatywne zale¿y
w du¿ej mierze od naszej wzajemnej wspó³pracy. Wyra¿am radoœæ, ¿e ta sprawa
znajduje w œwiecie szeroki oddŸwiêk w postaci licznych inicjatyw ekumenicznych. Z uznaniem stwierdzam, ¿e we wspólnocie Koœcio³a katolickiego i w innych Koœcio³ach oraz Wspólnotach koœcielnych pojawi³y siê nowe, liczne formy
dzia³alnoœci charytatywnej, odrodzi³y siê dawne, nabieraj¹c nowego rozmachu.
S¹ to formy, które czêsto ³¹cz¹ ewangelizacjê z dzie³ami mi³osierdzia (por. tam¿e,
n. 30 b). Wydaje siê, ¿e pomimo wszelkich ró¿nic, które trzeba przezwyciê¿yæ
w miêdzywyznaniowym dialogu, mo¿na tê zasadê pomocy charytatywnej odnieœæ
tak¿e do ekumenicznej wspólnoty uczniów Chrystusa d¹¿¹cych do pe³nej jednoœci. Wszyscy mo¿emy w³¹czyæ siê we wspó³pracê na rzecz potrzebuj¹cych, wykorzystuj¹c tê sieæ wzajemnych relacji, które zrodzi³ nasz dialog i wspólne dzia³ania. W duchu ewangelicznego nakazu mi³oœci starajmy siê podj¹æ tê pe³n¹ troski
pos³ugê wzglêdem potrzebuj¹cych braci, kimkolwiek s¹. Z myœl¹ o tym napisa³em w mojej Encyklice: „aby œwiat sta³ siê lepszy, konieczne jest, by chrzeœcijanie przemawiali jednym g³osem i dzia³ali na rzecz «szacunku dla praw i potrzeb
wszystkich, zw³aszcza ubogich, poni¿onych i bezbronnych»” (por. tam¿e, n. 30
b). ¯yczê wiêc dzisiaj wszystkim uczestnikom naszego spotkania, by œwiadectwo
realizowanej w ¿yciu bratniej caritas uczyni³o nasze g³oszenie œwiatu Chrystusa
bardziej wiarygodnym i coraz bardziej nas zbli¿a³o.
Druga kwestia, do której pragnê nawi¹zaæ, dotyczy ¿ycia ma³¿eñskiego i rodzinnego. Wiemy, ¿e wœród wiêkszych i mniejszych wspólnot chrzeœcijan, które
s¹ powo³ane do œwiadczenia o mi³oœci, szczególne miejsce zajmuje chrzeœcijañ-
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ska rodzina. W dzisiejszym œwiecie, w którym mno¿¹ siê relacje miêdzynarodowe i miêdzykulturowe, coraz czêœciej na za³o¿enie rodziny decyduj¹ siê m³odzi
ludzie wywodz¹cy siê z ró¿nych tradycji, religii, ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich. Niejednokrotnie dla nich samych i ich bliskich jest to decyzja trudna, nios¹ca ró¿nego rodzaju ryzyko, zarówno dla wytrwania w wierze i budowania
w przysz³oœci porz¹dku rodzinnego, jak i dla stworzenia klimatu jednoœci rodziny,
a tak¿e dogodnych warunków duchowego wzrostu dzieci. Mo¿e jednak – w³aœnie
dziêki tworzeniu w szerszej skali ekumenicznego dialogu jednoœci – taka decyzja
zapocz¹tkuje w praktyce swego rodzaju laboratorium jednoœci. Potrzebne s¹ jednak do tego wzajemna ¿yczliwoœæ, zrozumienie i dojrza³oœæ w wierze obu stron,
jak i wspólnot, z których siê wywodz¹. Wyra¿am uznanie Zespo³owi ds. Kontaktów Konferencji Episkopatu Polski z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, za to, ¿e podjê³y
prace nad ekumenicznym dokumentem, w którym wyk³adaj¹ wspóln¹ chrzeœcijañsk¹ naukê o ma³¿eñstwie i rodzinie, ustalaj¹ akceptowane przez wszystkich zasady zawierania ma³¿eñstw miêdzywyznaniowych i wskazuj¹ konkretny program
duszpasterski obejmuj¹cy takie ma³¿eñstwa. ¯yczê wszystkim, by do tej delikatnej kwestii Koœcio³y podchodzi³y z rosn¹cym zaufaniem i wspó³pracowa³y szanuj¹c w pe³ni prawa i odpowiedzialnoœæ ma³¿onków za kszta³towanie w wierze w³asnej rodziny oraz wychowanie dzieci.
„Objawi³em im Twoje imiê i nadal bêdê objawia³, aby mi³oœæ, któr¹ Ty Mnie
umi³owa³eœ, w nich by³a i Ja w nich” (J 17, 26). Bracia i Siostry! Pok³adaj¹c ca³¹
nasz¹ ufnoœæ w Chrystusie, który objawia nam swoje imiê, d¹¿my ka¿dego dnia
do pe³ni braterskiego pojednania. Niech Jego modlitwa sprawi, aby Jego Koœció³
na ziemi, w swej tajemnicy i w swej widzialnej jednoœci, stawa³ siê coraz bardziej
wspólnot¹ mi³oœci, która jest odblaskiem jednoœci Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego.
Dziêkujê.

Przemówienie Benedykta XVI
podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau
Mówiæ w tym miejscu kaŸni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i cz³owiekowi, nie maj¹cych sobie równych w historii, jest rzecz¹ prawie niemo¿liw¹ –
a szczególnie trudn¹ i przygnêbiaj¹c¹ dla chrzeœcijanina, dla papie¿a, który pochodzi z Niemiec. W miejscu takim jak to, brakuje s³ów, a w przera¿aj¹cej ciszy
serce wo³a do Boga: Panie, dlaczego milcza³eœ? Dlaczego na to przyzwoli³eœ? W
tej ciszy chylimy czo³o przed niezliczon¹ rzesz¹ ludzi, którzy tu cierpieli i zostali
zamordowani. Cisza ta jest jednak g³oœnym wo³aniem o przebaczenie i pojednanie, modlitw¹ do ¿yj¹cego Boga, aby na to nie pozwoli³ nigdy wiêcej.
Dwadzieœcia siedem lat temu, 7 czerwca 1979 roku, by³ tutaj Jan Pawe³ II.
Powiedzia³ wówczas: ”Przybywam tu dzisiaj jako pielgrzym. Wiadomo, ¿e nieraz
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tutaj bywa³em… bardzo wiele razy! Wiele razy schodzilem do celi œmierci Maksymiliana Kolbe, wiele razy klêka³em pod murem zag³ady i przechodzi³em wœród
rozwalonych krematoriów Brzezinki. Nie mog³em tutaj nie przybyæ jako papie¿”.
Papie¿ Jan Pawe³ II pielgrzymowa³ tu jako syn narodu, który obok narodu ¿ydowskiego najwiêcej wycierpia³ w tym miejscu i ogólnie podczas wojny: ”Polaków
zginê³o czasu ostatniej wojny szeœæ milionów: jedna pi¹ta czêœæ narodu” – przypomnia³ wtedy Papie¿. Potem skierowa³ do ca³ego œwiata apel o poszanowanie
praw cz³owieka i narodów, do czego wczeœniej wzywali jego poprzednicy Jan
XXIII i Pawe³ VI, i doda³: „Wypowiada te s³owa syn narodu, który dozna³
w swych dziejach, dalszych i bli¿szych, wielorakiej udrêki (...). Nie powiedzia³em tego, ¿eby kogokolwiek oskar¿aæ – powiedzia³em po to, ¿eby przypomnieæ.
(...) Mówiê w imieniu wszystkich narodów, których prawa s¹ zapoznawane
i gwa³cone”.
Jan Pawe³ II by³ tu jako syn polskiego narodu. Ja przychodzê tutaj jako syn
narodu niemieckiego i dlatego muszê i mogê powtórzyæ za moim poprzednikiem:
Nie mog³em tutaj nie przybyæ. Przybyæ tu musia³em. By³ to i jest obowi¹zek wobec prawdy, wobec tych, którzy tu cierpieli, obowi¹zek wobec Boga: jestem tu
jako nastêpca Jana Paw³a II i jako syn narodu niemieckiego – syn tego narodu,
nad którym grupa zbrodniarzy zdoby³a w³adzê przez zwodnicze obietnice wielkoœci, przywrócenia honoru i znaczenia narodowi, roztaczaj¹c perspektywy dobrobytu, ale te¿ stosuj¹c terror i zastraszenie, by pos³u¿yæ siê narodem jako narzêdziem swojej ¿¹dzy zniszczenia i panowania. Tak, nie mog³em tu nie przybyæ. 7
czerwca 1979 roku jako Arcybiskup Monachium-Fryzyngi by³em tu wœród wielu
biskupów, którzy towarzyszyli Janowi Paw³owi II, s³uchali go i modlili siê z nim.
W 1980 roku powróci³em raz jeszcze na to miejsce zbrodni z delegacj¹ biskupów
niemieckich, poruszony ogromem z³a i wdziêczny za to, ¿e nad tymi ciemnoœciami zab³ys³a gwiazda pojednania. Dlatego te¿ jestem tu dziœ: aby prosiæ o ³askê
pojednania – aby prosiæ przede wszystkim Boga, bo tylko On mo¿e otworzyæ
i oczyœciæ ludzkie serca; ale równie¿ ludzi, którzy tu cierpieli. Modlê siê o dar
pojednania wszystkich, którzy w tej godzinie naszych dziejów wci¹¿ cierpi¹
pod panowaniem nienawiœci i przemocy zrodzonej przez nienawiœæ.
Ile¿ pytañ nasuwa siê w tym miejscu! Ciagle powraca jedno: Gdzie by³ Bóg
w tamtych dniach? Dlaczego milcza³? Jak móg³ pozwoliæ na tak wielkie zniszczenie, na ten tryumf z³a? Przychodz¹ na myœl s³owa Psalmu 44, zawieraj¹ce skargê
cierpi¹cego Izraela: ”...star³eœ nas na proch w miejscu szakali i okry³eœ nas mrokiem. Lecz to z Twego powodu ci¹gle nas morduja, maj¹ nas za owce na rzeŸ
przeznaczone. Ocknij siê! Dlaczego œpisz, Panie? PrzebudŸ siê! Nie odrzucaj
na zawsze! Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze, zapominasz o nêdzy i ucisku naszym? Albowiem dusza nasza pogr¹¿y³a siê w prochu, a cia³o przywar³o do ziemi. Powstañ, przyjdŸ nam na pomoc i wyzwól nas przez sw¹ ³askawoœæ!” (Ps
44,20.23.27). Ten krzyk trwogi cierpi¹cego Izraela , który wzywa Boga w godzi-
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nie ogromnej udrêki, jest równoczeœnie wo³aniem o pomoc wszystkich ludzi, którzy w historii – wczoraj, dziœ i jutro – p³ac¹ cierpieniem za umi³owanie Boga,
prawdy i dobra; a jest ich wielu, równie¿ dziœ.
Nie potrafimy przenikn¹æ tajemnicy Boga – widzimy tylko jej fragmenty i b³¹dzimy, gdy chcemy staæ siê sêdziami Boga i historii. Nie obronimy w ten sposób
cz³owieka, przeciwnie, przyczynimy siê do jego zniszczenia. Nie – ostatecznie
powinniœmy wytrwale, pokornie, ale i natarczywie wo³aæ do Boga: PrzebudŸ siê!
Nie zapominaj o cz³owieku, którego stworzy³eœ! To nasze wo³anie do Boga winno jednoczeœnie przenikaæ i przemieniaæ nasze serca, aby obudziæ ukryt¹ w nas
obecnoœæ Boga – by Jego moc, któr¹ z³o¿y³ w naszych sercach, nie zosta³a st³umiona i zagrzebana w nas przez mu³ egoizmu, strachu przed ludŸmi, obojêtnoœci
i oportunizmu. Zanoœmy to wo³anie do Boga, skierujmy je równie¿ do naszych
serc w³aœnie teraz, gdy pojawiaj¹ siê nowe zagro¿enia, gdy w ludzkich sercach
zdaj¹ siê panowaæ na nowo moce ciemnoœci: z jednej strony nadu¿ywanie imienia
Bo¿ego dla usprawiedliwienia œlepej przemocy wobec niewinnych osób; z drugiej
cynizm, który nie uznaje Boga i szydzi z wiary w Niego. Wo³amy do Boga, aby
pomóg³ ludziom opamiêtaæ siê i zrozumieæ, ¿e przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalsz¹ przemoc – potêguj¹ce siê zniszczenie, które sprawia, ¿e w ostatecznym rozrachunku przegrywaj¹ wszyscy. Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem rozumu – takiego jednak rozumu, który na pewno nie jest tylko naturaln¹
matematyk¹ wszechœwiata, ale który stanowi jednoœæ z mi³oœci¹ i dobrem. Prosimy Boga i wo³amy do ludzi, aby ten rozum – rozum mi³oœci i afirmacji mocy pojednania i pokoju – przewa¿y³ nad gro¿¹cym nam irracjonalizmem czy rozumem
fa³szywym, oderwanym od Boga.
Stoimy dziœ w miejscu pamiêci. Czas miniony nie jest tylko przesz³oœci¹. W
jakiœ sposób dotyczy nas wszystkich i wskazuje drogi, którymi nie nale¿y iœæ, jak
te¿ drogi, którymi pójœæ mo¿na. Tak jak Jan Pawe³ II przeszed³em przed rzêdem
tablic, które w ró¿nych jêzykach upamiêtniaj¹ zamordowanych: s¹ tu p³yty z napisami w jêzyku bia³oruskim, czeskim, niemieckim, francuskim, greckim, hebrajskim, chorwackim, w³oskim, jidysz, wêgierskim, niderlandzkim, norweskim, polskim, rosyjskim, romskim, rumuñskim, s³owackim, serbskim, ukraiñskim, judeohiszpañskim, angielskim. Wszystkie te pami¹tkowe tablice mówi¹ o ludzkim
cierpieniu, wskazuj¹ na cynizm w³adzy, która traktowa³a ludzi jak przedmioty, nie
dostrzegaj¹c w nich Bo¿ego obrazu. Niektóre z tablic nale¿y wspominaæ w sposób szczególny. Jedn¹ z nich jest tablica z napisem w jêzyku hebrajskim. W³adze
Trzeciej Rzeszy chcia³y ca³kowicie zmia¿d¿yæ naród ¿ydowski; wyeliminowaæ
go z grona narodów ziemi. S³owa Psalmu: ”Przez wzgl¹d na Ciebie ci¹gle nas
morduj¹, maj¹ nas za owce na rzeŸ przeznaczone” w okrutny sposób siê spe³niaj¹.
W istocie, bezwzglêdni zbrodniarze, unicestwiaj¹c ten naród, zamierzali zabiæ
Boga, który powo³a³ Abrahama, a przemawiaj¹c na Górze Synaj, ustanowi³ zasadnicze kryteria postêpowania ludzkoœci, obowi¹zuj¹ce na wieki. Skoro ten na-
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ród, przez sam fakt swojego istnienia stanowi œwiadectwo Boga, który przemówi³
do cz³owieka i wzi¹³ go pod swoj¹ opiekê, to trzeba by³o, aby Bóg umar³, a ca³a
w³adza spoczê³a w rêkach ludzi – w rêkach tych, którzy uwa¿ali siê za mocnych
i chcieli zaw³adn¹æ œwiatem. Wyniszczaj¹c Izrael, chcieli w rzeczywistoœci wyrwaæ korzenie wiary chrzeœcijañskiej i zast¹piæ j¹ przez siebie stworzon¹ wiar¹
w panowanie cz³owieka – cz³owieka mocnego. Jest tu tak¿e tablica z napisem
w jêzyku polskim. W pierwszej fazie starano siê wyeliminowaæ przede wszystkim
inteligencjê, by w ten sposób zlikwidowaæ naród jako samodzielny podmiot historyczny, aby sprowadziæ go, o ile wci¹¿ bêdzie istnia³, do poziomu niewolników. Do szczególnej refleksji pobudza te¿ tablica w jêzyku Sinti i Romów. Równie¿ ten lud, wêdruj¹cy poœród innych narodów, zosta³ skazany na zag³adê. W
ideologii, w której liczy³ siê tylko zysk wymierny, a wszystko inne, wed³ug niej,
uwa¿ane by³o za lebensunwertes Leben – ¿ycie bezwartoœciowe, naród ten uwa¿any by³ za niepotrzebny element historii powszechnej. Jest te¿ tablica w jêzyku
rosyjskim, upamiêtniaj¹ca ogromn¹ liczbê ¿o³nierzy rosyjskich, którzy polegli
w walce z re¿imem narodowosocjalistycznym. Rodzi siê tu równoczeœnie refleksja nad tragizmem ich misji: wyzwalaj¹c narody spod jednej dyktatury, musieli
s³u¿yæ nowej dyktaturze – dyktaturze Stalina i ideologii komunistycznej, która
narzuca³a tym narodom swoj¹ w³adzê. Wszystkie inne tablice w ró¿nych jêzykach europejskich mówi¹ o cierpieniu ludzkim na ca³ym kontynencie; poruszy³yby siê nasze serca jeszcze bardziej, gdybyœmy przywo³ywali na pamiêæ ofiary nie
zbiorowo, ale mogli zobaczyæ twarze poszczególnych osób, które zginê³y w mrokach terroru. Odczuwa³em wewnêtrzn¹ potrzebê, by zatrzymaæ siê zw³aszcza
przed tablic¹ z napisem w jêzyku niemieckim. Tu staje nam przed oczami oblicze
Edyty Stein, siostry Teresy Benedykty od Krzy¿a, ¯ydówki i Niemki, która
wraz z siostr¹ zginê³a w ciemnoœciach osnuwaj¹cych niemiecko-nazistowski obóz
koncentracyjny. Jako chrzeœcijanka i ¯ydówka zgodzi³a siê umrzeæ razem ze
swym narodem i za niego. Niemcy, którzy wówczas byli zes³ani do AuschwitzBirkenau i tu zostali zamordowani, uwa¿ani byli za Abschaum der Nation – wyrzutków spo³eczeñstwa. Dziœ wspominamy ich z wdziêcznoœci¹ jako œwiadków
prawdy i dobra, które przetrwa³o równie¿ w naszym narodzie. Jesteœmy im
wdziêczni za to, ¿e nie podporz¹dkowali siê w³adzy z³a i dziœ s¹ niczym œwiat³o
w ciemnoœciach nocy. Z g³êbokim szacunkiem i wdziêcznoœci¹ chylimy czo³o
przed wszystkimi, którzy podobnie jak trzej m³odzieñcy, zagro¿eni œmierci¹
w rozpalonym piecu odpowiedzieli: „Tylko Bóg nasz mo¿e nas wybawiæ, ale nawet gdyby nas nie wybawi³, wiedz, królu, ¿e nie bêdziemy czciæ twego boga, ani
oddawaæ pok³onu z³otemu pos¹gowi, który wznios³eœ” (por. Dn 3, 17 nn).
Tak, te tablice upamiêtniaj¹ losy nieprzeliczonych rzesz ludzi. Ci ludzie
wstrz¹saj¹ nasz¹ pamiêci¹, wstrz¹saj¹ naszym sercem. Nie chc¹ wywo³ywaæ
w nas nienawiœci, ale raczej pokazuj¹, jak straszne jest dzie³o nienawiœci. Chc¹,
aby rozum uzna³ z³o za z³o i je odrzuci³; chc¹ budziæ w nas odwagê dobra i opór
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wobec z³a. Chc¹ wzbudziæ w nas uczucia, które wyra¿aj¹ s³owa w³o¿one
przez Sofoklesa w usta Antygony: „Nie jestem tu, aby razem nienawidziæ, lecz by
razem mi³owaæ”.
Bogu niech bêd¹ dziêki, ¿e oczyszczanie pamiêci, do którego wzywa nas to
miejsce, rodzi tu tak¿e wiele inicjatyw, które maj¹ na celu przeciwstawianie siê
z³u i przyczynianie siê do budowania dobra. Przed chwil¹ mia³em okazjê pob³ogos³awiæ Centrum Dialogu i Modlitwy. W niedalekim s¹siedztwie prowadz¹
¿ycie ukryte siostry karmelitanki, które czuj¹ siê w sposób szczególny zjednoczone z tajemnic¹ Krzy¿a i przypominaj¹ nam wiarê chrzeœcijan, która g³osi, ¿e sam
Bóg zst¹pi³ do piek³a ludzkiego cierpienia i cierpi razem z nami. W Oœwiêcimiu
istnieje franciszkañskie Centrum œw. Maksymiliana i Miêdzynarodowe Centrum
Nauczania o Auschwitz i Holokauœcie. Znajduje siê tu te¿ Miêdzynarodowy Dom
Spotkañ M³odzie¿y. Przy jednym z dawnych Domów Modlitwy mieœci siê Centrum ¯ydowskie. Tworzy siê Oœwiêcimska Akademia Praw Cz³owieka. Mo¿emy
wiêc mieæ nadziejê, ¿e z miejsca kaŸni bêdzie wyrastaæ i dojrzewaæ konstruktywna refleksja, i ¿e pamiêæ przesz³oœci pomo¿e przeciwstawiaæ siê z³u i sprawiaæ, ¿e
zatryumfuje mi³oœæ.
W obozie Auschwitz-Birkenau ludzkoœæ przesz³a przez „ciemn¹ dolinê”. Dlatego na zakoñczenie pragnê w³aœnie w tym miejscu modliæ siê w ufnoœci s³owami
Psalmu, modlitwy Izraela, która jest jednoczeœnie modlitw¹ chrzeœcijan: „Pan jest
moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi le¿eæ na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogê odpocz¹æ: orzeŸwia moj¹ dusze.
Wiedzie mnie po w³aœciwych œcie¿kach przez wzgl¹d na swoje imiê. Chocia¿bym
przechodzi³ przez ciemn¹ dolinê z³a siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹. Twój kij
i twoja ³aska s¹ tym, co mnie pociesza... Zamieszkam w domu Pañskim po najd³u¿sze czasy.” (Ps 23, 1-4. 6).
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ZGROMADZENIE OGÓLNE
POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ
Komunikat

11 grudnia 2006 r. w Warszawie Radoœci, w oœrodku Koœcio³a Chrzeœcijan
Baptystów obradowa³o Zgromadzenie Ogólne – wyborcze – Polskiej Rady Ekumenicznej.
Zgromadzenie zosta³o poprzedzone nabo¿eñstwem i uroczyst¹ sesj¹ z okazji 60lecia istnienia Rady. Nabo¿eñstwu przewodniczyli : ks. bp W³odzimierz Maria Jaworski, zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów wraz z Andrzejem Sewerynem, prezbiterem Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, kazanie wyg³osi³ ks. superintendent Adam Kuczma z Koœcio³a Ewangelicko-Metodystycznego, by³y prezes Rady.
Na sesji upamiêtniaj¹cej 60-lecie powstania Polskiej Rady Ekumenicznej, referat o powstaniu i pocz¹tkach dzia³alnoœci Rady wyg³osi³ prof. dr hab. Karol
Karski z Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
W nabo¿eñstwie i sesji ekumenicznej uczestniczyli zgromadzeni goœcie, a
wœród nich przedstawiciele Episkopatu Polski: ks. bp Piotr Libera, sekretarz generalny Episkopatu Polski i ks. bp Tadeusz Pikus, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu.
W obradach Zgromadzenia Ogólnego uczestniczy³y delegacje Koœcio³ów
cz³onkowskich i byli prezesi Rady. Zgromadzenie Ogólne otworzy³ urzêduj¹cy
prezes arcybiskup Jeremiasz.
Delegaci Koœcio³ów cz³onkowskich Rady wys³uchali sprawozdania prezesa
Rady, abpa Jeremiasza za ostatni¹, piêcioletni¹ kadencjê. Abp Jeremiasz poinformowa³ m.in., ¿e dzia³alnoœæ Rady prowadzona by³a zarówno na szczeblu centralnym w Warszawie jak i w 15 Oddzia³ach Regionalnych, których zadaniem by³o
miêdzy innymi propagowanie i umacnianie idei ekumenizmu, tworzenie klimatu
do wspólnej dzia³alnoœci tak w sferze duchowej jak i socjalnej.
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Prezes Rady pozytywnie oceni³ prowadzony dialog z Konferencj¹ Biskupów
Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce oraz podkreœli³ coraz lepsz¹, otwart¹
atmosferê prowadzenia wzajemnych rozmów z Rad¹ Episkopatu ds. Ekumenizmu.
Prezes Rady w sprawozdaniu sporo miejsca poœwiêci³ miêdzynarodowym kontaktom ekumenicznym. Rada od wielu lat pozostaje w dialogu z Koœcio³ami
chrzeœcijañskimi Europy Zachodniej i Œrodkowo-Wschodniej. Dialog ten prowadzony jest w duchu integracji europejskiej, za któr¹ siê opowiada.
Zgromadzenie Ogólne dokona³o wyboru Zarz¹du Rady na kolejn¹, piêcioletni¹
kadencjê.
Na stanowisko prezesa wybrano ponownie arcybiskupa Jeremiasza z Polskiego
Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego; wiceprezesami zostali: ks. bp Janusz
Jagucki – zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego oraz ks. bp W³odzimierz Maria Jaworski – zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Na
sekretarza Rady wybrano ks. bp dr Edwarda Puœleckiego – zwierzchnika Koœcio³a
Ewangelicko-Metodystycznego, skarbnikiem zosta³ ks. bp Marek Izdebski –
zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego.
Arcybiskup Jeremiasz jest ordynariuszem Diecezji Wroc³awsko-Szczeciñskiej
PAKP oraz profesorem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Ponowny wybór arcybiskupa Jeremiasza na to zaszczytne stanowisko jest wyrazem uznania dla jego dotychczasowej pracy na stanowisku prezesa oraz dowodem na zaanga¿owanie Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego w
ruch ekumeniczny w Polsce i na œwiecie.
Do Polskiej Rady Ekumenicznej nale¿y siedem Koœcio³ów: Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny, Koœció³ Polskokatolicki, Koœció³ Starokatolicki Mariawitów, Koœció³ Ewangelicko-Augsburski, Koœció³ Ewangelicko-Reformowany, Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny, Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów.
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VII ZJAZD GNIE•
•NIEÑSKI
Gniezno, 15-17 czerwca 2007

Od 1997 r. odbywaj¹ siê w pierwszej stolicy Polski zjazdy gnieŸnieñskie, podczas których intelektualiœci, naukowcy ró¿nych specjalnoœci, politycy i dzia³acze
koœcielni dyskutuj¹ o najwa¿niejszych problemach kontynentu europejskiego.
Spotkania nawi¹zuj¹ do historycznego wydarzenia z marca 1000 r., kiedy to
do Gniezna, do grobu œw. Wojciecha przyby³, zaprzyjaŸniony wczeœniej z tym biskupem-mêczennikiem, cesarz Otton III. Zjazd ten oznacza³ przyjêcie Polski
do grona pañstw europejskich. Na³o¿enie diademu na g³owê Boles³awa Chrobrego i wrêczenie mu w³óczni œw. Maurycego przez cesarza interpretowane jest jako
pocz¹tek niepodleg³oœci i suwerennoœci pañstwa polskiego.
Tradycjê organizowania zjazdów gnieŸnieñskich – jako wa¿nych wydarzeñ
w dziedzinie duchowej i politycznej w skali europejskiej – podj¹³ obecny metropolita gnieŸnieñski abp Henryk Muszyñski, zarazem delegat polskiego Episkopatu do Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Z jego inicjatywy, 3 czerwca 1997 r., w tysiêczn¹ rocznicê œmierci œw. Wojciecha odby³ siê II Zjazd GnieŸnieñski, towarzysz¹cy papieskiej pielgrzymce do ojczyzny. Uczestniczy³ w nim
Jan Pawe³ II i siedmiu prezydentów Europy Œrodkowej i Wschodniej: prezydent
Polski – Aleksander Kwaœniewski, Czech – Vaclav Havel, Niemiec – Roman Herzog, Wêgier – Arpad Goencz, S³owacji – Michal Kovacz, Litwy – Algirdas Brazauskas i Ukrainy – Leonid Kuczma.
Od tego czasu zjazdy odbywa³y siê kilkakrotnie, w ró¿nych odstêpach czasowych. Ostatni mia³ jako temat „Cz³owiek drog¹ Europy”, z podtytu³em: „Jak czyniæ nasz œwiat bardziej ludzkim?”.
I tym razem do Gniezna przyby³o szereg znakomitych goœci, ¿e wymieñmy
tylko prezydenta RP Lecha Kaczyñskiego, watykañskiego Sekretarza Stanu kard.
Tarcisio Bertone, przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego prof. Hansa-Gerta
Poetteringa i b. rzecznika Stolicy Apostolskiej, dr. Joaquina Navarro-Vallsa.
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Je¿eli ka¿de spotkanie z udzia³em przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów okreœlamy jako ekumeniczne, to zjazdy gnieŸnieñskie zas³uguj¹ na miano superekumenicznych. O kszta³cie imprezy decyduj¹ bowiem wspólnie przedstawiciele Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Na czas zjazdu powo³ywana jest Komisja Ekumeniczna, która ustala
scenariusz wspólnych modlitw i stara siê o udzia³ prelegentów ró¿nych tradycji
chrzeœcijañskiej.
Do rangi anegdoty urasta epizod, kiedy przedstawiciele nowego kana³u religijnego ITI Neovision zwrócili siê z proœb¹ do luterañskiego ksiêdza Marcina
Brzóski, cz³onka Komitetu Organizacyjnego, aby umo¿liwi³ im nagranie zdjêæ w
jednym z koœcio³ów katolickich Gniezna.
Równie¿ kapelani zjazdu wywodzili siê z ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich. Byli
to: rzymskokatolik o. Marek Pieñkowski, dominikanin; prawos³awny ks. Pawe³
Minajew i luteranin ks. Marek Uglorz, który znalaz³ goœcinê w miejscowym seminarium rzymskokatolickim. Prowadzili oni modlitwy poprzedzaj¹ce obrady.
Nikogo te¿ nie dziwi³o, ¿e w prezydium, po bokach prezydenta RP zasiedli
metropolita gnieŸnieñski abp Henryk Muszyñski i zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP bp Janusz Jagucki.
Spoœród wielu elementów ekumenicznych zjazdu jako najwiêksze wydarzenie
trzeba wymieniæ Drogê Œwiat³a ze Zmartwychwsta³ym, która by³a modyfikacj¹
praktykowanej przez katolików Drogi Krzy¿owej. Absolutnym novum by³o
wprowadzenie do tego nabo¿eñstwa motywu zmartwychwstania, który przewija³
siê w œpiewie pieœni „Zmartwychwsta³ Pan”, œpiewanej miêdzy poszczególnymi
stacjami przez uczestników procesji wywodz¹cych siê z kilkunastu Koœcio³ów
chrzeœcijañskich.
Drodze Œwiat³a przewodniczyli zwierzchnicy i inni przedstawiciele jedenastu
Koœcio³ów w nastêpuj¹cej kolejnoœci: polskokatoliccy, prawos³awni, rzymscy katolicy, mariawici, luteranie, metodyœci, baptyœci, grekokatolicy, zielonoœwi¹tkowcy, adwentyœci i reformowani.
Piêkne œpiewy, znakomicie opracowane przez duchownych ró¿nej tradycji
chrzeœcijañskiej medytacje biblijne, niesione przez uczestników procesji lampiony zdmuchiwane przez porywisty wiatr i zapalane przez s¹siadów, którym ogieñ
nie zgas³ stworzy³y niepowtarzalny nastrój braterstwa i bliskoœci. Piêknym gestem wobec chrzeœcijan by³ udzia³ w pocz¹tkowym etapie procesji, zanim zacz¹³
siê szabat, ortodoksyjnego rabina z USA Irvina Greenberga.
Na zakoñczenie nabo¿eñstwa, które skoñczy³o siê tu¿ przed pó³noc¹, duchowni jedenastu Koœcio³ów udzielili wiernym b³ogos³awieñstwa Aaronowego.
Wiele osób wspó³uczestniczy³o w zorganizowaniu Drogi Œwiat³a, ale nabo¿eñstwo dosz³o do skutku dziêki uporowi i poœwiêceniu niepozornej kobiety, Danuty
Baszkowskiej, wiceprzewodnicz¹cej Komisji Ekumenicznej i przewodnicz¹cej
Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania EFFATHA.
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Wszystko by³o na najwy¿szym poziomie poza jednym. Procesja Drogi Œwiat³a
przebiega³a przy mizernym zainteresowaniu mieszkañców Gniezna, co potwierdza tezê, ¿e ekumenizm nie jest idea popularn¹ w naszym spo³eczeñstwie.
Zjazd zakoñczy³o nabo¿eñstwo ekumeniczne ,,Veni creator” sprawowane w katedrze gnieŸnieñskiej. Podczas modlitewnego spotkania b³ogos³awieñstwa zebranym udzielili zwierzchnicy i przedstawiciele ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich.
Nabo¿eñstwo rozpoczê³a pieœñ ,,Przyb¹dŸ Duchu Œwiêty”, po której odczytany zosta³ w kilkunastu jêzykach fragment Ewangelii wg œw. Jana. Nastêpnie przedstawiciele trzech Koœcio³ów: prawos³awnego, rzymskokatolickiego i baptystów mówili o
obecnoœci Ducha Œwiêtego w ich ¿yciu. Na zakoñczenie zwierzchnicy i przedstawiciele wspomnianych Koœcio³ów chrzeœcijañskich odczytali wybrane wersety Psalmu 145 – które kolejno, w jêzyku hebrajskim, odœpiewa³a Towa Ben-Zwi z Izraela
– oraz udzielili zebranym b³ogos³awieñstwa Aaronowego.
Podczas Mszy œw. odczytane zosta³o ekumeniczne przes³anie zjazdu, w którym znalaz³a siê teza, ¿e demokracja potrzebuje religii i niesionych przez ni¹ wartoœci. W dokumencie podkreœlono, ¿e miar¹ cz³owieczeñstwa jest stosunek do
najs³abszych, zw³aszcza ludzi ca³kowicie zale¿nych od innych.
„Dostrzegaj¹c tak wielk¹ wartoœæ i œwiêtoœæ ¿ycia ludzkiego, apelujemy o poszanowanie dlañ od momentu poczêcia do naturalnej œmierci” – czytamy w przes³aniu. Oznacza to te¿ sprzeciw wobec eksperymentów naukowych prowadzonych „za
cenê eliminacji i deformacji ¿ycia ludzkiego pocz¹wszy od fazy prenatalnej”. Dokument zwraca uwagê, ¿e wspominane podczas zjazdu wielkie zbrodnie XX-wiecznych totalitaryzmów zobowi¹zuj¹ wspó³czesnych do pamiêci oraz do usilnej pracy
na rzecz wzajemnego zrozumienia i pojednania. Podkreœlono te¿, ¿e zamieszkuj¹cy
Europê ludzie ró¿nych religii, wyznañ, kultur i narodów potrzebuj¹ siebie nawzajem. ”Kultury niektórych narodów i krajów s¹ prawie zupe³nie nieznane w innych,
a te bardziej znane bywaj¹ rozumiane w sposób opaczny, wedle nieprawdziwych
schematów” – pisz¹ uczestnicy Zjazdu GnieŸnieñskiego dodaj¹c, ¿e ¯ydzi, chrzeœcijanie i muzu³manie wiedz¹ o sobie nawzajem zbyt ma³o.
Dokument zwraca uwagê na fundamentalne znaczenie, jakie dla przysz³oœci
kontynentu ma ma³¿eñstwo rozumiane jako zwi¹zek kobiety i mê¿czyzny oraz
zdrowa rodzina. Jednak, zdaniem autorów dokumentu, w wielu krajach Europy
ma³¿eñstwo i rodzina nie s¹ dziœ wystarczaj¹co afirmowane.
Jako wa¿n¹ kwestiê dla przysz³oœci Europy przes³anie wymienia odbudowanie
jednoœci podzielonego Koœcio³a. Przypomina, ¿e podczas Zjazdu mia³a miejsce
Ekumeniczna Droga Œwiat³a ze Zmartwychwsta³ym. Uczestnicy VII Zjazdu
GnieŸnieñskiego przyznaj¹, ¿e choæ prawdê o cz³owieku odczytuj¹ w perspektywie Bo¿ego powo³ania, to nie chc¹ narzucaæ innym czegokolwiek. „Chcemy
dzieliæ siê naszym najg³êbszym przekonaniem, ¿e najtrwalsze, zdrowe, twórcze
spo³eczeñstwo to spo³eczeñstwo oparte na fundamentach etycznych wywodz¹cych siê z Dekalogu” – czytamy w dokumencie.
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Autorzy przes³ania wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e demokracja potrzebuje religii i
niesionych przez ni¹ wartoœci. „Pragniemy, aby chrzeœcijañskie dziedzictwo Europy znalaz³o wyraz w najwa¿niejszych dokumentach reguluj¹cych dzia³anie
struktur jednocz¹cego siê kontynentu” – czytamy w koñcowym przes³aniu VII
Zjazdu GnieŸnieñskiego.
Warto równie¿ podkreœliæ, ¿e by³o to drugie spotkanie, w którym obok chrzeœcijan wziêli tak¿e ¯ydzi i muzu³manie. Tylko w GnieŸnie mo¿na by³o zobaczyæ,
jak siedz¹ obok siebie rabin Greenberg i prof. Ryszard Bender, przewodnicz¹cy
senackiej Komisji Spraw Emigracji i £¹cznoœci z Polakami za Granic¹.
Podczas debaty „Kim jest cz³owiek: chrzeœcijañstwo, judaizm, islam” muzu³mañski teolog Tariq Ramadan zapewni³, ¿e muzu³manie potrzebuj¹ ¿ydów i
chrzeœcijan. „Ryzyko konfrontacji jest potrzebne, by unikn¹æ arogancji wiary” –
stwierdzi³. Ramadan przypomnia³, ¿e prawdziwe przes³anie islamu kontrastuje z
przekazem medialnym, który czêsto ukazuje tê religiê przez pryzmat ludzi, którzy
gwa³c¹ jej prawa. Po doœwiadczeniach zbrodniczych ideologii XX wieku ludzie
ró¿nych kultur i religii musz¹ pilniej ws³uchiwaæ siê w siebie nawzajem – podkreœlali uczestnicy debaty o „Cz³owieku po Auschwitz i Ko³ymie”. Apelowali o
pielgrzymowanie do miejsc wa¿nych dla innych religii i edukacjê m³odych pokoleñ oraz g³oœne piêtnowanie ludzkiej krzywdy, niezale¿nie od tego, kogo dotyczy.
Ewangelicki myœliciel Krzysztof Dorosz zwróci³ uwagê, ¿e po doœwiadczeniach Auschwitz i Ko³ymy nowego namys³u wymaga sprawa mi³oœci Boga do
cz³owieka, bo przecie¿ naród wybrany przez Boga uleg³ zag³adzie. Po zbrodniczych doœwiadczeniach XX wieku tak¿e dla chrzeœcijan sprawa mi³oœci Boga zosta³a wystawiona na ciê¿k¹ próbê. „Musimy przemyœleæ to jakoœ na nowo, musimy myœleæ o tym razem z ¯ydami i czerpaæ z ich doœwiadczeñ, przemyœleñ,
pism” – uzna³ Dorosz. Z kolei grekokatolik ks. prof. Borys Gudziak, rektor Ukraiñskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie apelowa³: „Powinniœmy wiêcej
s³uchaæ siebie nawzajem, odbywaæ podró¿e, pielgrzymki do miejsc wa¿nych dla
bliŸnich z innych religii i kultur, opuszczaæ swoje miejsca, chc¹c poznaæ to, co
istotne dla innych” – ”Po Auschwitz wci¹¿ rodz¹ siê dzieci – to jest ¿ydowska
odpowiedŸ na pytanie o cz³owieka po zbrodniach XX wieku” – mówi³ Irvin Greenberg, przewodnicz¹cy Rady Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Wobec
przemocy na œwiecie religie nie mog¹ wystêpowaæ odrêbnie jako ¿ydzi czy chrzeœcijanie, zale¿nie od tego, kto cierpi. „Musimy mówiæ wspólnym g³osem, upominaæ siê o siebie nawzajem i w ten sposób doprowadziæ do duchowego odrodzenia
œwiata” – apelowa³ rabin.
Warto dodaæ, ¿e organizatorzy zadbali o to, aby przedstawiciele innych religii
mieli zarezerwowane dla siebie miejsca do modlitwy.
Grzegorz Polak
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Dokument 25: Protokó³ zebrania Prezydium Rady Odbudowy Koœcielnej, 24 lutego 1947
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Dokument 1
KONFESJA POLSKA
Wyznanie wiary polskich chrzeœcijan zrzeszonych w Tymczasowej Radzie
Ekumenicznej przyjête jednog³oœnie w r. 1944 i podpisane przez nastêpuj¹ce
osoby: œ.p. ks. L. Zaunar (E.R.), ks. Jelinek (E.R.), ks. Z. Michelis (E.A.), ks.
prof. Szeruda (E.A.), ks. prof. Suess (E.A.), ks. sen. E. Wende (E.A.), ks. O.
Krenz (E.A.), ks. bp Próchniewski (Mar.), ks. bp Przysiecki (Mar.), ks. sup.
Najder (Met.), ks. Penkala (Kat. Nar.)
Pomni na s³owa Jezusa Chrystusa: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we
mnie, a ja w Tobie, aby i oni jedno w nas i aby uwierzy³ œwiat, ¿eœ Ty mnie pos³a³” (Jan 17, 21) – dla skuteczniejszego rozkrzewienia Królestwa Bo¿ego na ziemi, tak dla wiecznego zbawienia dusz jak i dla pomno¿enia dobra swego Narodu
– w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego ³¹czymy siê ze sob¹ w mi³oœci bratniej, a
w jednoœci Ducha Chrystusowego zrzeszamy siê w Tymczasowej Radzie Ekumenicznej, i wspólnie w oparciu o prazasady Wiary Apostolskiej wyznajemy:
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CZÊŒÆ PIERWSZA: RELIGIJNA
I. O Bogu i o podstawie wiary
Wierzymy w jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego, wszechmocnego
Stwórcê i Rz¹dcê œwiata. Podziwiamy m¹droœæ Jego w dzie³ach wszechœwiata i w
odwiecznych prawach przyrody. Z pokorn¹ czci¹ patrzymy na rz¹dy Bo¿e w dziejach ludzkoœci, a szczególnie na zbawcz¹ i uœwiêcaj¹c¹ dzieci Bo¿e Opatrznoœæ w
powszechnym Koœciele Chrystusowym.
Wiar¹ w mocy i œwietle Ducha Œwiêtego obejmujemy ca³e objawienie Bo¿e w
Piœmie œwiêtym od stworzenia œwiata a¿ po Jezusa Chrystusa. Pismo œwiête uznajemy za Ÿród³o wiary œwiêtej i za normê ¿ycia religijnego i moralnego. Na Stary
Testament patrzymy z wy¿yn Nowego Testamentu, i szczególnie cenimy w nim
S³owo Zakonu z najwy¿szym przykazaniem mi³oœci Boga i bliŸniego – S³owo
Proroków z radosn¹ wieœci¹ o cudownym Dzieciêciu, Ksiêciu Pokoju, Pomazañcu Bo¿ym i Mê¿u Boleœci – oraz S³owo Wiary w natchnionych modlitwach i
hymnach Psa³terza. Nowy Testament uznajemy za pe³ne i doskona³e objawienie
Prawdy i £aski Bo¿ej po wsze czasy, wyra¿one szczególnie w Ewangelii Jezusa
Chrystusa oraz w nauce Jego aposto³ów.
Cenimy wysoko wszystkie chrzeœcijañskie symbole wiary i ksiêgi religijne, które
daj¹ wyraz wierze w Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego. Szczególnie zaœ drogie s¹ nam
koœcielne wyznania naszych ojców, bojowników wiary Chrystusowej oraz œwiadectwa mêczenników, myœlicieli i wieszczów narodowych, szczerze chrzeœcijañskich.

II. O cz³owieku i jego upadku
Wierzymy, ¿e cz³owiek jest stworzony z Ducha na obraz i podobieñstwo Bo¿e:
to jego boska godnoœæ i jego niebiañskie powo³anie. Bolejemy nad nasz¹ niedol¹,
która wynika ze samolubnego sprzeciwu woli Bo¿ej; bolejemy nad grzechem i
win¹, które przechodz¹c dziedzicznie z pokolenia w pokolenie, zatruwaj¹ ¿ycie
cz³owieka i niwecz¹ pokój Bo¿y w ca³ej ludzkoœci. Poczuwamy siê do wspó³winy
i odpowiedzialnoœci za z³o na œwiecie. Usi³ujemy je za ³ask¹ wiary z daru Ducha
Œwiêtego zwalczaæ przez g³oszenie nauki Jezusa Chrystusa, przez krzewienie
wiary w zbawcze dzie³o Syna Bo¿ego i Pana narodów na wieki, oraz przez osobist¹ postawê ¿yciow¹, przez wychowanie, pracê spo³eczn¹ i s³u¿bê obywatelsk¹
pañstwow¹.

III. O Jezusie Chrystusie i jego zbawczym dziele
Wierzymy w odwieczne mi³osierdzie Bo¿e. Bóg ziœci³ swoje obietnice przez
zes³anie Zbawiciela. W pe³ni czasów S³owo cia³em siê sta³o. Jezus Chrystus naro-
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dzony z Marii Panny, jako jednorodzony Syn Bo¿y i Syn cz³owieczy, pe³ny ³aski
i prawdy, we wszystkim nam podobny prócz grzechu, wzywa³ grzesznych do upamiêtania, g³osi³ Ewangeliê, zapocz¹tkowa³ Królestwo Bo¿e, z³o¿y³ ¿ycie swoje w
ofierze na Krzy¿u za grzechy nasze i przez œmieræ swoj¹ pojedna³ nas wierz¹cych
z Ojcem w niebiesiech.
W obliczu œmierci ustanowi³ Wieczerzê œwiêt¹ (Eucharystiê), jako Ÿród³o niewyczerpanej ³aski przebaczenia i uœwiêcenia, jako œrodek obcowania wierz¹cych
z Nim i duchowej ³¹cznoœci pomiêdzy sob¹.
Moc¹ Bo¿¹ wzbudzony z martwych nakaza³ g³osiæ Ewangeliê wszystkim narodom i chrzciæ je na to w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego.
Wywy¿szony na prawicê Ojca, jako Pan i Sêdzia, przez zes³anie Ducha Œwiêtego po³¹czy³ wiernych swoich w jednoœci Koœcio³a powszechnego i zgromadzi
wszystkich swych wiernych przez Ducha Œwiêtego w tê jednoœæ spo³eczn¹ z Nim
i z sob¹ z krañców œwiata w powtórnym przyjœciu swoim.

IV. O Duchu Œwiêtym i Jego zbawczej mocy
Wierzymy, ¿e Ojciec niebieski udziela nam Ducha Œwiêtego przez Jezusa
Chrystusa, ¿ywe S³owo swoje. Duch Œwiêty dzia³a tak w osobistym naszym
¿yciu, jak i w spo³ecznoœci wierz¹cych.
Obarczeni dziedzicznie grzechem, przez chrzest Ducha stajemy siê dzieæmi
Bo¿ymi, powo³anymi do nowego ¿ycia zbawionych dusz. Zbawienie to dar ³aski
Bo¿ej. Duch Œwiêty przez Ewangeliê wprowadza nas w poznanie prawdy, budzi
wiarê, odpuszcza grzechy, uœwiêca ¿ycie i wciela je w doskona³oœæ ¿ywota Chrystusowego. Owocem dzia³ania Ducha jest ci¹g³a walka z grzechem, coraz lepsze
pe³nienie obowi¹zków boskiego powo³ania, sta³e wzrastanie w mi³oœci Boga i
bliŸniego, oraz jako wynik ostateczny – zbawienie wieczne. Wiara bez mi³oœci
jest czcza, a mi³oœæ bez wiary jest œlepa, dlatego gdzie nie ma dobrych w imiê
Bo¿e uczynków, tam nie ma ¿ywej wiary ani pewnoœci zbawienia.

V. O Koœciele
Wierzymy w œwiêty Koœció³ powszechny, spo³ecznoœæ wszystkich wierz¹cych
i zbawionych. Za³o¿ycielem, kamieniem wêgielnym i g³ow¹ Koœcio³a jest Jezus
Chrystus, Koœció³ zaœ jest Jego cia³em. Koœció³ jest tam, gdzie Chrystus dzia³a
przez Ducha Œwiêtego w S³owie i w Sakramentach. Koœció³ nie jest z tego œwiata,
ale jest dla tego œwiata. Koœció³ nie jest Królestwem Bo¿ym, ale jest jego zapocz¹tkowaniem. Koœció³ nie jest panem narodu i pañstwa, ale jest dusz¹ narodu i
sumieniem pañstwa.
Zadaniem Koœcio³a jest g³oszenie Ewangelii Chrystusowej i urzeczywistnianie
Królestwa Bo¿ego na ziemi i prowadzenie ludzi i ludów do Boga przez krzewie-
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nie pokoju, braterstwa i mi³oœci. Koœció³ ¿yje wiar¹ w rzeczywistoœæ Królestwa
Bo¿ego i dzia³a w nadziei pe³nego jego objawienia na ziemi.
Koœció³ spe³nia swoje pos³annictwo za poœrednictwem ustanowionego przez
Jezusa Chrystusa urzêdu pojednania, sprawowanego przez proroków, aposto³ów,
biskupów, prezbiterów, diakonów i kaznodziei-ewangelistów.

VI. O rzeczach ostatecznych
Wierzymy w stopniowe stawanie siê Królestwa Bo¿ego na ziemi i jego pe³ne
przyjœcie w nowym bytowaniu.
Wierzymy w nieustanny wymiar sprawiedliwoœci Bo¿ej, która znajdzie swoje
ca³kowite wype³nienie na S¹dzie Ostatecznym, sta³ym zaœ i ostatecznym jej trybuna³em jest i bêdzie Jezus Chrystus i Jego prawda.
Wierzymy, ¿e Bóg wszechmog¹cy natchnie chrzeœcijan duchem braterskiej
mi³oœci, ¿e usuniête zostan¹ zapory i uprzedzenia anty Chrystusowe, ¿e urzeczywistni siê zjednoczenie ca³ego chrzeœcijañstwa a przez nie sprawiedliwy i trwa³y
pokój miêdzy narodami.
Wierzymy, ¿e drog¹ pracy w duchu bratniej mi³oœci, poprzez ofiary i poœwiêcenia dzieci Bo¿ych Ewangelia rozp³omieni serca ca³ego rodzaju ludzkiego i nadejdzie dzieñ, w którym wype³ni siê zapowiedŸ Pana: jeden pasterz i jedna
owczarnia.

CZÊŒÆ DRUGA: SOCJALNA
VII. O w³asnoœci
Wierzymy, ¿e Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel wszed³ w dzieje œwiata i
sta³ siê treœci¹ i najwy¿sz¹ norm¹ naszego ¿ycia osobistego i zbiorowego.
W œwietle Jego wskazañ uznajemy, ¿e Stwórca podda³ ziemiê, jej skarby i
stworzenia cz³owiekowi w zarz¹d i w³adanie. Cz³owiek jest ich szafarzem, który
ma nie tylko strzec powierzone sobie dobro, lecz i pomna¿aæ je ku chwale Pana i
ku po¿ytkowi w³asnemu i bliŸnich.
Zasadnicze i powszechne pozbawienie cz³owieka prawa szafarstwa jest
sprzeczne z wol¹ Bo¿¹, z wyj¹tkiem wyw³aszczenia przez w³adze publiczne, podyktowane dobrem ogó³u, jak te¿ i pozbawienie prawa w³asnoœci z powodu
szkodliwego dla ogó³u u¿ytkowania. Ustrój gospodarczy winien stwarzaæ warunki, w których zarówno nêdza jak i bogactwo nie wystawiaj¹ cz³owieka na pokusy
i nie nara¿aj¹ na szkodê jego duszy.
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VIII. O pracy
Uznajemy, ze praca jest czynnikiem twórczym w rozwoju duchowego i materialnego ¿ycia ludzkiego. Przez pracê jednostka winna daæ spo³eczeñstwu swe
najlepsze wartoœci duchowe, moralne i fizyczne.
Praca jest powszechnym obowi¹zkiem, a tym samym i powszechnym prawem.
Ustrój spo³eczny winien stwarzaæ warunki, w których nikt zasadniczo nie mo¿e
uchylaæ siê od pracy, ani nie mo¿e byæ pozbawiony mo¿noœci jej otrzymania.
Praca nie jest celem samym w sobie, ani narzêdziem wzbogacenia siê, lecz zapewnieniem godnej cz³owieka egzystencji, stopniowego podnoszenia stopy
¿yciowej jednostki i spo³eczeñstwa, a nade wszystko szko³¹ charakterów. Maszyna i pieni¹dz nie powinny ujarzmiaæ i wydziedziczaæ ludzi pracy, albowiem zarówno praca fizyczna, jak umys³owa posiada swoj¹ wielk¹ wartoœæ moraln¹ i stanowi nieodzowny czynnik w kszta³towaniu form ¿ycia spo³ecznego. Ró¿nica
zdolnoœci i charakterów oraz warunków ekonomicznych powoduje ró¿nicê w podziale owoców pracy. Postêp duchowy i moralny przeœwietlony i o¿ywiony duchem Ewangelii, winien mieæ wp³yw na takie ukszta³towanie siê praw socjalnych
i ekonomicznych, które by wyklucza³y wszelki wyzysk, samowolê i duchowe niewolnictwo. Dobro spo³eczne idzie przed po¿ytkiem jednostki, nie mo¿e jednak
byæ realizowane kosztem wolnoœci duchowej i godnoœci ludzkiej.
Niezdolnym do pracy, a pozbawionym œrodków utrzymania, spo³eczeñstwo
obowi¹zane jest okazaæ wystarczaj¹c¹ opiekê.

IX. O pañstwie i narodzie
Uznajemy, ¿e Pañstwo jest przez ludzi stworzon¹ organizacj¹ dla dobra narodu i
jednostki. Pañstwo jest zatem s³ug¹ narodu, a nie jego panem. Pañstwo winno byæ
zorganizowane na zasadach sprawiedliwoœci chrzeœcijañskiej, zapewniaj¹cej cz³owiekowi równoœæ religijn¹ i polityczn¹, wolnoœæ osobist¹ i równe szanse ¿yciowe.
Dla osi¹gniêcia tego i w d¹¿eniu do urzeczywistnienia Królestwa Bo¿ego na
ziemi obowi¹zkiem Pañstwa jest – w oparciu o prawdy Ewangelii – wprzêgn¹æ
do wspólnej pracy wszystkich obywateli, wykorzystaæ skarby i dary przyrody,
odpowiednio wychowaæ i udoskonaliæ wartoœci osobiste cz³owieka, podnieœæ go
w hierarchii spo³ecznej, ustaliæ zasadê, ¿e im kto wiêksz¹ s³u¿bê pe³ni, tym przyjmuje wiêksz¹ odpowiedzialnoœæ, uznaæ s³u¿bê publiczn¹ za szczytn¹ s³u¿bê
Bo¿¹ i dzia³aæ w tej myœli, ¿e wartoœæ Pañstwa mierzy siê wartoœci¹ cz³owieka.
Prawodawstwo pañstwa i legalne formy rz¹du zale¿ne s¹ od woli i zbiorowego sumienia narodu, objawiaj¹cych siê w nieskrêpowanej opinii publicznej, i winny byæ zgodne z duchem Ewangelii.
Stosunek pañstwa i jego rz¹du do religii winien byæ oparty na zupe³nej wolnoœci sumienia i wyznania, które s¹ przyrodzonym i zasadniczym prawem cz³owie-
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ka i obywatela. Do stosunku duszy wierz¹cej do Boga nie mo¿e bez szkody mieszaæ siê ¿adna w³adza. Wolny Koœció³ w wolnym Pañstwie jest idea³em wierz¹cego chrzeœcijanina i wolnego obywatela.
Rodzina jest podstawow¹ i organiczn¹ komórk¹ narodu; naród jest tym samym
w stosunku do ludzkoœci. Jak nie ma prawdziwego szczêœcia cz³owieka z
krzywd¹ dla narodu, tak ¿aden naród nie zazna szczêœcia kosztem krzywdy innych narodów.

***
Œwiêty, œwiêty, œwiêty jest Pan Zastêpów. Niebo i ziemia s¹ pe³ne chwa³y Jego.
Chwa³a Ojcu i Synowi i Duchowi Œwiêtemu, jak by³o, jak jest i jak bêdzie na
wieki wieków.
Jam jest A i O, pierwszy i ostatni, oto przyjdê rych³o – mówi Pan.
PrzyjdŸ, Panie Jezu! Amen.
W marcu 1944 r.
(Tekst za: „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 11-14)

Dokument 2
Rada Protestanckich Koœcio³ów w Polsce
(Odpis)
Warszawa, dnia 17 paŸdziernika 1945 r.
Zebrani dnia 2 paŸdziernika r.b. oficjalni reprezentanci Koœcio³ów: Ewangelicko-Augsburskiego, Metodystycznego, Ewangelicznych Chrzeœcijan, Ewangelicko-Reformowanego i Baptystów utworzyli oficjalne wspólne przedstawicielstwo
wy¿ej wymienionych protestanckich Koœcio³ów w Polsce p.n. „Rada Protestanckich Koœcio³ów Rzeczypospolitej Polskiej”.
Celem Rady jest:
1) pog³êbienie wspó³pracy na niwie religijnej i spo³eczno-charytatywnej,
2) reprezentowanie polskiego protestantyzmu wobec kraju i zagranicy,
3) wspólna obrona przeciwko wszelkim zakusom na wolnoœæ sumienia i pe³nego równouprawnienia w kraju,
4) kultywowanie duchowej ³¹cznoœci z protestanckimi Koœcio³ami za granic¹,
a szczególnie z Ameryk¹ Pó³nocn¹,
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5) poœredniczenie, uzyskanie, rozprowadzanie w kraju pomocy materialnej od
zagranicznych protestanckich Koœcio³ów.
W sk³ad Rady wchodz¹: ks. super. K. NAJDER (prezes), ks. bp. J. SZERUDA
(wice-prezes), ks. Z. MICHELIS (sekretarz), ks. L. JESAKOW (skarbnik), ks.
sup. S. SKIERSKI, dyr. A. ENHOLC, St. Krakiewicz, A. Kircun.
Prezes: (-) ks. Konstanty Najder
Sekretarz: (-) ks. Zygmunt Michelis

Dokument 3
Protokó³ posiedzenia Rady Koœcio³ów w dn. 19.III. 1946 r.
Obecni: Ks. sup. Skierski, ks. sup. Najder, ks. Kircun, ks. Mrózek, ks. Jesakow, ks. Michelis, ks. Krakiewicz.
1. W sprawie z³o¿onych list p³ac i dop³at wydano nastêpuj¹c¹ opiniê jednomyœlnie: 1) Stawki minimalnych poborów w Warszawie: 14. 000 z³; w miastach
wojewódzkich: 12. 000, w miastach œrednich: 8.000; w miasteczkach i po wsiach:
5.000 – Dop³aty indywidualne: za wys³ugê lat do 15 %, na ¿onê: 10 %, na dzieci:
10 %. Przyj¹æ, ¿e parafie s¹ zobowi¹zane 30 % tych poborów p³aciæ z w³asnych
funduszów.
Uznano listê pracowników etatowych: Koœció³ Reformowany: 3; Koœció³ Metodystyczny: 41; Koœció³ Baptystów: 36; Koœció³ Ewang.-chrzeœcijan: 17; Koœció³ Luterañski: 58.
Poza tym poleciæ do zapomóg pracowników nieetatowych: Koœció³ reform.: 8;
Koœc. Met.: 57; Koœció³ Baptystów: 62; K. Luterañski: 81; Ew.-chrzeœc.: 11.
W myœl powy¿szych zasad upowa¿niono sekretarza do skontrolowania dodatkowych list i obliczenia potrzebnych sum dla ka¿dego Koœcio³a. Dla pracowników nieetatowych poleca siê jako subsydium po 2.000 z³ miesiêcznie.
2. Prosiæ na dwa pisma – miesiêcznik religijny Rady oraz tygodnik spo³ecznopolityczny dla obrony spraw koœcielnych i wolnoœci sumienia z³. jeden milion.
3. Prosiæ na œpiewnik o 4 tony papieru oraz na druk 500.000 z³.
4. Maszyny do pisania (ref.: 2; ew. chrzeœc. – 4; baptyœci – 4; Metodyœci: 6;
Luteranie: 7; Tow.Biblijne – 1. Ogó³em 24). Rowery w podwójnej liczbie; motocykli: tyle co maszyn. Pióra wieczne: potrójna liczba maszyn.
4. Na maszynistkê, na porto, lokomocje, wydatki kancelaryjne – rycza³t miesiêczny 25.000. Jednorazowe subsydium na ten cel dla pokrycia nale¿noœci z³.
100. 000-.
Podpisani: Ks. Najder, A. Kircuñ, J. Mrozek, L. Jesakow, Krakiewicz, Ks.
Skierski, Ks. Z. Michelis.
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Dokument 4
Protokó³ Posiedzenia Rady Koœcio³ów w Polsce
Dzia³o siê: 12 kwietnia 1946 r.
Obecni: Ks. bp Szeruda, ks. sup. Najder, ks. Kircun, ks. Jesakow, br. Andres,
dyr. Enholc, ks. Z. Michelis.
1. Ks. Najder komunikuje o rezultatach wyjazdu do Genewy. Dezyderaty Rady
zosta³y w Genewie przekazane do decyzji Komitetu Naczelnego, który odbêdzie
swoje posiedzenie w koñcu kwietnia. Ks. Najder komunikuje, ¿e do Gdyni nadesz³o 36 i pó³ ton m¹ki z Ameryki. Postanowiono wys³aæ ludzi do Gdyni i sprowadziæ m¹kê samochodami. Przeznaczyæ z funduszów Rady po 1.000 z³ dziennie na
ka¿dego konwojenta. Na czele konwoju postawiæ in¿. Makarewicza, a jego zastêpc¹ mianowaæ p. Lendorfa. Poza tym konwojentów tyle, aby na ka¿dym wozie
by³ jeden.
2. Rezerwowaæ do czasu za³atwienia sprawy klucza 5 % do dyspozycji Rady z
najbli¿szego transportu.
3. Za³o¿yæ ksiêgê inwentarzow¹ (towarow¹) i kasow¹, do których bêd¹ wpisywane dary i pieni¹dze przez skarbnika.
4. Ks. Najder przedk³ada list Ministerstwa Pracy z proœb¹ o wydelegowanie
przedstawiciela do Komitetu Koordynacji. Decyzjê od³o¿ono do nastêpnego posiedzenia.
5. Papier nades³any do Gdyni ze Szwecji sprowadziæ przy pierwszej okazji do
Warszawy.
Podpisani: Ks. Z. Michelis, Ks. J. Szeruda, A. Kircun, L. Jesakow, Ks. Najder,
Andres.

Dokument 5
Protokó³ Rady Koœcio³ów Ewangelickich W Polsce
Dzia³o siê: 18 kwietnia 1946 r. o godz. 15 w gabinecie sekretarza.
Obecni: Ks. bp Szeruda, ks. sup. Najder, ks. Jesakow, br. Andres, dyr. Enholc.
1. Przyjêto tekst odezwy Rady Koœcio³ów Ewangelickich.
2. Uchwalono wyp³aciæ z funduszów Rady jednorazow¹ zapomogê œwi¹teczn¹
pracownikom koœcielnym w Warszawie po z³. 10.000 na poczet... (zdanie niedokoñczone)
3. Rada upowa¿nia prezesa i sekretarza do wydania na koszt posiadanych funduszów pierwszego numeru organu Rady.
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4. Ustalono nazwiska wyp³at: Ks. bp Szeruda, ks. prof. Suess, ks. prof. Wolfram, ks. Michelis, ks. Rüger, ks. Krenz (do dyspozycji Ks. bpa do podzia³u), ks.
Najder, ks. Koœmiderski, ks. Kalinowski, ks. Szczepkowski, ks. Madziarz, ks.
Kircun, br. Krakiewicz, ks. Skierski, dyr. Enholc, prezb. Wiêckiewicz, ks. Jesakow, oraz dwa punkty (po 10.000 z³) na diakonat mazurski.
5. Ks. Michelis komunikuje, ¿e otrzyma³ list z Genewy w sprawie unijnego
pastora Waltera, rzekomo przebywaj¹cego w obozie w Gdañsku i ¿e poczyni³ w
tej sprawie starania w Min. Bezp. Publ.
6. Ks. Michelis komunikuje, ¿e nadszed³ list od IMCS1 z Genewy w sprawie
wysy³ki artyku³ów spo¿ywczych pod adresem ks. Dietza. Polecono ks. Dietzowi
z³o¿yæ transport w magazynach American Relief w Gdañsku.
7. Ks. Michelis odczytuje projekt odezwy Rady do wszystkich wyznawców
Koœcio³ów Ewang. W Polsce Tekst zostanie przes³any do aprobaty wszystkim
wyznawcom.
8. Na wniosek ks. Najdera delegowaæ do Polonii do p. Osiñskiego Nr. 6262 ks.
Najdera, ks. Michelisa i dyr. Enholca do przeprowadzenia pertraktacji.
Podpisani: Ks. Z. Michelis, ks. J. Szeruda, ks. Najder, L. Jesakow, Enholc,
Anders.

Dokument 6
Protokó³ posiedzenia Rady Ekumenicznej
z dnia 24 kwietnia 1946 r. o godz. 17-tej.
Obecni: Ks. Narbutowicz, ks. Kircun, br. Krakiewicz, br. Mrózek, br. Sacewicz, ks. bp Michelis3 , ks. Najder.
Po modlitwie odmówionej przez ks. bp Michelisa, przyst¹piono do porz¹dku
dziennego, a mianowicie rozpatrzenia nades³anych przez Min. Adm. Publiczn. sprawy uznania Koœcio³a Baptystów i Adwentystów i wydania w tej sprawie opinii.
1. Ks. bp Michelis odczytuje dokumenty dotycz¹ce sprawy sporu pomiêdzy
Zwi¹zkiem Ewang. Chrzeœcijan oraz Koœcio³em Ew. Chrzeœc. Baptystów.
Przedstawiciele Koœcio³a Ew. Chrz. Baptystów oœwiadczaj¹ kolejno i wspólnie, ¿e przez przyjêcie tej nazwy nie mieli i nie maj¹ ¿adnych tendencji propagandowych w stosunku do Zwi¹zku Ew. Chrzeœc. I nie zamierzaj¹ w ¿adnym wypad1
Prawdopodobnie chodzi o YMCA –Young Men’s Christian Association (Chrzeœcijañskie
Stowarzyszenie M³odych Mê¿czyzn).
2
Protokolant mia³ prawdopodobnie na myœli numer pokoju hotelowego.
3
W tym i w dalszych miejscach „bp” (biskup) dopisane ex post; mo¿na to rozpoznaæ po u¿yciu innego
koloru atramentu.
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ku korzystaæ z tej nazwy celem przyci¹gania do swego Koœcio³a pojedynczych
cz³onków lub zborów pochodzenia ew. chrz., ¿e wszystkie ewentualne wypadki
chc¹ i bêd¹ regulowaæ w porozumieniu z Komitetem Zw. Ew. Chrz., a w razie
potrzeby przed forum Rady Ewangel. Poza tym przedstawiciele Koœcio³a Ew.
Chrz. Baptystów bior¹c pod uwagê zastrze¿enia Zwi¹zku Ew. Chrz. przyjmuj¹ na
siebie obowi¹zek zg³oszenia na najbli¿szym soborze4 wniosku zmiany nazwy,
przy czym przyrzekaj¹ zaprosiæ na sobór przedstawicieli Zwi¹zku. Poza tym
przedstawiciele personalnie oœwiadczaj¹, ¿e obecna nazwa nie odzwierciedla federacyjnego charakteru Koœcio³a.
Przedstawiciele Zwi¹zku Ew. Chrz. przyjmuj¹ powy¿sze oœwiadczenie do wiadomoœci. Rada Ekumeniczna postanawia zawiadomiæ Min. Adm. Publ. , ¿e wobec dobrowolnej ugody stron obecnie nic nie stoi na przeszkodzie do zatwierdzenia statutu Koœcio³a Ew. Chrz. Baptystów z zaprojektowan¹ nazw¹. Sprawê opinii
o Adwentystach przekazano do za³atwienia prezesowi i sekretarzowi.
Podpisani: Ks. bp Z. Michelis, ks. Najder, A. Kircuñ, ks. Narbutowicz, br. Krakiewicz, Mrózek, br. Sacewicz.

Dokument 7
Protokó³ posiedzenia Rady Ekumenicznej
oraz Rady Koœcio³ów Ewangelickich w Polsce
Dzia³o siê 18 maja 1946 r. o godz. 18-tej w gabinecie Ks. Z. Michelisa.
Obecni: Ks. bp Szeruda, ks. sup. Skierski, ks. sup. Najder, br. Krakiewicz, ks.
Z. Michelis.
1. Prezes Rady Ekumenicznej ks. Michelis przedk³ada Radzie Ekumenicznej
pismo Min. A.P. dep. V. Wyzn. Rel. z proœb¹ o wyra¿enie opinii o œwieckim ruchu misyjnym „Epifania”. Rada Ekum. po przeprowadzeniu dyskusji uchwali³a
daæ nastêpuj¹c¹ opiniê: Stowarzyszenie „Epifania” nie jest Koœcio³em, ani wyznaniem, mo¿e byæ wiêc tylko traktowane jako zarejestrowane Stowarzyszenie.
Osoby reprezentuj¹ce ten ruch za granic¹ i w kraju s¹ Radzie ekumenicznej nieznane.
2. Nastêpnie przewodnictwo obejmuje prezes Rady Koœcio³ów Ew. w Polsce
Ks. Najder i otwiera obrady nad sprawami Rady Koœcio³ów Ew.
3. Sekretarz referuje sprawê dwóch ostatnich transportów: m¹ki, konserw, jarzyn i paczek dziecinnych i stwierdza co nastêpuje:
4
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A. Transport m¹ki wynosi³ netto: 700 worków po 45 kg m¹ki. Wed³ug ustalonego klucza przydzielono: luteranom: 280 worków; metod.: 210, trzem innym
grupom po 7005 worków.
B. Transport konserw i warzyw wynosi³ netto: 510 skrzyñ warzyw, 57 skrzyñ à
100 puszek i 590 kartonów à 24 puszki konserw i 210 kartonów z paczkami dla
dzieci.
Przydzielono: Luteranom: 204 skrzyñ warzyw, 22 skrzynie ma³ych puszek i
236 kartonów du¿. puszek. Metodystom: 153 skrzyñ warzyw, 17 skrzyñ ma³. i
177 skrzyñ du¿. puszek. Trzem innym grupom (ref., bapt., i ew. chrz.) jednakowo
po 51 skrzyñ warzyw, 6 skrzyñ ma³ych i 59 skrzyñ du¿ych puszek. Kartony z
paczkami dziec. 201 (lut. 80; met. 61; inni po 20 kart.).
4. Sekretarz podaje do wiadomoœci, ¿e wed³ug protoko³u podpisanego przez
delegatów wszystkich Koœcio³ów na podstawie rachunków, koszt transportów
wynosi³:
I. Transport z m¹k¹: z³: 46.4256 z³.
II.
„
z konserw. ” 144.008 ”
5. Prezes podaje do wiadomoœci, ¿e na poczet I sumy otrzymanej z centrali
genewskiej w kwocie z³. 600.000 wydatkowano:
1) na zapomogi dla duchownych: z³ 160.000
2) na pokrycie zaleg³. kw. adm. i zaci¹gniêtych d³ugów:
z³. 100.000
3) na czêœciowe pokrycie wyj(azdu) ks. Jesak(owa) z³ 23.000
4) I transport ¿ywnoœci
z³ 46.425
5) II
”
”
z³ 144.008 –
6. Przewodnicz¹cy podaje do wiadomoœci, ¿e delegaci otrzymali z Genewy z³
600.000, które maj¹ byæ u¿yte w pierwszym rzêdzie na zapomogi personalne dla
duchownych pracowników. Postanowiono przeznaczyæ na zapomogi 2/3 sumy, a
mianowicie 400.000. Sumê tê podzieliæ na poszczególne Koœcio³y wed³ug
uchwalonego klucza, a wiêc: Luteranie: 140.000 (oraz 20.000) = 160.000 z³. Metodyœci: 120.000; inne grupy po 40.000 z³. Wezwaæ wszystkie Koœcio³y do przedstawienia imiennego projektu podzia³u, po czym pieni¹dze zostan¹ wyp³acone.
Do uznania przedstawionych list i natychmiastowego wyp³acenia kwot upowa¿nia siê sekretarza Rady.
7. W sprawie sprawdzania i dzielenia darów ustalono:
A. O sposobie sprawdzania darów i ich podzia³u decyduj¹ wspólnie prezes i
sekretarz Rady, z czego sk³adaj¹ nastêpnie sprawozdanie Radzie. W razie rozbie¿noœci zdañ pomiêdzy prezesem i sekretarzem, decyduje Rada.
B. Finansowanie transportu z portu do Warszawy odbywa siê na koszt Rady. Z
dworca ka¿dy Koœció³ ma prawo i obowi¹zek zabieraæ swój przydzia³ na w³asny
koszt.
5

B³¹d, powinno byæ: 70.

199

DOKUMENTY DIALOGU EKUMENICZNEGO W POLSCE 1944-1957

C. Anuluje siê uchwa³ê Rady o odliczaniu 5 % rezerwy dla Rady.
8. W sprawie funduszów Rada postanawia:
a) otworzyæ konto w Banku Handlowym
b) funduszami bud¿etowo dysponuje Rada
c) czeki podpisuje prezes i sekretarz
d) dowody kasowe przechowuje i ksiêgê kasow¹ prowadzi skarbnik.
9. Protoko³y Rady spisuje i wszystkie akta przechowuje Sekretarz. Posiedzenie
zwo³uje Prezes lub Sekretarz.
10. W sprawie listu Zwi¹zku Ew. Chrz. postanowiono zwróciæ siê do ks. Jesakowa z proœb¹ o wyjaœnienie w najkrótszym terminie.
11. Ks. bp. Szeruda prosi o zwolnienie go z funkcji delegata Rady w Komitecie koordynacyjnym. Rada delegowa³a do Komitetu koordynacyjnego br. Stanis³awa Krakiewicza.
12. Posiedzenia s¹ prawomocne w obecnoœci reprezentantów trzech koœcio³ów,
w tym sekretarza oraz prezesa lub wiceprezesa.
Podpisani: Ks. bp Szeruda, br. Krakiewicz, ks. St. Skierski, ks. Najder, ks. Z.
Michelis.

Dokument 8
Protokó³ z posiedzenia Rady Koœcio³ów dn. 19. VI. 1946 r.
Obecni: 1. Ks. dr Herman, przedstawiciel Rady Koœcio³ów w Genewie; 2.
Pani Forytz, przedstawicielka IMCS, 3. Rev. Chambers, sup. Koœc. Metod. z
Ameryki, 4. Ks. bp Szeruda, 5. P. Smith, dyr. IMCS z Ameryki, 6. Ks. sen. Skierski, (7) ks. sup. Najder, (8) ks. Jesakow, 9. ks. Krakiewicz, 10. br. Szenderowski,
11. br. £ukawski, (12) ks. Z. Michelis.
1. Po modlitwie zmówionej przez br. Chambersa, przewodnicz¹cy wita goœci i
prosi ich o kilka s³ów informacji. P. Forytz przedstawi³a swoje zamierzenia organizacyjne w Polsce. P. Smith zapowiedzia³ blisk¹ wspó³pracê i pomoc Imki6 dla
Rady Koœcio³ów. . Ks. Chambers wyra¿a ¿yczenie na przysz³oœæ bliskiej wspó³pracy w Radzie Koœcio³ów.
2. Ks. dr Herman komunikuje co nastêpuje:
1) Zosta³y przyznane i s¹ do podjêcia na inwestycje pastorskie: 25.000 fr.
szwajc.
2) Zosta³a zaaprobowana na druk wspólnego œpiewnika [suma] 8.000 dol.
3) Przyrzeka i robi nadziejê na publikacje i prasê: 12.000 dol.
6
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4) 16 maszyn do pisania chc¹ kupiæ i zostan¹ przys³ane.
5) Pióra wieczne nale¿y sobie zakupiæ indywidualnie z fund. post.7
6) 40 rowerów zosta³o zakupione i wys³ane (15 dla luteran, 13 dla metod., 5
dla Bapt., 3 dla ref. i 6 dla ew. chrzeœc.)
7) Motocykli na razie kupiæ nie mo¿na, lecz pragn¹ to uczyniæ w odpowiedniej
chwili.
8) Zosta³o przyznane i jest do podjêcia na wydatki administr. Rady 3000 fr.
szw.
3. Ks. Herman porusza sprawê stosunku polskich Koœcio³ów Ewang. do pozosta³ych resztek ewang. Koœcio³ów niem. na ziemiach odzyskanych, aby mo¿liwie
zachowaæ mienie koœcielne dla Koœcio³ów Ewangelickich.
4. Ks. Michelis komunikuje, ¿e nadszed³ papier przywieziony przez Szwedów,
z czego 1 bela zginê³a. Papier uchwalono: drukowy przeznaczyæ na pismo Rady,
a kancelaryjny podzieliæ wed³ug klucza.
5. Prosiæ ks. Krakiewicza o przyjêcie na siebie obowi¹zku czuwania nad
spraw¹ uwzglêdnienia potrzeb Koœcio³ów w planie rozbudowy miasta.
6. Prosiæ br. Chambersa o poczynienie kroków w sprawie uruchomienia sprawy szkó³ek niedzielnych.
7. Nastêpne posiedzenie wyznaczono na 28. VI. na godz. 5 bez obowi¹zku zawiadamiania wobec obecnoœci reprezentantów wszystkich Koœcio³ów.
Podpisani: Ks. Z. Michelis, Ks. Najder, Ks. J. Szeruda, L. Jesakow, Ks. St.
Skierski, br. Krakiewicz, Edmund Chambers, br. Szenderowski.

Dokument 9
Protokó³ posiedzenia Rady Koœcio³ów
Dzia³o siê dn. 28. VI. 1946 r. w kanc. Koœc. E.A. w Warszawie
przy ul. Kredytowej 2/4.
Obecni: Ks. sup. Skierski, ks. bp Szeruda, ks. sup. Najder, ks. Z. Michelis,
Krakiewicz, Szenderowski, £ukawski, Enholc.
1. Sekretarz odczytuje list ks. Wickstroma, nawo³uj¹cy do zgodnej wspó³pracy
i unikania rozdŸwiêków wyznaniowych. Postanowiono odpowiedzieæ w tym samym duchu.
2. Obecny w charakterze goœcia anglikañski misjonarz wœród ¯ydów ks. Sergent deklaruje swoja chêæ wspó³pracy z Rad¹ Koœcio³ów. Wita go i dziêkuje za
deklaracjê Prezes Rady.
7

Podstawowego?
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3. Rozpatrywano konflikt miêdzy bp. Szerud¹ a ks. sup. Najderem w sprawach
wspó³pracy na Mazurach. Po wyczerpuj¹cej dyskusji przyjêto jednog³oœnie nastêpuj¹ce uchwa³y:
a) Ks. bp Szeruda i ks. sup. Najder oœwiadczaj¹, ¿e ¿aden z nich nie mia³ intencji obra¿enia w poprzedniej dyskusji ani drugiego Koœcio³a, ani jego przedstawiciela. Ks. bp Szeruda kategorycznie stwierdza, ¿e nigdy i wobec nikogo nie
stawia³ Koœcio³owi Metod. zarzutu zdobywania dusz Mazurów za dary. Wobec
tego oœwiadczenia ks. Najder cofa swoje s³owa o rozbijaniu wspó³pracy przez
Koœció³ E. Augsb. jako nieuzasadnione i przeprasza ks. bp. Szerudê za u¿ycie
tych ostrych s³ów. Ks. bp Szeruda uznaje incydent za za¿egnany i wyra¿a pewnoœæ zgodnej wspó³pracy w przysz³oœci.
b) Ks. Michelis stwierdza, ¿e Koœció³ Met. rozpocz¹³ pracê na Mazurach na
zaproszenie przedstawicieli ludnoœci mazurskiej i za zgod¹ miarodajnego wówczas przedstawiciela Koœcio³a E.A. a Rada stwierdza, ¿e praca Koœc. Met. na
Mazurach jest prowadzona w interesie sprawy ewangelickiej na Mazowszu.
c) Po wys³uchaniu wyjaœnieñ ks. sup. Najdera Rada przyjmuje do wiadomoœci
fakt przyjmowania od Mazurów deklaracji cz³onkowskich bez naruszania ich zasad dogmatycznych.
d) Rada stwierdza, ¿e w ogólnym interesie le¿y, aby wnioski poszczególnych
Koœcio³ów Ew. o przyznawanie im œwi¹tyñ poniemieckich i pounijnych by³y
uzgodnione pomiêdzy zainteresowanymi, najlepiej na forum Rady, aby w ¿adnym
wypadku nie nastêpowa³o konkurencyjne zabieganie o tê sam¹ œwi¹tyniê.
e) Rada stwierdza i wyra¿a pogl¹d, ¿e ¿aden Koœció³ nie powinien otwieraæ
swojej placówki na Mazowszu w miejscowoœci, gdzie pracuje ju¿ inny Koœció³
Ewang. bez uzgodnienia z nim zasad wspó³pracy w razie potrzeby na forum Rady
Koœcio³ów.
4. Sekretarz odczytuje pismo Zwi¹zku Zborów Ew. Chrz. w sprawie nieporozumienia tego¿ Zwi¹zku z ks. Jesakowem w sprawie rozdzia³u darów dla
ewang. chrzeœcijan, oraz pisemne wyjaœnienie ks. Jesakowa. Uchwalono wobec
nieobecnoœci ks. Jesakowa rozpatrzenie sprawy od³o¿yæ do czasu jego powrotu z
zagranicy. Z bie¿¹cych przydzia³ów wydawaæ Zarz¹dowi Zwi¹zku 2/3 przydzia³u
a 1/3 zarezerwowaæ dla ks. Jesakowa.
5. Przyst¹piono do rozpatrzenia odroczonej na poprzednim posiedzeniu sprawy sprawozdania kasowego. Dyr. Enholc stawia wniosek, aby sprawê odroczyæ
do czasu powrotu skarbnika, ks. Jesakowa. P. Krakiewicz proponuje wybór Komisji dla rozpatrzenia rachunków; in¿. Szenderowski stawia wniosek natychmiastowego zbadania rachunków przez Radê. Uchwalono wniosek in¿. Szenderowskiego. Po przejrzeniu rachunków sprawozdanie zatwierdzono i podpisano. Rada
wyrazi³a jednomyœlnie swoje zaufanie prezesowi Rady i proœbê, aby i nadal kierowa³ sprawami finansowymi Rady. Sprawê wyboru skarbnika do pomocy prezesowi, z tym aby skarbnik nale¿a³ do innego ugrupowania odroczono do powrotu
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ks. Jesakowa. Poza tym wybrano Komisjê z trzech osób dla technicznego i finansowego za³atwienia sprawy transportów z Gdyni do W-wy: Ks. Najder – prezes
Komisji, in¿. Szenderowski (wzgl. zastêpca dr £ukawski), oraz br. Lisiecki, delegat Koœcio³a Baptystów.
6. Sekretarz odczytuje pismo Zwi¹zku Ew. Chrzeœc. w sprawie za³atwienia
sprawy zmiany nazwy przez Koœció³ Ew. Chrzeœc. Baptystów. Postanowiono pismo skierowaæ do Rady Koœcio³a Baptystów.
7. Dyr. Enholc wnosi za¿alenie z powodu pomijania go, jako reprezentanta pewnej grupy przy podziale darów wed³ug klucza i w zwi¹zku z tym stawia zarzuty
pope³niania nieformalnoœci i niesprawiedliwoœci przez prezydium. Przewodnicz¹cy
i sekretarz odpieraj¹ zarzuty p. Enholca, który sk³ada oœwiadczenie, ¿e wystêpuje z
Rady, o czym zawiadomi centralê w Genewie i opuszcza posiedzenie. Sekretarz
oœwiadcza, ¿e powy¿sze oœwiadczenie p. Enholca umieœci w protokole.
8. Sekretarz powiadamia o stypendiach dla teologów do wyjazdu do Francji
lub jako pomoc przy studiach krajowych, o piêciu wolnych miejscach dla laików
na 3-mies. kurs religijny w Szwajcarii i rozdaje odpowiednie formularze.
9. In¿. Szenderowski zapowiada wniesienie proœby o przydzielenie pewnej iloœci papieru na druk œpiewników.
10. Sekretarz prosi o wydelegowanie do pomocy cz³onka Rady do podzia³u
papieru biurowego. Wydelegowano in¿. Szenderowskiego.
11. Nastêpne posiedzenie z udzia³em delegatów szwajcarskich wyznaczono na
wtorek 2. VII. o godz. 5 pp. Na tym posiedzenie zamkniêto.
Ks. K. Najder, Ks. Z. Michelis, Ks. J. Szeruda, ks. Skierski, br. Kircun, in¿.
Szenderowski.

Dokument 10
Protokó³ Posiedzenia Rady Koœcio³ów
Dzia³o siê 1 lipca 1946 r. w kanc. Koœc. Ew.Au. w W-wie.
Obecni: Ks. sup. Skierski, ks. bp Szeruda, ks. sup. Najder, ks. Michelis, in¿.
Szenderowski, Lisiecki, ks. Kircuñ, br. Krakiewicz, in¿. Szuch.
1. Sekretarz podaje do wiadomoœci, ¿e jest kilka transportów towarowych
przyznanych nam przez Genewê przez American Relief i przez poszczególne Koœcio³y, a sk³adaj¹ce siê z ¿ywnoœci, obuwia i ubrañ. Czêœæ transportów jest ju¿ na
miejscu, czêœæ w drodze, czêœæ w Gdyni. W najbli¿szych dniach ka¿dy z Koœcio³ów otrzyma na piœmie wykaz przypadaj¹cej nañ czêœci.
Poza tym sekretarz oœwiadcza, ¿e American Relief gotowe jest stawiæ do dyspozycji Rady samochód ciê¿arowy. Postanowiono dar przyj¹æ.
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2. Sekretarz oœwiadcza, ¿e do podzia³u jest 39 ryz papieru kancelaryjnego wed³ug klucza. Papier jest do odebrania w kancelarii parafii ew. augsb.
3. Zwi¹zek Zborów Ew. Chrzeœc. prosi o przydzielenie 2.000 arkuszy na
œpiewnik. Chodzi o papier drukowy. Przyznano.
4. Br. Krakiewicz sk³ada wraz z bp. Szerud¹ sprawozdanie z akcji pomocy
dzieci komitetu koordynacyjnego. Wezwano wszystkie wyznania do sporz¹dzenia
list dzieci i z³o¿enia ich do Komitetu Koordynacyjnego.
5. Prezes serdecznie wita delegatów szwajcarskich ks. Staehlina z Bazylei i ks.
Hellsterna z Zurychu, po czym ks. Staehlin sk³ada pozdrowienia od Rady Ekumenicznej w Genewie oraz Koœcio³a Szwajcarskiego. Ks. Hellstern referuje zakres
dzia³alnoœci pomocy ze strony akcji szwajcarskiej w Polsce oraz Koœcio³a Szwajcarskiego. W Otwocku rezerwuje siê 20 miejsc, a w Rabce 40 – dla dzieci ewangelickich.
Postanowiono przedyskutowaæ nastêpuj¹ce zagadnienia:
a) sprawa bursy teologów i stypendiów dla studiów w Szwajcarii, ew. 4 studentów z warunkiem posiadania matury i rozpoczêtych studiów na fakult. warszawskim.
b) podzia³ nades³anego daru.
c) odbudowa jednego koœcio³a na ogólny u¿ytek.
6. W sprawie bursy teologów delegaci szwajcarscy wypowiadaj¹ ¿yczenie i
opiniê, aby bursa nawet prowadzona przez jeden Koœció³ sta³a otworem dla studentów wszystkich Koœcio³ów reprezentowanych w Radzie Koœcio³ów.
7. W sprawie gimnazjum ewang. przyjêto do wiadomoœci ofertê ks. Najdera
przekazania Zak³adu w Klarysewie na ten cel oraz oœwiadczenie delegacji szwajcarskiej, ¿e gotowa nades³aæ pomoc w postaci inwentarza i artyk. spo¿ywczych
dla internatu.
8. Jednomyœlnie uznano, ¿e natychmiastowa odbudowa Koœcio³a Reform. na
powszechny u¿ytek jest wskazana i po¿¹dana.
9. Sprawê budowy misyjnego domu przedyskutowaæ na nastêpnym posiedzeniu i potem przes³aæ sprawozdanie do Zwi¹zku Szwajcarskiego.
10. Po wyjaœnieniu sprawy podzia³u darów ogólnych i konfesyjnych delegaci
szwajcarscy zastrzegaj¹ sobie prawo podzia³u wed³ug przyjêtego klucza, ze specjalnym uwzglêdnieniem bezpoœrednich wspó³wyznawców.
Podpisani: Ks. J. Szeruda, Ks. Najder, Ks. Z. Michelis, A. Kircuñ, ks. Krakiewicz, L. Szenderowski, St. Szuch.
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Dokument 11
Protokó³ posiedzenia Rady Koœcio³ów Ewang. w Polsce
Dzia³o siê 30 lipca 1946 r. o godz. 5pp.
Obecni: ks. sup Najder, ks. sup. Skierski, ks. Kircuñ, ks. Jesakow, ks. Michelis,
br. Andres, br. Lisiecki, pastor(owa) Zaunarowa jako goœæ i reprezentant z Genewy ks. Rasmussen z Ameryki, br. Szenderowski.
1. Po modlitwie zmówionej przez ks. Kircunia przewodnicz¹cy Ks. Najder
wita w imieniu Rady obecnego goœcia ks. Rasmussena, za co ten sk³ada podziêkowanie.
2. Ustalono udzia³ goœci: Ks. Rasmussena, Nelsona, Wickstroma w niedzielnych nabo¿eñstwach 4 sierpnia oraz wyjazd ks. Rasmussena na ca³y tydzieñ 5-11
sierpnia do £odzi, a od 14-19 pobyt na Mazurach.
3. Rada przyjmuje do wiadomoœci przybycie i podzia³ kolejnych transportów
rzeczy i ¿ywnoœci. Niepodzielone 17 maszyn do szycia, znajduj¹ce siê w magazynie przy ul. Mokotowskiej 12 podzieliæ wg klucza. Podzia³ maszyn przekazaæ br.
Szenderowskiemu i Lisieckiemu.
4. Sekretarz komunikuje, ¿e w magazynie przy ulicy Mokotowskiej znajduje
siê transport od Polonii Ameryk. dostarczonej przez dyr. Osiñskiego: 546 bel
odzie¿y, 527 worków obuwia, 202 kartony jarzyn, co stanowi w podziale dla luteran: 218,4-210; 8-80,8; dla metod.: 163,8-158; 1-60,6, inni; 54,6-52,7-20,2.
5. Ks. Najder przedstawia w imieniu komisji trzech rachunki za transporty:
I transport
- z³ 31.270 –
II ”
” 30.774 –
III ”
” 25.240.
Rada zatwierdza przedstawione rachunki oraz w tym wypadku i wy¿sze diety
dla kierowników ani¿eli by³y przewidziane. Na przysz³oœæ ustala siê, ¿e przy
wiêkszych transportach mo¿e byæ 2 kierowników, przy mniejszych – jeden. Diety
ustala siê dla kierowników z³ 1.000, a dla konwojentów z³. 600. –
6. Sekretarz przedstawia meldunek ks. Jesakowa, ¿e do magazynu wp³ynê³o od
Polonii Amer. 105 skrzyñ nasion. Uchwalono prosiæ Komisjê dwóch o sprawdzenie
nasion i przedstawienie na przysz³e posiedzenie projektu sporz¹dzonego podzia³u.
7. Ks. Michelis przedstawia sprawê transportu szwajcarskiego i wydane w tej
sprawie dyrektywy przez ofiarodawców. Rada przekazuje sprawê zainteresowanym Koœcio³om wed³ug dyrektyw.
8. Ks. Michelis porusza sprawê drewnianego Koœcio³a przys³anego z Szwajcarii i zapytuje, czy Koœció³ Metod. zamierza Koœció³ drewniany zmontowaæ w najbli¿szej przysz³oœci. Ks. Michelis zastrzega siê, ¿e porusza sprawê na ¿yczenie
delegatów szwajcarskich.
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Ks. Najder oœwiadcza, ¿e zw³oka w montowaniu nast¹pi³a z braku planów i
placu. Obecnie plany nadesz³y i sprawa zostanie w najbli¿szej przysz³oœci za³atwiona. Rada przyjê³a to oœwiadczenie do wiadomoœci.
Podpisani: Ks. Najder, A. Kircuñ, St. Anders, Irena Zaunarowa, ks. Skierski,
L. Jesakow, br. Lisiecki, br. Szenderowski, ks. Z. Michelis.

Dokument 12
Protokó³ posiedzenia Rady Koœcio³ów
z dnia 2. sierpnia 1946 r. o godz. 10-tej.
Obecni: Ks. bp Szeruda, ks. sup. Skierski, ks. sup. Chambers, ks. sup. Najder,
ks. Jesakow, br. Lisiecki, dyr. Enholc, ks. Michelis, 4 delegaci Luteran, delegaci
biura Genewskiego: ks. Wickstrom i ks. Rassmusen, trzej delegaci met. wzgl. prezbiteriañscy z Ameryki (Dr. Frey, Lang, Dawson, Nelson Michelfelder, Meklenberg, Montgomery [?]).
1. Po modlitwie ks. sen. Skierskiego przewodnicz¹cy powita³ zebranych, w
szczególnoœci goœci zagranicznych. Nastêpnie przemawia³ dr. Michelfelder, dr.
Lang, dr. Meklenberg, dr. Wickstrom.
2. Ks. Wickstrom porusza sprawy organizacyjne, sprawê wykonywania dyrektyw Genewy, sprawê podzia³u darów zagranicznych i pieniêdzy oraz rozszerzenia
tej pomocy na inne wyznania. Postanowiono w tej sprawie zwo³aæ specjalne posiedzenie z udzia³em przewodnicz¹cego, sekretarza, skarbnika i jednego delegata
ka¿dego Koœcio³a na godz. 4 pp. w dniu dzisiejszym.
3. Ks. Narbutowicz porusza sprawê utworzenia ajencji prasowej i stawia wniosek
utworzenia tej¿e przy Radzie Ekumenicznej. Zebrani uchwalili powo³aæ organizacyjny Komitet w osobach: ks. Narbutowicz, dr. Gross, mec. Krakiewicz, ks. Najder.
Podpisani: A. Kircuñ, Ks. Jesakow, ks. Skierski, br. Lisiecki, ks. Z. Michelis,
ks. Najder.

Dokument 13
Protokó³ Posiedzenia Rady Koœcio³ów Ewangelickich
z dnia 21. VIII. 1946 r. godz. 17-ta
Obecni: Ks. sup. Najder, ks. Z. Michelis, br. Krakiewicz, dyr. Enholz, br. Anders, br. Liszkiewicz, ks. sup. Skierski, ks. Jesakow, br. Szenderowski, dr £ukawski, p. Zaunarowa oraz delegat z Genewy ks. Rasmussen.
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1. Br. Jesakow komunikuje, ¿e przyby³ transport przez Radê Polonii ameryk.:
1531 kartonów ca³ych jarzynowych
34
”
uszkodzonych
35 skrzyñ ¿ywnoœci.
Przydzielono:
Luteranie
- 615 ca³ych, 13 uszk. 14 skrzyñ
Metodyœci
- 461 ”
11 ”
10 i ½ ”
Reform.
- 154 ”
3
”
3i½ ”
Bapt.
- 154 ”
3
”
3i½ ”
Ew. Chrzeúc. - 154 ”
3
”
3i½ ”
Koszty wynios³y ogó³em: z³: 12.015, które pokrywaj¹ wszystkie grupy procentowo.
2. Przewodnicz¹cy komunikuje, ¿e nadszed³ transport ze Sztokholmu 2.272 kg
¿ywnoœci i 110 kg myd³a.
3. Rada uchwali³a, aby na pocz¹tku ka¿dego posiedzenia przewodnicz¹cy
przedk³ada³ porz¹dek dzienny.
Uchwalono porz¹dek dzisiejszego posiedzenia: a) sprawozdanie z transportów,
b) sprawa transportu ze Sztokholmu, c) sprawozdanie finansowe, d) wniosek ks.
Skierskiego, e) wnioski ks. Rassmussena, f) wolne wnioski.
4. Br. Jesakow sk³ada sprawozdanie finansowe. Wybrano komisjê rewizyjn¹ w
sk³adzie: br. Krakiewicz, br. Szenderowski, ks. Skierski. Upowa¿nia siê komisjê
do zatwierdzenia i w tym wypadku do podpisania sprawozdania finansowego.
5. Upowa¿niono przewodnicz¹cego do podniesienia funduszów subsydialnych
w Genewie dla Rady z obowi¹zkiem przed³o¿enia natychmiast otrzymanych kwot
Radzie celem dorêczenia skarbnikowi.
6. Ks. Michelis odczytuje wniosek ks. Skierskiego w sprawie zaproszenia w
sk³ad Rady ks. Sergenta, delegata Filadelfijskiego Towarzystwa niesienia pomocy
wyznania anglikañskiego. Uchwalono zaprosiæ ks. Sergenta i skierowaæ do niego
pisemne zawiadomienie.
7. Sprawê zaproszenia reprezentantów prawos³awnych i staro-katolickich do
komitetu pomocy odroczyæ do czasu otrzymania bli¿szych instrukcji z Genewy
po przedstawieniu sprawy przez ks. Rassmussena. Do czasów podwy¿szenia subsydiów z Genewy rozdzieliæ pomiêdzy te Koœcio³y 5 % ogólnej iloœci.
8. Ustaliæ sta³y termin posiedzenia Rady na pierwszy poniedzia³ek w miesi¹cu.
Wysy³aæ co miesi¹c sprawozdanie kasowe i finansowe do Genewy.
9. Wybraæ Komisjê dla przygotowania sprawy podzia³u darów pomiêdzy nowoprzyjête wyznania w sk³adzie: ks. Szerudy, br. Krakiewicza, br. Szenderowskiego.
10. Wybraæ Komisjê w sprawie przygotowania kursów biblijnych jeszcze w
tym roku w sk³adzie ks. Szerudy, ks. Kircuna, i dr. £ukawskiego.
11. Rada postanowi³a przychylnie zaopiniowaæ podanie Koœcio³a Reformowanego poparte kosztorysu8 na odbudowê cmentarza w wysokoœci z³. 4 miliony.
8

Brzmienie dos³owne.
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12. Br. Jesakow podaje do wiadomoœci komunikaty z Genewy w sprawie pism
ewangelickich: 4 pisma dla Polski uchwalono podaæ: ks. Szeruda, br. Jesakow, br.
Krakiewicz (Poznañska 13), br. Szenderowski.
13. Br. Jesakow odczytuje list w sprawie wybrania patrona celem porozumienia siê z odnoœn¹ instytucj¹ w New Jorku.
Podpisani: Ks. bp9 Z. Michelis, Ks. Najder, ks. Skierski, ks. Szeruda, br. Krakiewicz, br. Anders, br. Szenderowski, br. £ukawski, br. Jesakow.

Dokument 14
Protokó³ Posiedzenia Rady Koœcio³ów Ewangelickich
w kancelarii Koœcio³a Metodystycznego przy ul. Mokotowskiej 12
dnia 1 paŸdziernika 1946 r. o godz. 17tej.
Obecni: ks. bp Z. Michelis, ks. sup. Skierski, ks. sup. Najder, br. Krakiewicz,
br. Andres, br. Szenderowski, ks. Sergent, dyr. Enholc, br. Lisiecki, ks. Jesakow,
rev. Rassmussen.
1. Ks. skarbnik Jesakow sk³ada sprawozdanie z ostatnich przydzia³ów pieniê¿nych
i materia³owych. Otrzymano z Genewy na adm. 3.424 fr.szw., oraz 29.960 fr.szw. Isza
suma na wydatki admin., II suma – na zapomogi personalne. Wypada do wyp³aty: dla
luteran –530.000; dla metod. 260.000; bapt. i ew.chrzeœc. po 160.000, ref. – nic. Poza
tym wypada na ka¿d¹ z wymienionych 16 osób po z³: 51.460.
Wyp³aty dokona skarbnik jutro, w ³onie ka¿dego Koœcio³a maj¹ nast¹piæ wyrównania, przy czym na osobê wed³ug obliczenia skarbnika wypada suma z³.
161.468.
Pozostaje u skarbnika z tej sumy do dyspozycji dr. Cockborna zù. 1.162.000
oraz okoùo ½ milj. na wydatki adm.
2. br. Lisiecki sk³ada podzia³ ostatnich dwóch transportów, wyszczególnionych
w aneksie do protokó³u.
3. Wydelegowano ks. Rassmussena i ks. Najdera do zbadania sprawy konsumentów (?) w biurze Rady „Polonii”.
4. Uchwalono przydzieliæ nowym grupom: prawos³awnym, anglikanom, mariawitom, narod.-kat. po 1 i pó³ %, a staro-katol. do dyspozycji bp. Przysieckiego i bp.
Farona 1 %. Z obecnego przydzia³u wydaæ mariawitom 1 % a ks. Faronowi ½ %.
5. Dalszy ci¹g posiedzenia w czwartek 3. X. o godz. 17tej przy ul. Mokotowskiej 12.
Podpisani: Ks. bp Z. Michelis, ks. K. Najder, ks. St. Skierski, br. Krakiewicz,
ks. J. Szeruda, L. Jesakow, br. Szenderowski, br. Andres, br. Lisiecki, dyr. Enholc.
9

„bp” dopisane ex post innym kolorem atramentu.
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Dokument 15
Protokó³ Posiedzenia Rady Koœcio³ów Protest.
z dnia 3. X. 1946 r.
Obecni: Ks. K. Najder, St. Skierski, L. Jesakow, J. Rasmussen, ks. Sergent, br.
Szenderowski, br. Krakiewicz, br. Andres, br. Lisiecki i ks. Narbuttowicz. Przewodnicz¹cy: ks. Najder. Z powodu nieobecnoœci sekretarza obrano ks. Jesakowa
na sekretarza posiedzenia. Przybyli nastêpnie: ks. bp Michelis, ks. prof. Szeruda i
trzech delegatów ze Szwecji.
1. Ustalono porz¹dek posiedzenia:
1) Sprawozdanie z transportów
2) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
3) Sprawa wys³ania delegata do Londynu.
2. Prezes przedstawia ks. Narbuta10 , który z kolei sk³ada obszerne sprawozdanie o zabiegach celem utworzenia Agencji Prasowej.
3. Z zadowoleniem przyjêto propozycjê wspó³pracy z delegatami ze Szwecji i
postanowiono zawiadomiæ o tym Genewê i Szwecjê.
4. Podczas posiedzenia przybywaj¹ na posiedzenie delegaci ze Szwecji: ks.
Cederberg, ks. Hellquist i ks. Lind. Przewodnicz¹cy wita przyby³ych, a w ich
imieniu przemawia ks. Cederberg.
5. Ks. Rassmussen poleca ks. Cederberga jako swego nastêpcê i dziêkuje za
wspó³pracê z nim w czasie jego pobytu w Polsce. Przewodnicz¹cy dziêkuje ks.
Rasmussenowi za pomoc i przychylnoœæ i proponuje aby Komitet przes³a³ podziêkowanie jego biskupowi w Ameryce, co zosta³o przyjête jednomyœlnie.
6. Sekretarz przedk³ada dwa listy z Genewy: jeden legitymuje ks. Cederberga, jako reprezentanta z Genewy w Polsce, a drugi wzywa Radê Koœcio³ów
Ewangel. wzglêdnie Komitet Odbudowy do obdzielenia wszystkich innych Koœcio³ów (bez Koœcio³a Rzymsk.) oraz powo³anie ich przedstawicieli w sk³ad
Rady. Dla uregulowania tej kwestii wybrano Komitet trzech – przewodnicz¹cego, sekretarza i br. Krakiewicza, który przygotuje konkretny wniosek na nastêpne posiedzenie.
7. Ks. Cederberg przedstawia plan pracy delegacji szwedzkiej w Polsce oraz
jej wspó³pracy z Komitetem Odbudowy. Wywody jego uzupe³nia w imieniu delegacji ze Szwecji ks. Hellquist.
8. Uchwalono zwróciæ siê do Genewy o wyasygnowanie specjalnej kwoty na
za³o¿enie kuchni ekumenicznej w Warszawie dla wszystkich bez ró¿nicy wyznania ze szczególnym uwzglêdnieniem wyznawców Rady Ekumen. i prosiæ ks. Ra10 Chodzi o ks. Edwarda Narbuttowicza z Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego.
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smussena o przedstawienie osobiœcie tej sprawy w Genewie. Prosiæ o 1.000 fr. i
naczynia dla kuchni i po 2.000 fr. mies. przez 6 miesiêcy.
9. Ks. Rassmussen wzywa wszystkie Koœcio³y do zestawienia i z³o¿enia listy
ksiê¿y dla otrzymania zapomogi inwestycyjnej wed³ug schematu: wiêcej – mniej
poszkodowany, zamieszka³y w mieœcie lub na wsi, posiadaj¹cy ma³¹ lub liczn¹
rodzinê, ordynowany lub nieordynowany.
10. Ks. Rasmussen sk³ada sprawozdanie z wizyty u dyr. Osiñskiego z pomocy
amerykañskiej. Dyr. Osiñski wyrazi³ gotowoœæ i nadal bezp³atnie transportowaæ
dary dla Rady. Ks. Rasmussen proponuje przes³anie dyr. Osiñskiemu podziêkowania.
Bêd¹ w odpisie przes³ane przewodnicz¹cemu Rady ks. Najderowi. [Brak s³owa, prawdopodobnie mia³o byæ: propozycjê] Ks. Rasmussena uchwalono.
11. Uchwala siê zobowi¹zaæ wszystkie Koœcio³y otrzymuj¹ce pomoc przez
Radê, aby po ka¿dym transporcie sk³ada³y opisy i dziêkczynne listy dla Genewy.
Podpisani: Ks. bp Z. Michelis, ks. K. Najder, ks. St. Skierski, ks. J. Szeruda,
ks. Sergent, br. Szenderowski, br. Krakiewicz, ks. Jesakow, br. Andres, ks. Rasmussen, ks. Narbuttowicz.

Dokument 16
Protokó³ Posiedzenia Rady Koœcio³ów Ew.
27. X. 1946 r. o godz. 17tej w kancelarii Koœcio³a Metod.
Obecni: Ks. bp Z. Michelis, ks. Cederberg, delegat genewski, ks. prof. Szeruda, ks. sup. Warfield, ks. Jesakow, ks. Sergent, br. Szenderowski, dyr. Enholc.
1. Ustalono porz¹dek dzienny: 1) komunikaty i listy, 2) sprawy bie¿¹ce, 3) referat ks. Cederberga.
2. a) Ks. Jesakow odczytuje list dyr. Cockburna z zapowiedzi¹ przyjazdu.
Przyjêto do wiadomoœci.
b) – list z biura genewskiego o powstaniu ko³a akademickiego przy Radzie
Ekumenicznej. – Przyj¹æ do wiadomoœci a decyzjê powzi¹æ przy konkretnym
wniosku przy punkcie 2) porz¹dku dziennego.
c) – List w sprawie kursu dla kolegów w Szwajcarii – przyjêto do wiadomoœci.
d) – List z Genewy w sprawie „Ewangelickiej Pomocy Samarytañskiej”. Odroczyæ sprawê do nastêpnego posiedzenia wobec nieobecnoœci przedst. Koœcio³a
Baptystów.
e) – List z Genewy w sprawie Koœcio³a Misyjnego i jego prawnej egzystencji
w Polsce. Zawiadomiæ Radê Ekumeniczn¹ w Genewie, ¿e Koœció³ Misyjny w
Polsce w granicach r. 1939 faktycznie i prawnie przesta³ istnieæ.
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3. Wniosek m³odzie¿y akademickiej o subsydium na organizacjê i opiniê przychyln¹ dla Genewy. Wyznaczono z funduszów administr. na pierwsze potrzeby
organizacyjne z³. 10.000 z kasy Rady Koœcio³ów oraz daæ opiniê przychyln¹ dla
Genewy.
4. Sprawê wyznaczenia delegata odroczyæ do jednego i nastêpnych posiedzeñ.
Uznaæ organizacjê m³odzie¿ow¹ jako autonomiczn¹ sekcjê przy Radzie Ek. na
prawach za³¹czonego statutu.
5. Delegat ks. Cederberg odczytuje dyrektywy, wnioski i zapytania Genewy:
1) Ks. Cederberg jest upowa¿niony do zatwierdzenia wniosków na wyp³atê
zapomóg dla II i III kategorii ksiê¿y, którzy ponieœli straty wojenne i prosi o z³o¿enie kontrolnych wniosków. Przygotowaæ do 15. XI. wykazy zak³adów dobroczynnych i ich potrzeb.
2) Nale¿y spowodowaæ nale¿enie do Rady Ekum. wszystkich wyznañ i organizacji religijnych.
3) Wszyscy cz³onkowie Rady, czyli Komitetu Odbud. powinni posiadaæ pisemne delegacje do Komitetu od swoich w³adz koœcielnych i maj¹ je dorêczyæ
delegatowi.
4) W sprawie kuchni w W-wie Genewa stawia pytania: 1) czy w³adze dadz¹
lokal, 2) czy w³adze pokryj¹ wydatki administr., 3) czy umo¿liwi¹ zakupy artyk.
¿ywnoœciowych po cenach kontygentowych, 4) czy w³adze zezwol¹ na kontrolê
Rady Genewskiej, 5) ile wyniesie bud¿et za 4 mies.? , 6) ile nale¿y wydawaæ
obiadów: 500 do 1000?
4a) Sprawa agencji prasowej.
5) Genewa sk³ada podziêkowanie za pomoc katolickiej American Relief i Poland za pomoc w transportach.
6. Genewa chce byæ cz³onkiem ogólnokrajowego Komitetu Pomocy w Polsce i
wp³aci cz³onkowsk¹ sk³adkê 500 fr. szw.
7. Genewa gotowa przeznaczyæ na drukarniê 2.000 dolarów.
8. Genewa prosi o opiniê w sprawie Samarytanina w Olsztynie.
9. Genewa prosi o popieranie zwi¹zku studentów ewangel.
10. Sprawa sierociñca p. Eden.
Uchwa³y w sprawie referatu delegata:
1. Przedstawiæ konkretne wnioski na nastêpne posiedzenie 29 X.
2. Przygotowaæ do 15. XI wykazy.
2a) Sprawê wyjaœniæ w obecnoœci dyr. Cockburna. Wezwaæ Komisjê trzech do
przedstawienia projektu reorganizacji w poniedz. 28. X.
3. Przygotowaæ pisemne, urzêdowe zaœwiadczenia dla delegatów do 15 XI.
4. Prosiæ ks. Najdera o raport w sprawie kuchni na poniedzia³ek.
4a) Wybraæ komisjê prasow¹ dla opracowania do 15. XI. konkretnych projektów prasowych: ks. Najder, ks. bp. Michelisa i br. Krakiewicza zaprosiæ.
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5. Wystosowaæ do American Relief podziêkowanie za okazan¹ pomoc.
Z dwóch samochodów ciê¿arowych w Gdyni jeden wypo¿yczyæ misji szwedzkiej
na Mazury, a drugi przekazaæ do dyspozycji parafii warszawskiej w osobie ks. bp.
Michelisa; samochód ten bêdzie obs³ugiwa³ grupy baptystów i ew. chrzeœcijan, inne
grupy, w szczególnoœci reform. i ks. Jesakowa obs³uguje samochód ks. Najdera.
6. Wyznaczyæ do organizacji ks. Cederberga, na zastêpcê ks. Jesakowa. Wydelegowaæ prof. Szerudzinê do Komitetu Opieki szwajcarskiego nad dzieckiem.
7. Prosiæ o u¿ytkowanie subsydium na zakup kompletu drukarni i przes³anie
jej do Warszawy.
8. Odroczyæ do poniedzia³ku – ks. Cederberg uprzednio zbada w Olsztynie.
9. Za³atwiono – p. 3.
10. Wystosowaæ opiniê przychyln¹ do Genewy i wydelegowaæ ks. Najdera,
jako reprezentanta Rady do Rady Wykonawczej Zak³adu i czuwania nad dzieæmi
ewangelickimi.
11. Ks. Cederberg informuje, ¿e transport 5 ton ze Szwecji jest do podzia³u dla
ca³ej Rady.
Przekazaæ Komisji do podzia³u wed³ug klucza.
Podpisani: ks. bp Z. Michelis, ks. Cederberg, ks. Najder, ks. J. Szeruda, ks. Jesakow, in¿. Szenderowski.

Dokument 17
Protokó³ Posiedzenia Rady Koœcio³ów Ew.
dnia 14 listopada 1946 r. w kancel. Koœc. Met.
Obecni: Dr. Cockburn, ks. Cederberg, ks. bp. Z. Michelis, Ks. prof. Szeruda,
Ks. sup. Najder, ks. Jesakow, dr. £ukawski, dyr. Enholc, ks. Sergent, radca Krakiewicz, ks. Kircun, br. Lisiecki.
1. Ks. Najder odczytuje werset biblijny i wita goœcia dr. Cockburna, który
dziêkuje za serdeczne przyjêcie.
2. Sekretarz odczytuje porz¹dek dzienny: sprawozdanie kasowe, rozpatrzenie
projekt(u) statutu i bud¿etu.
3. ks. Jesakow – skarbnik R. E. odczytuje sprawozdanie kasowe. Na wniosek
dr. Cockburn uchwalono pokryæ stare rachunki transportowe; na przysz³oœæ rachunki transportowe przedstawiaæ na posiedzeniu, a po zatwierdzeniu roz³o¿yæ
proporcjonalnie na poszczególne koœcio³y. Na razie potrzebne pieni¹dze skarbnik
bêdzie wyk³ada³ z kasy Rady.
4. Br. Krakiewicz referuje poprawki do projektu statutu R.E. w szczególnoœci
Komitetu Rozdzielczego. Uchwalono na razie poprawki do II rozd.: 1) 2 nowych
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cz³onków nieewangel. Koœcio³ów po jednym cz³onku, natomiast z dotychczasowych cz³onków Rady ma wchodziæ po dwóch delegatów; 2) Komitet misyjny ma
byæ wy³oniony przez Komitet Odbudowy; 3) przedstawicielstwo innych nowych
grup protest.: maj¹ jednego delegata w Komitecie Odbudowy o ile nale¿¹ do Koœcio³ów w Zwi¹zku Œwiatowym.
5. Dr. Cockburn komunikuje, ¿e Genewa wyasygnowa³a 10.000 $ (?) na kuchniê w Warszawie i proponuje wybranie dwóch pomocników (?)11 ks. Cederberga,
który bêdzie kontrolowa³ kuchniê.
6. W sprawie œpiewnika uchwalono powo³aæ ks. Krenza na fachowego referenta i wyasygnowanie na ten cel 50.000 z³ w dwóch ratach. Do pomocy ks. Krenzowi wydelegowano in¿. Szenderowskiego.
7. Zg³oszono o przys³anie amerykañskich wspó³pracowników. Cz³onkowie
maj¹ zg³osiæ do nastêpnego dnia na piœmie swoje zapotrzebowanie.
8. Nastêpne posiedzenie wyznaczono na 16. XI. o godz. 10tej rano.
Podpisani: Ks. Michelis, Ks. Najder, Ks. L. Sergent, ks. Jesakow, A. Kircun,
in¿ Szenderowski, Lisiecki.

Dokument 18
Statut Tymczasowy Rady Ekumenicznej w Polsce
Rada Ekumeniczna
1. Do R. E. mog¹ nale¿eæ wszystkie Koœcio³y oraz organizacje religijne stoj¹ce
na gruncie wiary, ¿e Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym i Zbawicielem œwiata.
Organizacje wchodz¹ce w sk³ad R. E. oraz ich oficjalni reprezentanci s¹ zobowi¹zani do wzajemnego szacunku i lojalnego postêpowania.
2. Nowych cz³onków do R. E. przyjmuje ogólne zgromadzenie Rady zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów po otrzymaniu pisemnego zg³oszenia zwierzchniej reprezentacji wnioskodawcy.
3. Do ogólnego zgromadzenia R. E. Koœcio³y i organizacje nale¿¹ce do R. E.
deleguj¹ swoich reprezentantów wed³ug nastêpuj¹cej zasady:
Koœcio³y i organizacje licz¹ce ponad 100 000 cz³onków – 5 delegatów;
Koœcio³y i organizacje licz¹ce ponad 50 000 cz³onków – 4 delegatów;
Koœcio³y i organizacje licz¹ce ponad 20 000 cz³onków – 3 delegatów;
Koœcio³y i organizacje licz¹ce ponad 10 000 cz³onków – 2 delegatów;
Koœcio³y i organizacje licz¹ce poni¿ej 10 000 cz³onków – 1 delegata.
11

S³owo nieczytelne.
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Zg³oszenie delegatów musi nast¹piæ na podstawie formalnej uchwa³y kierownictwa Koœcio³a wzgl. organizacji oraz przes³anie odpowiednio poœwiadczonego
odpisu protokó³u wzgl. nominacji.
4. Ka¿dy Koœció³ ma prawo odwo³ania delegata wzgl. zamiany tego¿. Wszyscy delegaci maj¹ równe prawa g³osu.
5. R. E. wybiera absolutn¹ wiêkszoœci¹ wszystkich cz³onków R. E. prezesa,
oraz zwyk³¹ wiêkszoœci¹ 5 wiceprezesów, trzech sekretarzy, skarbnika, którzy
³¹cznie stanowi¹ prezydium R. E. Wybory odbywaj¹ siê najpóŸniej w grudniu,
mandaty prezydium trwaj¹ przez rok.
6. Uchwa³y w sprawach porz¹dkowych, organizacyjnych na ogólnych zgromadzeniach oraz w prezydium zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoœci¹, natomiast w sprawach
publicznych enuncjacji – wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów. Do prawomocnoœci uchwa³
wymagana jest obecnoœæ co najmniej po³owy cz³onków R. E.
Wszelkie wybory odbywaj¹ siê za pomoc¹ tajnego g³osowania, przy innych
uchwa³ach przewodnicz¹cy zarz¹dza tajnoœæ g³osowania na ¿¹danie 1/3 obecnych
cz³onków. Przy jednomyœlnoœci wybory mog¹ siê odbyæ przez aklamacjê.
Zwyk³e posiedzenia ogólnego zgromadzenia odbywaj¹ siê raz na rok a prezydium R. E. raz na kwarta³. Na ¿¹danie 1/3 cz³onków przewodnicz¹cy obowi¹zany
jest zwo³aæ posiedzenie nadzwyczajne.
7. Przy R. E. istnieje Komitet Odbudowy Koœcielnej. R. E. mo¿e powo³aæ specjalne komisje dla wszelkich spraw i doraŸnych potrzeb.
8. R. E. powo³uje corocznie z poœród swego grona Komisjê rewizyjn¹ z 3-ch
cz³onków, która obowi¹zana jest do protokolarnego rewidowania ksi¹g i rachunków R. E., Komitetu Odbudowy Koœcielnej oraz wszelkich Komisji dysponuj¹cych funduszami.

Komitet Odbudowy Koœcielnej
1. Przy R. E. istnieje Komitet Odbudowy Koœcielnej. Koœcio³y: Luterañski,
Metodystyczny, Baptystów, Reformowany i Ew. Chrzeœcijan deleguj¹ po dwóch
reprezentantów do K. O. K., wszystkie inne Koœcio³y po jednym przedstawicielu.
2. K. O. K. jest organem opiniodawczym w stosunku do „Departament of Reconstruction and Inter-Churchaid” w Genewie.
3. Komitet Odbudowy Koœcielnej i Prezydium Rady Ekumenicznej maj¹ prawo inicjatywy i stawiania wniosków w centrali genewskiej.
4. Komitet Odbudowy Koœcielnej wybiera z poœród swoich cz³onków w grudniu ka¿dego roku prezesa, 3 wiceprezesów, sekretarza i zastêpcê, skarbnika i zastêpcê i referenta rozdzielczo-transportowego, którzy ³¹cznie stanowi¹ Prezydium Komitetu Odbudowy Koœcielnej wzglêdnie Komitet Wykonawczy.
5. Prezydium Komitetu Odbudowy Koœcielnej sk³ada kwartalnie sprawozdania
kasowe i rzeczowe plenum Komitetu Odbudowy Koœcielnej, Prezydium Rady
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Ekumenicznej oraz centrali w Genewie. Sprawozdania musz¹ byæ zaopatrzone w
opiniê komisji rewizyjnej.
6. Komitet Odbudowy Koœcielnej powo³uje corocznie z poœród Rady Ekumenicznej Komisjê Ewangelizacyjno-Misyjn¹.
7. Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna ma za zadanie: szukanie i wskazywanie
dróg i sposobów dla szerzenia Ewangelii i pog³êbiania ¿ycia duchowego wœród
w³asnych cz³onków i ca³ego narodu, oraz koordynowanie wspó³pracy cz³onków
Rady Ekumenicznej w sprawach koœcielnych i religijnych.
8. Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny wybiera w grudniu corocznie prezesa, 4ch wiceprezesów, sekretarza i zastêpcê. Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny mo¿e
tak¿e zapraszaæ cz³onków z poza Rady Ekumenicznej.
9. Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny sk³ada kwartalne sprawozdania ze swojej dzia³alnoœci oraz ewentualne wnioski Rady Ekumenicznej.
(Tekst zamieszczony w „Koœciele Powszechnym” 1947 nr 1-2, s. 31-32)

Regulamin Komisji Pojednawczej
1. Kompetencje
Komisji Pojednawczej podlegaj¹ wy³¹cznie sprawy bêd¹ce uchybieniem przepisom i duchowi Statutu Rady Ekumenicznej oraz uchwa³om Rady Ekumenicznej.
2. Wniesienie sprawy
Ewentualne sprawy sporne s¹ wnoszone na rêce przewodnicz¹cego Komisji
Pojednawczej.
3. Przygotowanie sprawy
Przewodnicz¹cy wyznacza komplet dla rozpatrzenia sprawy, któr¹ oddaje wyznaczonemu przez siebie referentowi, zadaniem którego jest przygotowanie materia³u do rozprawy, zebranie dowodów, przes³uchanie œwiadków itp.
4. Wyznaczenie rozprawy
Sprawa jest nastêpnie referowana na posiedzeniu gospodarczym, które wyznacza przewodnicz¹cego K. P. Po stwierdzeniu nale¿ytego przygotowania sprawy,
przewodnicz¹cy wyznacza termin rozprawy.
5. Rozprawa
a) Wezwane na rozprawê strony same wnosz¹ zarówno sprawê jak i obronê.
Strony maj¹ prawo prosiæ o zmianê sêdziego.
b) S¹dzi komplet sk³adaj¹cy siê z 3-ch osób, wyznaczony przez Przewodnicz¹cego. Staraniem S¹du jest wyrównanie ró¿nic i ewentualne na³o¿enie odpowiedniej kary.
c) Po przeprowadzeniu przewodu S¹d udaje siê na naradê, która jest tajna, po
czym og³asza wyrok i motywy. Wyrok zapada w g³osowaniu tajnym zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów.
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6. Odwo³anie
W wypadku na³o¿enia kary wykluczenia, strona ma prawo odwo³aæ siê do Prezydium Rady Ekumenicznej, która mo¿e albo wyrok zatwierdziæ, albo w wypadku stwierdzenia uchybieñ przekazaæ sprawê do powtórnego rozpatrzenia S¹dowi
w sk³adzie powiêkszonym do 5 sêdziów wyznaczonych przez Prezydium R. E.
Od orzeczenia Prezydium R. E. jako te¿ powtórnego wyroku s¹du nie ma ju¿
odwo³ania.
7. Kary
Karami s¹ upomnienie, nagana, wykluczenie.
8. Uwaga
Strony zainteresowane nie bior¹ udzia³u w ¿adnych czynnoœciach zwi¹zanych
ze spraw¹.
(Por. dokument 20, aneks N1; tekst zamieszczony w „Koœciele Powszechnym”
1947 nr 1-2, s. 32-33)

Dokument 19
Protokó³ Posiedzenia K.O.K.
dnia 16. XI. 46 przy ul. Mokotowskiej 12
Obecni: dr. Cockburn, ks. Cederberg, ks. Michelis, ks. Szeruda, ks. Najder, br.
Krakiewicz, br. Kircun, br. Kurzawa, ks. Narbutowicz, ks. Gamza, bp. Przysiecki, dyr. Enholc.
1. Ks. prezes Najder otworzy³ posiedzenie odczytaniem S³owa Bo¿ego i modlitw¹. Nastêpnie przywita³ przyby³ego br. Kurzawê.
2. Sekretarz ks. Michelis przedstawia sk³ad personalny K.O.K.: 1) Luteranie:
ks. bp. Michelis, ks. prof. Szeruda; 2) Metodyœci: ks. Najder, Mss Brown; 3) Reform.: ks. sup. Skierski, mec. Popow; 4) Baptyœci: ks. Kircun, br. Krakiewicz; 5)
Ew. chrzeœc.: ks. Jesakow; 7)12 Anglik.: ks. Sergent; 8) Bryt. Tow. Biblj.: dyr.
Enholc; 9) Koœció³ Nar.: ks. Narbuttowicz; 10) Koœc. Prawos³awny: ks. Kalinowicz; 11) Koœc. St.Kat.: ks. Gamza; 12) Koœc. Mariaw.: bp Przysiecki. Listê zatwierdzono. Ka¿dy delegat ma prawo zast¹piæ siê przez innego cz³onka swego
Koœcio³a.
3. Ustalono prezydium (Komitet egzekut.): prezes ks. Najder; wicepr. Ks. prof.
Szeruda, ks. Kalinowicz, ks. Narbuttowicz; sekretarz: ks. Michelis, ks. Sergent, (
); skarbnik: Ks. Jesakow, ks. Kircun ( ); ref. transp. in¿ Szenderowski.
4. Komisja Ewangel.-Misyjna ustalono: prezes – br. Krakiewicz; wicepr. bp.
Przysiecki, ks. Wierzañski, ks. Sergent, ks. Kotula; sekretarz: dr. £ukawski, ks.
12
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Gamza. Cz³onkowie: ks. Szeruda, ks. Najder, ks. Skierski, ks. ¯eleŸniak, ks. Kurzawa, Jerzy Jajte, br. Sacewicz, bp. Faron, ks. Zasadziñski, dyr. Enholc, ks. Jesakow, ks. Kircuñ, br. Szenderowski.
5. Zarz¹d Kuchni ustalono: ks. Cederberg – prezes, ks. Najder – wiceprezes;
Cz³onkowie: ks. Jesakow i ks. Narbuttowicz. Obiady podzielono: 40 % dla protestantów, 40 % dla Starokatolików, 20 % – dla innych do dyspozycji prezesa.
6. Na delegatów R.E. dla m³odzie¿y powo³ano: ks. Najdera, ks. Sergenta, ks.
Narbuttowicza.
7. Uchwalono wyp³aciæ St. M³. Ak. z³. 10.000 na organizacjê.
7a) W sprawie prasy ks. prezes z³o¿y osobiœcie materia³ w Genewie.
8. Przyjêto do wiadomoœci udzielenie przez dr. Cockburna po¿yczki z³.
100.000 dla Koœcio³a Mariawitów.
9. Przyjêto z wdziêcznoœci¹ do wiadomoœci dar dyr. Enholca 30.000 z tym,
¿e 75 % pójdzie na pracê misyjn¹, 25 % dla Koœcio³ów. Ofiarodawca prosi o
sprawozdanie.
10. Br. Kurzawa wyg³osi³ przemówienie powitalne.
11. Ks. prezes sup. Najder uroczyœcie ¿egna i dziêkuje ks. dr. Cockburnowi.
Podpisani: Konstanty Najder, ks. Z. Michelis, ks. J. Szeruda, ks. Narbuttowicz,
ks. Kircuñ, Alfred Kurzawa, Ruth Laurence, ks. Przysiecki, ks. Sergent, L. Browne, L. Szenderowski.

Dokument 20
Protokó³ Zebrania Prezydium Rady Ekumenicznej
dnia 12. XII. 1946 r. o godz. 10 tej rano pod przewodnictwem
Prezesa Rady Ks. bp. Michelisa z nastêpuj¹cym porz¹dkiem dziennym:
1. Modlitwa.
2. Zagajenie.
3. Rozpatrzenie zg³oszeñ nowych cz³onków do R. E. a mianowicie Zielonoœwi¹tkowców i Adwentystów dnia 7-go.
4. Wniosek Komisji pojednawczej.
5. Utworzenie Sekretariatu Rady Ekum.
6. Wolne wnioski.
Zebranie rozpocz¹³ Ks. Prezes modlitw¹, oraz zagai³ zebranie witaj¹c przyby³ych cz³onków R.E. i ks. Cederberga, informuj¹c zebranych o celu zebrania, po
czym przyst¹piono do punktu 3-go. Ks. Najder, sekretarz R.E. odczyta³ wniosek
piœmienny Koœcio³a Chrystusowego z proœb¹ o przyjêcie do Rady Ek. Po otwo-
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rzeniu dyskusji przez Prezesa zabra³ g³os ks. Najder, stawiaj¹c wniosek przyjêcia,
który zosta³ poparty przez ks. Jesakowa. W sprawie tej zabierali g³os ks. Narbuttowicz, ks. Prezes Michelis, br. Kircun, brat Krakiewicz. Po d³u¿szej dyskusji postanowiono Koœció³ Chrystusowy, jako wyznanie autonomicznie przyj¹æ do Rady
Ekum. bior¹c pod uwagê pozytywn¹ dzia³alnoœæ tego Koœcio³a jeszcze przed
wojn¹, oraz przez wzgl¹d na macierzysty Koœció³ w Ameryce.
Nastêpnie przyst¹piono do dyskusji nad wnioskiem przyjêcia do Rady Ek.
Zielonoœwi¹tkowców w sprawie których Min. Adm. Publicznej skierowa³o pismo
do R.E. z proœb¹ o opiniê. W tej sprawie zabiera g³os Br. Krakiewicz, informuj¹c
zebranych o tym ruchu i wnosz¹c wniosek do Rady Ekum. Ks. prezes Michelis
informuje, ¿e Zielonoœwi¹tkowcy do Rady Œwiatowej nie nale¿¹. Ks. Najder popiera wniosek br. Krakiewicza z warunkiem podporz¹dkowania siê Radzie Ekum.
Zabiera g³os ks. sen. Skierski, który stawia wniosek, aby nad t¹ spraw¹ siê zastanowiæ i pochopnie do Rady nie przyjmowaæ, a raczej sprawê od³o¿yæ. Wniosek
ten popiera ks. Narbutowicz i ks. Sergent, który zna Zielonoœwi¹tkowców z
Ameryki. Ks. Prezes prosi o zdanie w tej sprawie obecnego goœcia Dra Bilo,
który witaj¹c zebranych udzieli³ w tej sprawie przedmiotowych wyjaœnieñ, podkreœlaj¹c wywody ks. Sergenta, proponuj¹c przekazaæ tê sprawê Komisji, powo³anej w tej sprawie specjalnie. Wyjaœnia te¿, ¿e Zielonoœwi¹tkowcy nie
wspó³pracuj¹ z ¿adnym Koœcio³em za granic¹. Zabiera g³os ks. Cederberg i
oœwiadczy³, ¿e za granic¹ nigdzie Zielonoœwi¹tkowcy nie nale¿¹ do Rady Œwiatowej – niemniej jednak nale¿y Komisyjnie zbadaæ materja³y tego okresu. Ks.
Najder stawia wniosek przyjêcia do R.E. Zielonoœwi¹tkowców – popiera gor¹co
Br. Krakiewicz. Przewodnicz¹cy ks. bp. Michelis stawia wniosek przyjêcia Zielonoœwi¹tkowców do Rady z zastrze¿eniem, ¿e w ci¹gu roku czasu nale¿enia nie
maj¹ prawa ubiegania siê o pomoc materialn¹. Postanowiono przyj¹æ z powy¿szym zastrze¿eniem.
Ks. Najder odczytuje wniosek Ewangelicznych Chrzeœcijan dnia 7-go z proœb¹
o przyjêcie do Rady Ekum. W³aœciwa nazwa brzmi: Zjednoczenie Ewang. Chrzeœcijan dnia siódmego, po czym ks. Prezes otworzy³ dyskusjê. Zabiera g³os ks. Jesakow, wyjaœniaj¹c, ¿e to niedopuszczalne nadu¿ycie nazwy Ewangelicznych
Chrzeœcijan – jest to bowiem grupa adwentystów. Zabiera g³os Prezes, wyra¿aj¹c
zastrze¿enie natury dogmatycznej, która kolidowa³aby ze statutem Rady Ekum.
Zabiera g³os dyr. Enholc, wyjaœniaj¹c, ¿e to jest ma³a grupa. Ks. Prezes stawia
wniosek od³o¿enia sprawy do wyjaœnienia. Wniosek przyjêto jednog³oœnie.
Nastêpnie ks. Prezes stawia wniosek, aby nowoprzyjêty Koœció³ do Rady Ek.
do roku czasu, je¿eli Koœció³ macierzysty nie nale¿y do Œwiatowej Rady Koœcio³ów, nie mia³ prawa korzystania z darów Komitetu Odbudowy – co zosta³o jednog³oœnie przyjête.
Przyst¹piono do utworzenia Komisji pojednawczej i opiniodawczej, która zosta³a powo³ana w nastêp. sk³adzie: ks. bp. Próchniewski, ks. prof. Szeruda, ks. Kowa-
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lenko, ks. dr. ¯eleŸniak, br. Krakiewicz, in¿. Szenderowski, ks. sen. Skierski. Komisja pojednawcza ma opracowaæ regulamin i przedstawiæ na nastêpne zebranie.
Ks. Prezes bp. Michelis stawia wniosek stworzenia bud¿etu na kancelariê
Rady Ekumenicznej i druki w kwocie 10 tys. z³otych. Brat Krakiewicz stawia
wniosek u³o¿enia ogólnego preliminarza bud¿etowego na ca³y rok z uwzglêdnieniem sk³adek cz³onkowskich od poszczególnych Koœcio³ów.
Ks. Sergent wniosek br. Krakiewicza popiera. Ks. Prezes stawia wniosek przydzielenia 10 tys. z³otych do jego dyspozycji co zosta³o jednog³oœnie przyjête.
Br. Krakiewicz stawia wniosek aby przeznaczyæ 200 tys. z³. dla Komitetu Redakcyjnego na opracowanie œpiewnika dla cz³onków Rady Ekum.
Ks. Prezes stawia wniosek prosiæ ks. Krenza na referenta do opracowania
œpiewnika i przeznaczyæ na ten cel 50 tys. co zosta³o przyjête.
Wolne wnioski: Zabiera g³os: ks. sen. Skierski w sprawie statutu – co zosta³o
wyjaœnione przez ks. Prezesa. Wniosek ks. Narbuttowicza aby przyœpieszyæ Zebranie Komisji Pojednawczej zosta³o przyjête i ustanowiono, ¿e sprawa zostanie za³atwiona natychmiast. Wniosek Prezesa i ks. Najdera w sprawie wystosowania pisma
do prezydium Rady Ministrów o powo³anie delegatów do Komisji opiniodawczej.
Postanowiono wyznaczyæ przez Radê Ek. delegatów do Prezydium Rady:
Koœció³ Metod. ks. sup. Najder
”
Narod. ks. Narbuttowicz
”
Bapt. Dr. Kurzawa Alfred
Koœció³ Ewang.-Chrzeœc.
in¿. L. Szenderowski
” Ew. Reformow.
Ks. sen. Skierski
Na tym posiedzenie zamkniêto. Podpisani: ks. Najder, ks. Sergent, ks. Narbutowicz, ks. ¯eleŸniak, br. Krakiewicz, ks. sen. Skierski .
Lista obecnoœci
Cz³onków Prezydium Rady Ekumenicznej w Polsce
na zebraniu w dn. 12. XII. 46 r. w Warszawie
L.p.
Imiê i nazwisko
Jaki Koœció³ repr.
1.
Ks. bp Z. Michelis
Ewang.augsb.
2.
Ks. Narbutowicz
P. koœc. Nar.
3.
(rubryka pusta)
4.
Ks. dr M. ¯eleŸniak
P.K.K.N.
5.
Ks. Kowalenko
Koœ. Prawos³.
6.
Aleks. Kircun
Pr. P.K.E.C.B.
7.
Aleks. Enholc
Tow. Biblijne K. Angl.
8.
Ks. Najder
K. Metod.
9.
Ks. Faron
Koœc. Starokat.
10. Ks. St. Skierski
”
Reform.
11. Stefan Baum
del. “
“

Podpis
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12. S. Brown
13. Bp. Próchniewski
14. S. Krakiewicz
15. Dr. £ukawski
16. Jerzy Sacewicz

Koœc. Metod.
” St. Mariaw.
” Ew.Chrz.Bapt.
Ewang. Chrzeœc.
Koœc. Chrystusowy

Dokument 21
Protokó³ Posiedzenia K.O.K.
z dnia 12 grudnia 1946 r. w kancelarii Koœc. Met.
Obecni: Ks. bp. Michelis, ks. Cederberg, ks. Najder, ks. Skierski, Ms. Brown,
ks. Kircun, br. Krakiewicz, ks. Jesakow, ks. Narbutowicz, ks. Kalinowicz, ks. Faron, ks. Przysiecki, dr. £ukawski, p. Baum, ks. Sergent.
1. Ks. Najder sk³ada sprawozdanie w sprawie otwarcia kuchni. Uchwalono
przydzia³y obiadów: Luteranie: 150; metodyœci: 150; Baptyœci: 30; Ewang.
Chrzeœc. 3; reform.: 20; Anglikanie: 20; prawos³. 150; Narod. – 200; Mariawici –
50, do dyspozycji delegata: 200 obiadów.
Ks. delegat wyra¿a zgodê na przyznawanie dodatkowych obiadów ze swojej
rezerwy na wnioski poszczególnych Koœcio³ów. Zasadniczo rezerwa jest przeznaczona na propagandê idei ekumenicznej. Ks. Delegat zastrzega sobie zmianê podzia³u liczby obiadów na ka¿dy miesi¹c.
2. Sprawê klucza dla Koœcio³a Chrystusowego przekazuje do polubownego za³atwienia Koœcio³owi Baptystów i nowej grupy. W razie niedojœcia do porozumienia K.O.K. wyda opiniæ, a Delegat zdecyduje. Zainteresowani uzgodnili 71/2%
dla Koœc. Baptystów; i 21/2 % dla Koœc. Chryst.
3. Ks. Skierski zg³asza ¿¹danie powiêkszenia klucza dla Koœcio³a Reform., ks.
Kalinowicz dla Koscio³a Prawos³awnego, ks. Narbutowicz – dla Koscio³a Narodowego. Dyr. Enholc prosi o przywrócenie dla Kosc. Anglik. do 11/2 %. Ks. Michelis zastrzega, aby nie by³ zmniejszony przydzia³ Koœcio³a Luterañskiego. Prez.
Sacewicz prosi o specjalny przydzia³ dla „Samarytanina” stowarz. charytatywnego na Mazurach.
K.O.K. wszystkie te zg³oszenia i dezyderaty przekazuje Delegatowi.
4. Dr. Bell referuje sprawê szpitala baptystów w £odzi i proponuje przejêcie
tego¿ na u¿ytek ogólny z ewent. pomoc¹ darów zagranicznych.
Powo³ano dla tej sprawy Komisjê: Dr. £ukawski, mec. Gutowski, br. Kurzawa,
dla zbadania sprawy i przedstawienia wniosków.
Podpisani: Ks. bp. Z. Michelis, bp Przysiecki, ks. Kurzawa, ks. Skierski, ks. A.
Sergent, ks. Narbutowicz, ks. Najder.
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Dokument 22
Protokó³ Posiedzenia K.O.K.
2. I. 1947 w Kancelarii Koœc. Parafii Luterañskiej
Obecni: Ks. bp. Michelis, ks. Najder, ks. Narbuttowicz, ks. Jesakow, ks. Sergent, br. Krakiewicz, br. Andres, ks. Kalinowicz.
1. W sprawie listu Zwi¹zku Ew. Chrzeœc. postanowiono wyjaœniæ, ¿e nie by³o
w tym ¿adnej intencji pominiêcia Zwi¹zku.
Koszta tygodnia modl. i programów pokryæ z kwest, a deficyt z kasy K.O.K.
pokryæ z funduszu wydawniczego.
2. Postanowiono wtorkowe zebranie przenieœæ do parafii Narodowej, przy
czym zamieniæ anglikanów z œrody i adwentystów z wtorku.
Prosiæ ks. Kalinowicza o odpowiedŸ od w³adz koœcielnych na 3 pytania: 1. czy
koœció³ Prawos³. obejmie przewodnictwo jednego wieczoru, 2. czy ks. Wierzañski
przyjmuje cz³onkostwo w Komitecie Ew. Mis.13 .
3. Na delegata na Zjazd do Genewy powo³ano obok sekretarza ks. Sergenta, a
na zastêpcê br. Krakiewicza i bpa Padewskiego.
4. Uchwalono regulamin dla Komisji Pojednawczej z jedna poprawk¹.
5. Przyjêto odezwê misyjn¹ br. Krakiewicza.
6. Postanowiono upowa¿niæ ks. Najdera do napisania listu w sprawie (? – brak
s³owa) szwedzkiej dla Polski.
Podpisani: Ks. bp. Michelis, ks. sup. Najder, br. Szenderowski, br. Krakiewicz,
L. Jesakow, ks. A. Sergent, ks. Narbutowicz, br. Lisiecki.
Aneks N1
Projekt Regulaminu dla Komisji Pojednawczej
Komisji Pojednawczej podlegaj¹ wy³¹cznie sprawy bêd¹ce uchybieniem przepisom i duchowi statutu Rady Ekumenicznej oraz uchwa³om R.E.
I. Wniesienie sprawy: Ewentualne sprawy sporne wnoszone s¹ na piœmie na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Pojednawczej.
II. Przygot. sprawy: Przewodnicz¹cy wyznacza Komplet dla rozpatrzenia sprawy,
któr¹ oddaje wyznaczonemu przez siebie referentowi, zadaniem którego jest przygotowanie materja³u do rozprawy (zebranie dowodów, przes³uchanie œwiadków i.t.p.).
III. Wyznaczenie rozprawy: Sprawa jest nastêpnie referowana na posiedzeniu
gospodarczym, które wyznacza Przewodnicz¹cy K.P. Po stwierdzeniu nale¿ytego
przygotowania sprawy, Przewodnicz¹cy wyznacza termin rozprawy.
IV. Rozprawa:
a) Strony: Wezwane na rozprawê strony same wnosz¹ zarówno sprawê, jak i
obronê. Strony maj¹ prawo prosiæ o zmianê sêdziego.
13

Trzeciego pytania protokó³ nie wymienia.
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b) Komplet sêdziowski: S¹dzi komplet, sk³adaj¹cy siê z 3 sêdziów, wyznaczonych przez Przewodnicz¹cego. Staraniem s¹du jest wyrównanie ró¿nic i ewentualne na³o¿enie odpow. kary.
c) Wyrok: Po przeprowadzeniu przewodu, S¹d udaje siê na naradê, która jest
tajna, poczem og³asza wyrok i motywy. Wyrok zapada w g³osowaniu tajnym
wiêkszoœci¹ g³osów.
V. Odwo³anie: W wypadku na³o¿enia kary wykluczenia, strona ma prawo odwo³aæ siê do Prezydjum Rady Ekumenicznej, które mo¿e albo wyrok zatwierdziæ, albo
w wypadku stwierdzenia uchybieñ poleciæ rozpatrzeæ sprawê w innym komplecie,
powiêkszonym do 5 sêdziów, wyznaczonym przez Prezydjum R.E. Od orzeczenia
Prezydjum R.E., jak te¿ powtórnego wyroku s¹du, niema ju¿ odwo³ania.
VI. Kary: Karami s¹: upomnienie, nagana, wykluczenie.
VII. Uwaga: Strony zainteresowane nie bior¹ udzia³u w ¿adnych czynnoœciach
zwi¹zanych ze spraw¹.
Podpisani: Ks. Najder, S. Krakiewicz.

Dokument 23
Odezwa Komitetu Ew. Mis. Rady Ekumenicznej w Polsce
do Œwiatowej Rady Ekumenicznej w Genewie
„I pokaza³o siê Paw³owi w nocy widzenie: m¹¿ niejaki Macedoñczyk sta³ prosz¹c go i mówi¹c: Przepraw siê do Macedonii, a ratuj nas” (Dz. Ap. 16, 9).
Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie!
Zjednoczeni w Radzie Ekumenicznej i powo³uj¹c siê na przytoczone S³owo
Bo¿e, my Polacy – Ewangelicy stajemy przed Wami jak ów Macedoñczyk i prosimy: „przeprawcie siê do Polski i ratujcie nas”. Chodzi nam Bracia o Wasz¹ pomoc w dostarczeniu narodowi polskiemu S³owa Bo¿ego.
Naród polski jest z natury nawet pobo¿ny, lecz pobo¿noœci¹ zewnêtrzn¹ i powierzchown¹, która nie potrafi³a zapobiec ogólnej demoralizacji, ogarniaj¹cej nawet ju¿ i dzieci. Stan ten pog³êbiony zosta³ w wyniku okropnoœci wojny i okrutnej okupacji, kiedy to naród nasz musia³ prze¿ywaæ i patrzeæ na najstraszliwsze
sceny zdziczenia i zwyrodnienia ludzkiego. Wystarczy wspomnieæ, ¿e ziemie nasze sta³y siê miejscem kaŸni dla ca³ej niemal Europy.
Ceremonie religijne i obrzêdowoœæ, wszelkie zewnêtrzne oznaki kultu bez S³owa Bo¿ego, jakie daæ mo¿e potê¿na organizacja rzymska, a do których lud jest
przywi¹zany – zas³oni³y i odgrodzi³y naród polski od ¿ywego Chrystusa. Spo³eczeñstwo polskie nie znaj¹c S³owa Bo¿ego, nie zna i Chrystusa, który jedynie ma
moc podnieœæ z upadku, bo On jedynie jest Zbawicielem œwiata.
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Nasz naród chce siê odrodziæ, têskni do Prawdy S³owa Bo¿ego. Pragnieniem
naszym jest doprowadziæ do tego, aby do ka¿dej rodziny w Polsce dotar³o S³owo
Bo¿e, gdy¿ tylko przez czytanie i opowiadanie Ewangelii mo¿na poznaæ Jezusa
Chrystusa (Rzym. 10,1).
W tym celu potrzeba nie mniej ni¿ 1.000.000 Nowych Testamentów (z Psalmami) i 100.000 Biblii.
W Imieniu Pana Jezusa prosimy Was, Drodzy Bracia, o pomoc w realizacji
tego wielkiego dzie³a przez zorganizowanie pomocy Chrzeœcijañskiego Œwiata i
dostarczenie narodowi polskiemu S³owa Bo¿ego.
Musimy te¿ dodaæ, ¿e w zrozumieniu koniecznoœci odrodzenia siê spo³eczeñstwa polskiego, doko³a zadania rozpowszechniania Ewangelii skupi³y siê obecnie
wszystkie wyznania, za wyj¹tkiem rzymsko-katolickiego i w zwi¹zku z tym w Radzie Ekumenicznej w Polsce powsta³ Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny na ca³¹
Polskê. Zdajemy sobie sprawê ze œmia³oœci naszej proœby. S¹ wszak jeszcze inne
narody, które tak¿e wo³aj¹ o pomoc. Wiemy, ¿e dostarczenie takiej iloœci S³owa
Bo¿ego – choæby w okresie d³u¿szym – jest zadaniem trudnym nawet dla potê¿nej
organizacji World Council of Churches. Wiemy tak¿e, ¿e racjonalne rozprowadzenie takiej liczby ksi¹¿ek jest zadaniem jeszcze trudniejszym dla niewielkiej grupy
protestantów w Polsce. Ale proœbê nasz¹ przystosowaliœmy nie do naszych s³abych
si³, lecz do naszej wielkiej mi³oœci dla Pana i naszej wiary w Jego pomoc. Albo nasza garstka wyznawców Ewangelii w Polsce ma pos³annictwo od Boga – a wówczas zwyciêstwo zale¿y tylko od naszej wiary i naszego pos³uszeñstwa. Albo ¿adnej misji od Boga nie mamy lub jej nie wykonamy – a wówczas zginiemy.
Fanatyzm rzymski nie robi ¿adnej tajemnicy z tego, ¿e d¹¿y do zlikwidowania
w Polsce ma³ej garstki wyznawców Ewangelii. W Waszym ustosunkowaniu siê
do naszej proœby i naszych zamierzeñ szukaæ bêdziemy odpowiedzi i znaku od
Boga o naszej przysz³oœci. Oby Duch Œwiêty kierowa³ Waszymi myœlami ku
chwale imienia Pañskiego i dla zbawienia ludu Bo¿ego. Amen.
(por. dokument 22, aneks N2; tekst nieco przeredagowany zamieszczony w
„Koœciele Powszechnym 1947 nr 1-2, s. 34-35)

Dokument 24
Posiedzenie Prezydium K.O.K.
27 stycznia 1947 r. w kancelarii parafialnej ewang.-augsb.
Obecni: Ks. bp. Z. Michelis, ks. Najder, ks. Narbuttowicz, in¿. Szenderowski,
ks. Jesakow, ks. bp Przysiecki, ks. del. Cederberg.
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1. Skarbnik przedk³ada projekt bud¿etu R.E. na rok 1947 obejmuj¹cy trzy dzia³y:
1) organizacyjny: 400.000; 2) Prasowy – 200.000; 3) Ew.-Misyjny: 7.750.000.
2. Wys³uchano komunikatów Ks. del. Cederberga z ramienia komitetu Genewskiego: 1. Ekipa lekarki – ginekologa wraz z 3osobow¹ asyst¹ mo¿e przybyæ do
Polski na pewien okres bezp³atnej pracy w Polsce. Postanowiono z wdziêcznoœci¹
przyj¹æ propozycjê, zapewniaj¹c wikt, mieszkanie i lokomocjê, na co oczekujemy
od Genewy z³. 150.000 miesiêcznie, oraz samochód ciê¿arowy i osobowy do ich
dyspozycji, oraz potrzebne medykamenty w naturze, które musi sama misja zapotrzebowaæ. Dzia³alnoœæ bêdzie najpierw 3 mies. na Mazurach, a nastêpnie okrêg
Warszawski. Choroby najbardziej rozpowszechnione: weneryczne, gruŸlica.
Prosiæ Genewê o dok³adne personalia ekipy celem wyrobienia wiz wjazdowych.
3. Genewa przysy³a dla K.O.K. dwa osobowe Fiaty, jeden do dyspozycji Ks.
Cederberga, drugi do dyspozycji K.O.K. Przyj¹æ z wdziêcznoœci¹ dar i prosiæ o
subsydium $ 1000 na obydwa samochody.
Samochody powierzyæ tymczasowo opiece i pod zarz¹d sekretarza i poleciæ
mu opracowanie regulaminu u¿ytkowania samochodu przez poszczególnych
cz³onków K.O.K.
4. W sprawie 500 kartonów (17 uszkodz.) t³uszczu ks. Cederberg daje upowa¿nienie, aby 50 % natychmiast rozdzieliæ Koœcio³om wed³ug klucza, a 50 % pozostawiæ na sk³adzie do czasu jego przyjazdu 19 lutego.
5. Bud¿et przyjêto podnosz¹c dzia³ I o z³. 120.000 do dyspozycji œcis³ego prezydium, dodaj¹c do bud¿et I dzia³ a 500.000 na osobowe wizy i na ciê¿arówki równie¿ 500.000; redukuj¹c w dziale III pozycjê ofiar w dochodach na 250.000 i podnosz¹c odpowiednio subsydium na 1.000.000. Poza tym w dziale III cenê œpiewników zredukowaæ na 50 z³ i odpowiednio podnieœæ subsydium na 3.500.000 (p.2).
6. W dziale III dodaæ po obydwu stronach na misjê lekarsk¹ w kwocie 150.000
miesiêcznie, czyli za trzy kwarta³y 1.850.000.
7. Rowery podzielono: Szenderowski: 3; Najder: 5; Jesakow: 2, Przysiecki: 2,
Narbuttowicz 5, Prawos³awni: 2, Luteranie: 5, Reform. 1; Bapt. 2, Sacewicz: 1,
St. Kat. 1, Biuro Rady: 1.
Podpisani: Ks. bp Michelis, ks. K. Najder, ks. bp. Przysiecki, ks. Jesakow, br.
Szenderowski, ks. Daniel Cederberg.

Dokument 25
Protokó³ Zebrania Prezydium Rady Odbudowy Koœcielnej,
dnia 24 lutego 1947 o godz. 4.30 po po³. przy ul. Kredytowej 4 w W-wie
Obecni: Ks. bp Z. Michelis, ks. Cederberg, delegat z Genewy, ks. Konstanty
Najder, ks. prof. Szeruda, ks. Jesakow, in¿. Ludwik Szenderowski i ks. Sergent.
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Sekretarz Prezydium przed³o¿y³ szereg listów dla zaopiniowania i przes³ania
do Genewy do Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Dyskusja wy³oni³a siê po przeczytaniu listu od Koœcio³a Prawos³awnego, w
którym by³y wymienione sprawy dotycz¹ce ich dzia³alnoœci na terenie Polski. Ks.
bp. Michelis, referuj¹c sprawê zawiadomi³ nas, ¿e odwiedzi³ wraz z prof. Szerud¹
Metropolitê Dyonizego. W ci¹gu rozmowy ks. bp. Michelis zaopiniowa³, ¿e stanowisko Metropolity nie jest zgodne z duchem Ekumenicznym i ¿e Koœció³ Prawos³awny mo¿e mieæ swego przedstawiciela na specjalnych zebraniach Ekumenicznych bez dalszego zaanga¿owania siê w naszym ruchu. Ks. Jesakow zaopiniowa³, ¿e pomoc dla Koœcio³a Prawos³awnego musi byæ zale¿na od wspó³pracy,
jak¹ ten Koœció³ zaofiaruje Ruchowi Ekumenicznemu.
Odnoœnie wydania opinii dla Genewy ks. bp. Michelis uwa¿a, ¿e nale¿y poprzeæ nastêpuj¹ce ¿¹danie:
a) Fundusz na organizacjê wydawnictw
b) na uruchomienie pracy koœcielnej na ziemiach odzyskanych
c) aby jednorazowa zapomoga by³a udzielon¹ tym ksiê¿om, którzy ucierpieli
w czasie wojny,
natomiast opar³ siê temu, aby przychylnie zaopiniowaæ sprawê Liceum Teologicznego Prawos³awnego, motywuj¹c swoje stanowisko tym, ¿e studenci prawos³awni mog¹ korzystaæ z wyk³adów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu
Warszawskiego. Co do pomocy odnoœnie otwarcia ¯eñskiego Klasztoru ks. bp
Michelis orzek³, ¿e to jest sprawa konfesyjna i nie powinna korzystaæ z bud¿etu
przeznaczonego na odbudowê Koœcio³ów Ekumenicznych w Polsce. Odnoœnie
odbudowy Koœcio³ów Prezydium odnios³o siê przychylnie, ale ks. Sergent orzek³
w czasie dyskusji, ¿e je¿eli jakakolwiek pomoc ma byæ udzielana na odbudowê
Koœcio³a, to musi byæ wg. ustalonego klucza, ks. Cederberg, ¿e powinno siê przyj¹æ wniosek Koœcio³a Prawos³awnego w ca³oœci i pozostawiæ ca³¹ sprawê do
uznania Genewy. Przyjêto propozycjê ks. bpa Michelisa, aby sporne punkty pozostawiæ do decyzji Genewy.
2. Dyrektor T-wa Biblijnego z³o¿y³ na rêce Sekretariatu list wraz z kosztorysem urz¹dzenia biura i sk³adu z proœb¹ o poparcie i wydania opinii w sprawie
pomocy Genewie. Zosta³o to gor¹co poparte przez wszystkich obecnych.
3. Nastêpn¹ spraw¹ poruszon¹ by³y dwa wnioski, dotycz¹ce transportów otrzymywanych od Rady Koœcio³ów. 2 listy by³y przedstawione: jeden, ¿¹daj¹cy, aby
Rada Koœcio³ów upowa¿ni³a konwojenta Lisieckiego, aby móg³ stwierdziæ w Twach transportowych w portach, jakie transporty nadesz³y w przesz³oœci dla Rady
Koœcio³ów. Konieczne to jest z tego wzglêdu, ¿e transporty czêsto przychodz¹ na
nazwisko ks. Najdera i czêsto powoduj¹ nieporozumienia i niepewnoœci, dla kogo
transport jest przeznaczony. Czy dla Rady, czy dla Koœcio³a Metodystów.
4. Prezydium proponuje, aby ka¿dy transport wys³any z Genewy, czy droga
morsk¹, czy l¹dow¹ by³ poprzedzony listem w 2-ch kopiach: jedna skierowana do
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ks. Cederberga, a druga do Sekretariatu. Prezydium Rady postanowi³o wydaæ
upowa¿nienie p. Lisieckiemu do sprawdzenia poprzednich transportów i skomunikowania siê z Firm¹ Hartwig, celem przekazania im wszelkich transportów,
które nadejd¹ do Polski po 1-szym kwietnia 1947 r. Proszono delegata o odpowiednie kroki w Genewie, celem wykonania tej uchwa³y.
6.14 Nastêpnie ks. bp. Michelis przeczyta³ list z Koœcio³a Mariawickiego, który prosi³ o pewne rzeczy z Genewy. Rada opiniuje, aby im przydzieliæ maszynê
do pisania i popiera wniosek, aby resztê rzeczy im potrzebnych wg uznania przydzieli³ Komitet w Genewie.
7. Ks. Jesakow zaapelowa³ o pomoc dla swego Sierociñca w Konstancinie.
Prezydium postanowi³o poprzeæ tê proœbê i przychylnie zaopiniowaæ.
8. Nastêpnie ks. Cederberg poruszy³ sprawê szpitala dla pracy miêdzynarodowej w £odzi. W zwi¹zku z listem otrzymanym od dr. Bella w tej sprawie ks. Cederberg zaopiniowa³, ¿e Genewa bêdzie przychylna, jeœli ta Instytucja bêdzie prowadzona w duchu Ekumenicznym.
Na wniosek ks. Najdera polecono bratu Kurzawie zbadanie tej sprawy wraz z
opisem potrzeb dla tej Instytucji i przed³o¿enia sprawozdania na przysz³ym zebraniu Komitetu Odbudowy, co ma wykonaæ ks. Najder.
9. Ks. bp. Michelis przeczyta³ list od Koœcio³a Reformowanego w sprawie
otrzymania dodatkowego roweru. Ks. Cederberg stwierdzi³, ¿e rowery nie podzieli³ wg klucza, ale wg swego uznania w miarê potrzeb ka¿dego Koœcio³a. Wyjaœni³
on równie¿, ¿e rowery zosta³y przeznaczone jedynie duchownym dla za³atwiania
ich spraw religijnych.
10. Ks. bp. Michelis zreferowa³ sprawê urz¹dzenia biura dla Rady Ekumenicznej i oœwiadczy³, ¿e ofiarowuje pokój na ten cel, ale chcia³by go remontowaæ i
umeblowaæ. Prosi wiêc o wyra¿enie zgody na doprowadzenie tego pokoju do porz¹dku i umeblowania, co ³¹cznie wyniesie z³. 150.000. Propozycjê przyjêto.
11. Sekretarz odczyta³ równie¿ list od Koœcio³a Adwentystów, którzy zawiadamiaj¹, ¿e na skutek protestu Zw. Ew. Chrzeœcijan zmienili nazwê na Polski Koœció³ Chrzeœcijan dnia 7-go. Nastêpnie ks. Najder zawiadomi³ Prezydium, ¿e
Rz¹d prosi o opiniê w sprawie Badaczy Pisma Œwiêtego i Zielonoœwi¹tkowców.
Sekretarz oœwiadcza, ¿e opinie zosta³y wydane. Ks. Cederberg zapytuje, czy Rada
zaprosi³a Dr. Sylwer Chapman (? – nieczytelne), aby przyby³a do Polski oko³o 1
kwietnia. Zamierza ona przyjechaæ do Polski na krótki czas, zbadaæ sytuacjê i
potrzeby a potem powróciæ i zaj¹æ siê spraw¹ pomocy. Ks. Cederberg ma spowodowaæ przes³anie listu do Genewy w sprawie zasadn. pomocy na r. 1947.
12. Ks. bp. Michelis referuje list do Genewy, aby 50 % sz³o na potrzeby ekumeniczne, , 25 % na Zak³ady i 2 %15 na przydzia³y powszechne. Rada wniosek przyjê³a.
14
15
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13. Ks. Najder zawiadamia, ¿e przedstawiciele „Life” zdecydowali do Polski
nie przyje¿d¿aæ ze wzglêdu na obawê przed aresztowaniem. Rada postanowi³a
ich ponownie zaprosiæ i poprosiæ o zmianê ich decyzji oraz zaprosiæ p. Hammer,
znan¹ dzia³aczkê w Szwecji, aby z nimi przyjecha³a. Decyzjê wykona ks. Najder.
Na tym zebranie16
14. Ks. Michelis referuje, ¿e I.M.K.A nie otrzyma³a samochodów osobowych,
ani ¿adnego zawiadomienia. Na tym zebranie zakoñczono.

Dokument 26
Protokó³ Zebrania Komitetu Odbudowy Koœcielnej
odby³o siê w Warszawie, przy ul. Kredytowej 4,
dn. 14. IV. 1947 r. o godz. 1.30 po po³udniu
Obecni: Ks. bp. Z. Michelis, ks. Cederberg, ks. bp. Próchniewski, ks. prof.
Szeruda, ks. Mañkowski, PP. Baum, Makarewicz, Kubik, P. Braun, Dyr. Enholc,
ks. Kircun, ks. Kubik, ks. Zasadziñski, ks. Sergent.
Ks. prof. Szeruda zagai³ zebranie modlitw¹. Ks. bp. Michelis, jako sekretarz
odczyta³ porz¹dek dzienny zebrania i z³o¿y³ raport z odbytej konferencji w
Szwajcarii. Ks. bp. Michelis z ¿alem zezna³, ¿e wed³ug raportów, z³o¿onych przez
ró¿ne Komisje Odbudowy Krajów daj¹cych, nasz Komitet nale¿y do najmniej
zorganizowanych, poniewa¿ inne kraje z³o¿y³y dok³adne raporty z otrzymanych
darów, co wp³ynê³o na regularny dop³yw darów zagranicznych. Polska otrzymuje
najmniejsze dary z przyczyn nastêpuj¹cych:
1. wadliwe funkcjonowanie administracji i brak sta³ego biura i pomocy biurowej,
2. niedoci¹gniêcia w zwi¹zku z otrzymaniem darów, jak opóŸnienie zawiadomienia o nadejœciu transportów, opóŸnienie raportów o nadejœciu i rozdzieleniu
darów,
3. Braki te szkodz¹ nam moralnie i materialnie.
Ks. bp. Michelis zawiadomi³, ¿e ca³y bud¿et Komitetu Odbudowy zosta³ zatwierdzony przez Genewê, jak równie¿ i wniosek Towarzystwa Biblijnego. Inne
wnioski u³o¿one przez delegatów zosta³y przyjête i bêd¹ w najbli¿szym czasie
szczegó³owo rozpatrzone.
Sekretarz równie¿ zawiadomi³, ¿e Komitet Odbudowy Koœcielnej ustali³ ni¿ej
wymienion¹ procedurê w zwi¹zku z przekazywaniem pieniêdzy do Genewy. 1/3 z
pieniêdzy przeznaczonych dla Polski ma byæ w przysz³oœci wyp³acana w gotówce
delegatowi tutejszemu, który bêdzie upowa¿niony przez Komitet Odbudowy do
16

Zdanie niedokoñczone.
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podjêcia pieniêdzy. 1/3 bêdzie przekazana przez Bank drog¹ oficjaln¹, a ró¿nica
do kursu ustalonego przez Ministerstwo Skarbu bêdzie wyp³acana za specjalnym
zleceniem dla wyrównania. 1/3 bêdzie zu¿yta na kupno towarów za granic¹, sprowadzanych jako dary dla Polski.
Ks. Sergent na ¿¹danie przewodnicz¹cego podkreœli³ stronê duchow¹ Konferencji i spo³ecznoœæ, jaka by³a miêdzy ró¿nymi delegatami Koœcio³ów w Europie.
W swym przemówieniu zaapelowa³ do zgromadzonych, aby w przysz³oœci do³o¿yli wszelkich starañ, ¿eby praca nasza ekumeniczna funkcjonowa³a jak najlepiej
i aby wszelkie niedoci¹gniêcia w stosunku do Genewy zosta³y usuniête. Ks. bp.
Michelis równie¿ w dalszych swoich uwagach stwierdzi³, ¿e brak jest skoordynowania pracy. Zosta³a stworzona Komisja Towarowa, która zajê³aby siê sprowadzaniem darów, w sk³ad której weszli: ks. Sergent, jako przewodnicz¹cy, ks. Jesakow, p. Kubik, in¿. Szenderowski i p.p. Baum i Makarewicz. Dyr. Enholc, kierownik Komisji Rewizyjnej za¿¹da³, aby dary otrzymane by³y wci¹gane do
ksi¹¿ki materia³owej, a ksiêga oraz dokumenty podlega³y badaniu przez Komisjê
Rewizyjn¹.
Nastêpnie by³a omawiana sprawa transportów. Ks. Sergent zreferowa³ sprawê
przywozu transportów i stwierdzi³, ¿e najlepsz¹ drog¹ i najbardziej pewn¹ by³oby
za³atwienie przesy³ki transportów przez firmê transportow¹. Zebrani jednog³oœnie
zgodzili siê na to, aby Firma Hartwig w Warszawie przeprowadza³a wszelkie
transakcje dla Komitetu Odbudowy Koœcio³a. Nastêpnie poruszona by³a sprawa
samochodów ciê¿arowych, które zosta³y nielegalnie sprzedane i maj¹ byæ obecnie
zwrócone. Ks. Prezes zaznaczy³, ¿e 2 samochody osobowe ju¿ nadesz³y dla Rady
Ekumenicznej i ¿e ich otrzymanie by³o równie¿ z³¹czone z du¿ymi trudnoœciami,
gdy¿ by³y b³êdnie skierowane do Misji Metodystów. Uchwalono, aby Komitet
Odbudowy zwróci³ siê do ks. Najdera z ¿¹daniem zwrócenia do dyspozycji Rady
Ekumenicznej samochodów ciê¿arowych, które zosta³y fa³szywie zapisane i jeden ju¿ zarejestrowany na Koœció³ Metodystów.
Sprawa 2 koœcio³ów drewnianych, które zosta³y przys³ane rok temu, ka¿dy
wartoœci 25.000 franków, które zosta³y przes³ane do dyspozycji Rady Ekumenicznej. Jeden z Koœcio³ów zosta³ przyznany Koœcio³owi Luterañskiemu i jest ju¿
dawno oddany do u¿ytku. Natomiast Koœció³ przyznany Koœcio³owi Metodystów
nie zosta³ dotychczas odebrany i le¿y pod go³ym niebem w Otwocku, w wiosce
Szwajcarskiej. Wy³oni³a siê dyskusja na temat tego koœcio³a i Rada postanowi³a
upowa¿niæ Sekretariat do napisania listu do Koœcio³a Metodystów, aby do 1. maja
zabra³ Koœció³, a w przeciwnym razie bêdzie on przekazany innej grupie w R.E.
Nastêpnie poruszono sprawê kuchni publicznych. Z braku jednego wiêkszego
lokalu 3 kuchnie mia³y funkcjonowaæ w Warszawie: jedna przy Koœciele Narodowym, jedna przy Koœciele Metodystów i jedna przy Koœciele Luterañskim. Pierwsza kuchnia, która dzia³a³a od pocz¹tku roku, spe³ni³a swoje zadanie i jest obecnie
ju¿ zamkniêta. Druga kuchnia przy ul Mokotowskiej 12 jeszcze funkcjonuje, a
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trzecia przy ul Kredytowej 4 zosta³a otworzona w dniu tego¿ zebrania. Ks. bp.
Michelis proponuje, aby kuchnia przy ul. Kredytowej 4 by³a i dzia³a³a stale i by³a
pod Ekumenicznym Zarz¹dem i aby wszystkie jeszcze pozosta³e na ten cel œrodki
zosta³y przekazane tej¿e kuchni. Ks. Sergent popiera wniosek i prosi ks. Cederberga o interwencjê w tej sprawie w Genewie. Wniosek zosta³ przyjêty. Specjalna
Komisja do prowadzenia kuchni zosta³a wybrana w nastêpuj¹cym sk³adzie: ks.
Mañkowski, Kircun, ks. Sergent i in¿. Makarewicz.
Ks. bp. Michelis odczyta³ list in¿. Szenderowskiego w sprawie podzia³u otrzymanego t³uszczu roœlinnego. Klucz na podzia³ t³uszczu na cele kuchenne zosta³
uchwalony przez ks. Cederberga, który w sprawie pewnych niedoci¹gniêæ rozdzielczych z³o¿y³ wyjaœnienia. Z t³uszczu i z darów mog¹ korzystaæ tylko Koœcio³y, a nie pojedyncze Zak³ady Dobroczynne. Ks. Jesakow, który otrzyma³ czêœæ
t³uszczu dla Sierociñca, otrzyma³ go tylko w formie po¿yczki i bêdzie musia³ byæ
zwrócony. Reszta pozosta³ego t³uszczu nieodebrana nale¿y do 3-ciej kuchni przy
ul. Kredytowej 4.
Nastêpnie ks. bp. Michelis zakomunikowa³ nastêpuj¹ce rzeczy: o nades³aniu
1.000 Nowych Testamentów na Tydzieñ Biblijny; o otrzymaniu ksi¹¿ki propagandowej pod tytu³em „Koœcio³y Amerykañskie w czasie drugiej wojny œwiatowej”.
Zakomunikowa³ o zawiadomieniu z Genewy, ¿e 300 koszul zosta³o wys³ane na
próbê dla pracowników Koœcio³a za poœrednictwem Ymci17 . Dotychczas ¿adnej
wiadomoœci w tej sprawie nie otrzymano.
Ks. bp. Michelis równie¿ zawiadomi³ Komitet Odbudowy, ¿e otrzyma³ 500. 000
z³otych na Tydzieñ Biblijny; 350.000 – na administracjê i 150.000 na wydanie pisma
Ekumenicznego „Tydzieñ Powszechny”18 . Pierwszy numer pisma jest na ukoñczeniu
i bêdzie wys³any jako numer okazowy w zamian za ofiary, nastêpne numery bêd¹ za
normaln¹ op³at¹. List Ewang. Chrzeœc. Baptystów, jak równie¿ i sprawy delegacji
M³odzie¿owej do Oslo zosta³y od³o¿one do nastêpnego posiedzenia Komitetu Odbudowy, które odbêdzie siê w sobotê o godz. 10tej przy ul. Kredytowej 4.
Na tym obrady zakoñczono.

Dokument 27
Protokó³ K.O.K.
Dzia³o siê 19 kwietnia 1947 r. o godz. 10 rano
Obecni: Ks. bp. Michelis, ks. Cederberg, ks. prof. Szeruda, ks. Najder, dyr.
Enholc, in¿ Szenderowski, p. Kubik, p. Zaunar (w z. P. Bauma), ks. Kircun.
17
18

YMCA.
Pomy³ka, tytu³ czasopisma brzmia³: „Koœció³ Powszechny”.
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Powziêto nastêpuj¹ce uchwa³y i wys³uchano komunikaty:
1. Ks. Jesakow referuje rezultat ze swego pobytu w Genewie:
a) Zatwierdzono termin Tygodnia Biblijnego 17-22 czerwca i polecono o tym
zawiadomiæ telegraficznie Genewê.
b) Wyp³acono skarbnikowi ks. Jesakowi 1 milj. na wydatki m³odzie¿owe wg bud¿etu, 1 milj. po¿yczki dla Tow. Biblijnego, który Tow. zwróci K.O.K. do dyspozycji
Genewy. Wszystkie wydatki maj¹ byæ dokonywane przez skarbnika. Wyp³aty w Genewie bêd¹ dokonywane tylko na podstawie uchwaùy prezydium i upowaýnienia
podpisanego przez Prezydium ùàcznie ze skarbnikiem K.O.K. Poza tym wypùacono
poza budýetem specjalne subsydium ½ milj. na sierociniec w Konstancinie dla Stow.
Wzajemnej Pomocy Ewangelicznych Chrzeúcijan. Powyýsze sprawozdanie przyjêto
do wiadomoœci. Ks. Jesakow z³o¿y³ odpis listu w tej sprawie do K.O.K.
2. Za zgod¹ ks. Najdera powziêto uchwa³ê, ¿e o ile Koœció³ Metodystów do 1
czerwca nie ustawi Koœcio³a drewnianego, przechodzi on do dyspozycji K.O.K. i
zostanie przeznaczony dla innej grupy.
3. Ks. Najder zobowi¹zuje siê w przeci¹gu najbli¿szego tygodnia 21-26 kwietnia przerejestrowaæ obydwa wozy ciê¿arowe na Radê Ekumeniczn¹ i oddaæ samochód marki Ford bêd¹cej na chodzie do dyspozycji sekretariatu za zwrotem
kosztów ok. 130-140.000 z³. W sprawie u¿ytkowania tego i drugiego samochodu
sekretarz wraz z przewodnicz¹cym i skarbnikiem z³o¿¹ na nastêpne posiedzenie
konkretny projekt. Po wykonaniu powy¿szej uchwa³y sekretariat przeœle zawiadomienie o zlikwidowaniu sprawy do Genewy.
4. Na wniosek ks. Cederberga uchwalono w przeci¹gu tygodnia t³umaczyæ
protokó³ na angielski i przes³aæ do ks. Cederberga.
5. Wyjaœniæ sprawê u w³adz w sprawie zwolnienia od c³a na firmê Rady Ekumenicznej.
6. W zwi¹zku z utworzeniem Rady Ekumenicznej i jej ró¿nych Komisji
stwierdza siê, ¿e agendy Rady Koœcio³ów Protestanckich przesz³y na Radê Ekumeniczn¹ i Rada Koœcio³ów Protestanckich przestaje dzia³aæ.
7. Ks. Sergent podaje do wiadomoœci, ¿e stara siê o przydzielenie pokoju od
Unry19 do dyspozycji K.O.K.
8. W zwi¹zku z listem Koœcio³a Baptystów uchwalono:
a) aby co miesi¹c by³o posiedzenie pe³nego K.O.K. a nie tylko prezydium,
b) aby po nadejœciu ka¿dego transportu natychmiast okólnikiem sekretariat zawiadamia³ wszystkich cz³onków K.O.K.
9. Ks. Cederberg proponuje podzia³ t³uszczu, który nadejdzie, na trzy równe
czêœci: 1/3 dla Kom. Odb. Koœc. jako zwrot; 1/3 jako dodatkowo dla Kom. Odb.
Koœc., 1/3 dla kuchni sta³ej.
19
UNRRA (= United Nations Relief and Rehabilitation Administration) – Organizacja Narodów
Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy, w latach 1943-47 œwiadczy³a pomoc ludnoœci krajów
najbardziej dotkniêtych skutkami II wojny œwiatowej. Polska nale¿a³a do g³ównych odbiorców pomocy.
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10. Ks. Cederberg stwierdza, ¿e kuchnia przy ul. Kredytowej 4 podlega przez
trzy miesi¹ce kontroli starej Komisji kuchennej, a po tym czasie przechodzi pod
kierownictwo nowej Komisji kuchennej. Stara komisja kuchenna musi w swoim
czasie z³o¿yæ sprawozdanie z zakoñczenia swej dzia³alnoœci z uwzglêdnieniem
wykorzystania przyznanego klucza przez wszystkie grupy.
11. Zawezwaæ wszystkie Koœcio³y i wyznania do z³o¿enia dok³adnych danych
statystycznych co do iloœci pracowników, cz³onków parafii itp. oraz otrzymywanych darów z zagranicy. Dane te s¹ przeznaczone do wiadomoœci i u¿ytku ks.
Cederberga. Termin z³o¿enia do 1. IX. 47 r.
12. Sprawê m³odzie¿ow¹ odroczyæ do czwartku na K.E.M.
Podpisani: ks. Z. Michelis, ks. Najder, I. Zaunar, A. Kircun, Kubik, Szeruda,
in¿. Szenderowski.

Dokument 28
Protokó³ K.O.K.
Dzia³o siê 21 maja 1947 r. o godz. 10tej rano
Obecni: Ks. bp. Z. Michelis, ks. Najder, ks. prof. Szeruda, ks. Cederberg, ks.
Kalinowicz, ks. Kircun, p. Enholc, p. Kubik.
1. K.O.K. stwierdza, ¿e uchwa³y z poprzedniego posiedzenia zosta³y ca³kowicie zlekcewa¿one i uchwala za¿¹daæ od referenta transport. wyjaœnieñ na nastêpnym posiedzeniu. Sprawa przewozu transportu ma byæ w myœl uchwa³y za³atwiona przez firmê Hartwig i z³o¿ona w sk³adzie Hartwiga.
2. Upowa¿nia siê ks. Najdera i ks. Michelisa do zaanga¿owania radcy prawnego celem opracowania statutu R.E. i otworzenia na ten cel ze œrodków K.O.K. na
100.000 z³.
3. Wys³uchano pisma Min. Skarbu i Minist. Ziem Odzysk. i przyjêto do wiadomoœci.
4. Sekretarz komunikuje, ¿e dwa samochody ciê¿arowe zosta³y przekazane
R.E. W zwi¹zku z tym nale¿a³o zwróciæ Koœc. Met. wzglêdnie centrali pañstw.
poniesione koszta, co wyniesie ponad 200.000 z³. Na uregulowanie kosztów zostanie z³o¿one sprawozdanie finansowe.
5. Ks. bp. Przysiecki zawiadamia, ¿e Rada Koœcio³a St. Kat. deleguje do R.E.
na miejsce ks. bp. Farona, ks. bp. Zygmunta Szypolda, a jako jego zastêpcê ks.
Romualda Zasadziñskiego.
6. Sekretarz komunikuje, ¿e nadszed³ list z Genewy z zapytaniem o stan sprawy rewindykacji szpitala bapt. w £odzi.
7. Sekretarz komunikuje, ze nadszed³ list od sek. Nordhama o tym, ¿e z Ameryki zosta³a wys³ana jedna tona t³uszczu dla Kuchni Ekum.
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8. Rozpatrzono sprawê listu Koœc. Baptystów, zg³aszaj¹cego wyst¹pienie z
K.O.K. o ile nie zostanie zmieniona w (? – brak s³owa) sprawiedliwym zasada
podzia³u. Uchwalono przeprowadzenie ankiety wed³ug uchwalonego wzoru w
przeci¹gu 30 dni.
9. Przyjêto instrukcjê samochodow¹ sekretariatu.
10. Uchwalono z³o¿yæ podziêkowanie ks. del. Cederbergowi i prosiæ o dalsze
pe³nienie swoich funkcji nawet gdyby móg³ wizytowaæ Polskê tylko raz na 2-3
miesi¹ce.
Podpisani: Ks. Najder, ks. bp. Przysiecki,.......

Dokument 29
Protokó³ K.O.K.
Dzia³o siê 31 maja 1947 r. o godz. 2giej po po³udniu
przy ul. Kredytowej 4
Obecni: Ks. bp. Z. Michelis, ks. Najder, ks. Szeruda, ks. Kalinowicz, br. Szenderowski, p. Baum, p. Makarewicz.
Przewodnicz¹cy komunikuje o nadejœciu 3 transportów, a mianowicie: m¹ka,
kasza, ubranie i obuwie. Uchwalono wydzieliæ specjalne czêœci wg woli ofiarodawców dla: metodystów i baptystów w porozumieniu z zainteresowanymi.
Wybrano Komisjê 4: p. Bauma, p. Enholca, p. Makarewicza i p. Szenderowskiego, która przeprowadzi faktyczny podzia³ zgodnie z kluczem. Przewodnicz¹cym komisji: p. Szenderowski, a sekretarzem: p. Makarewicz. Komisja obliczy
koszty, a biuro rozeœle zawiadomienia, wyda orygina³y na odbiór i œci¹gnie nale¿noœæ.
Rozwiezie samochodami Ekumenicznymi.
Podpisani: ks. Z. Michelis, ks. Najder, ks. Szeruda, Enholc, T. Makarewicz, L.
Szenderowski, Kubik, Kircun.

Dokument 30
Posiedzenie K.O.K.
z dnia 13 czerwca 1947 r. o godz. 9tej rano
Obecni: Ks. bp Z. Michelis, ks. Szeruda, ks. Najder, ks. Sergent, ks. Jesakow,
br. Szenderowski, dyr. Enholc, ks. Kircun, br. Kubik.
1. Wobec nieobecnoœci na pocz¹tku ks. Najdera przewodniczy ks. prof. Szeruda.
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2. Ks. bp Michelis referuje ró¿ne sprawy pocz¹tkowe w zwi¹zku z Tygodniem
Biblijnym, co zebrani przyjêli do zatwierdzaj¹cej wiadomoœci.
3. Sekretarz przedk³ada list br. Szenderowskiego w sprawie wstrzymania rozdawnictwa darów z magazynu Hartwiga oraz listy z rezygnacj¹ z Komisji rozdawniczej br. Szenderowskiego i dyr. Enholca.
4. Po wys³uchaniu wyjaœnieñ i przeprowadzeniu dyskusji, w której zabrali g³os
br. Szenderowski, p. Baum, ks. Michelis i inni, przyjêto rezygnacje br. Szenderowskiego i dyr. Enholca i powierzono rozdawnictwo Komisji w sk³adzie: p. Bauma, p.
Makarewicza i p. Kubika ze zleceniem jak najszybszego za³atwienia sprawy.
Komisjê upowa¿niono do przeprowadzenia wraz ze skarbnikiem ks. Jesakowem obliczenia kosztów i zainkasowania nale¿nych kwot. Ostateczny obrachunek i raport z czynnoœci komisja przedstawi na jednym z nastêpnych posiedzeñ.
Na tym protokó³ zakoñczono. Odczytanie, przyjêcie i podpisanie protoko³u
od³o¿ono z braku czasu do nastêpnego posiedzenia.

Dokument 31
Posiedzenie K.O.K.
z dnia 19 czerwca 1947 r. o godz. 9tej rano
Obecni: Ks. bp Z. Michelis, ks. Wickstrom, ks. Kircun, ks. Najder, ks. Sergent.
1. Ks. Wickstrom komunikuje, ze ks. Naumiuk wraz z ¿on¹ oraz pani Enholc, ¿ona
dyrektora Tow. Bibl. zwróci³y siê do niego z proœb¹ o przyjêcie ich do Szwajcarii do
domu wypoczynkowego R.E. w Genewie z powodu s³abego zdrowia i prosi K.O.K. o
opiniê w tej sprawie, zaznaczaj¹c, ¿e poza tym petenci musz¹ przedstawiæ œwiadectwo lekarskie potrzeby podobnego wyjazdu. K.O.K. popiera podanie petentów.
2. Uchwalono, ¿e Rev. Frank, nastêpca ks. Wickstroma przyjedzie w pocz¹tku
wrzeœnia.
3. Ks. Wickstrom komunikuje, ¿e nadesz³y 5000 $ dla starokatolików. K.O.K.
prosi o przes³anie kwoty przez Bank Polski.
Podpisani: ks. Z. Michelis, ks. Najder, A. Sergent.

Dokument 32
Protokó³ K.O.K.
Dzia³o siê 21 lipca 1947 r. o godz. 17tej w sali posiedzeñ R.E.
Obecni: Ks. bp Z. Michelis, ks. Sergent, p. Kubik, p. Makarewicz, p. Biegoñ
(ref.), p. Andres, ks. Wierzañski (praw.), ks. Jesakow, dyr. Enholc, p. Lisiecki, p.
Szuch, p. Brown.
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1. Na proœbê obecnych w zastêpstwie nieobecnego prezesa przewodnictwo
obejmuje ks. Sergent.
2. Upowa¿nia skarbnika do wyp³acenia 10.000 z³ (ks. Sergentowi dla delegacji,
która pojedzie w teren)20 na bilety i koszty podró¿y dla trzech delegatów z³. 70.000.
3. Upowa¿niæ skarbnika do wyp³acenia 10.000 z³. ks. Sergentowi dla delegacji,
która pojedzie w teren i przywiezie projekt umowy wzgl. ofertê na utrzymanie obozu.
4. Na poczet bud¿etu za sierpieñ i wrzesieñ wyp³aciæ br. Andresowi 6.550 z³.
5. Upowa¿niæ Komisjê dotychczasow¹, uzupe³nion¹ na miejsce p. Bauma (nieobecnego) przez doproszenie p. Zaunarowej do podzielenia t³uszczu zgodnie z
uchwa³¹ z dn. 19 kwietnia 1947 r.
6. Ks. Michelis na skutek interpelacji prywatnej br. Lisieckiego wyjaœnia, ¿e
na poprzednim posiedzeniu nie zarzuci³ br. Lisieckiemu ¿adnego nadu¿ycia przy
konwojowaniu, lecz jedynie stwierdzi³, ¿e br. Lisiecki otrzymywa³ legaln¹ zap³atê
za swoj¹ pracê przy konwojowaniu.
7. Uprosiæ komisje o podzielenie resztek z uwzglêdnieniem miejscowych ludzi
i ca³kowite oczyszczenie magazynu wed³ug w³asnego uznania.
8. Prosiæ skarbnika o napisanie do Genewy z proœb¹ o przygotowanie pieniêdzy do drukowania œpiewników wg etatu.
9. P. Olgierda Borowika z Koœc. Reform. poleciæ jako kandydata do stypendium na studia zagraniczne.
10. Delegaci prawos³awni przedstawiaj¹ wielkie potrzeby wysiedlonej z nadgranicza ludnoœci prawos³awnej i innej. Uchwalono:
1) Zwróciæ siê do wszystkich Koœcio³ów w R.E. z wezwaniem zadeklarowania
w przeci¹gu tygodnia doraŸnych ofiar ¿ywnoœciowych w biurze R.E.
2) Zwróciæ siê do skarbnika, aby natychmiast prosi³ Genewê o wyasygnowanie
uchwalonej, pieniê¿nej pomocy dla Koœcio³a Prawos³awnego i prosiæ o dodatkow¹, jednorazow¹ zapomogê.
3) Przeznaczyæ 10 % z t³uszczu dla Koœcio³ów na wysiedlonych prawos³awnych; czêœæ przypadaj¹c¹ na baptystów odst¹pi Kuchnia Ekumeniczna.
Podpisani: Ks. Z. Michelis, ks. Sergent, Andres, Jesakow, Kubik, P. Makarewicz, M. Brown, Ks. Wierzañski.

Dokument 33
Protokó³
Posiedzenia K.O.K. odbytego na Kredytowej 4 w dniu 18. VIII. 1947 r.
Obecni: Ks. ks. S. Skierski, K. Najder, L. Jesakow, p. Enholc, p. Kubik. Na sekretarza powo³ano Ks. L. Jesakowa.
20
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1. Przewodnicz¹cy ks. Najder podaje do wiadomoœci, ¿e otrzyma³ telefon zawiadamiaj¹cy z Gdyni z Rady Polonii Amer. o nadejœciu 1.500 skrzyñ ¿ywnoœci.
2. Uchwalono delegowaæ ks. Jesakowa do Gdyni dla zbadania wspomnianego
transportu, tj. co nadesz³o i w jakiej iloœci. Dopilnowaæ przekazania towarów
przez Radê Polonii firmie Hartwig, która po przyjêciu bêdzie odpowiedzialna za
ca³oœæ a¿ do przybycia towaru do Warszawy.
3. Ks. sup. Skierski wyrazi³ zgodê na oddanie piwnicy pod koœcio³em Reformow. na magazyn dla K.O.K. Nadesz³e towary nale¿y z³o¿yæ z kolei wprost do
magazynu, o czym zawiadomiæ te¿ firmê Hartwig.
4. Uchwalono zwo³aæ nastêpne zebranie w czwartek, dn. 21. VIII. Na godz.
12t¹, Kredytowa 4, celem powitania Dr. Franksa.
Podpisani: Ks. St. Skierski, ks. K. Najder, p. Kubik, L. Jesakow.

Dokument 34
Protokó³
1 wrzeœnia 1947 o godz. 17
Obecni: Ks. bp Z. Michelis, ks. sup. Najder, ks. Sergent, ks. Narbuttowicz, p.
Kubik, p. Makarewicz, dyr. Enholc, p. Baum, ks. Kalinowicz, p. Lisiecki
1. Sekretarz odczytuje list ks. prof. Szerudy w sprawie przydzielenia Koœcio³a
– baraku, le¿¹cego na placu przy ul. Królewskiej 19.
Ks. Najder prosi o przywrócenie prawa do baraku, le¿¹cego na placu Koœcio³owi Metodystycznemu.
Dwoma g³osami, przy jednym przeciwnym i piêciu wstrzymuj¹cych siê Koœció³ zosta³ przyznany Koœcio³owi Metod. Ks. Najder zobowi¹zuje siê do zabrania baraku w przeci¹gu 48 godzin. Ks. Michelis zg³asza w imieniu Parafii ew.augsb. zwrot kosztów poniesionych przy przek³adaniu materia³u barakowego
przez ks. Najdera.
2. Wybrano Komisjê dla opracowania projektu nowego klucza w sk³adzie: p.
Baum, ks. Przysiecki, mec. Krakiewicz, ks. Kalinowicz, p. Szenderowski. Na zastêpców w razie rezygnacji wchodz¹: ks. Sergent, p. Kubik, ks. Narbuttowicz.
Ukonstytuowanie pozostawia siê komisji. Pierwsze zebranie zwo³uje Przewodnicz¹cy K.O.K. Termin wykonania projektu do 10 wrzeœnia. Pierwsze posiedzenie
6 wrzeœnia o godz. 10 w sali R.E.
3. Sekretarz odczyta³ list Pol. Koœcio³a Ew. Chrzeœcijan Baptystów.
List przekazaæ Komisji – opracowanie klucza, jako materia³, a decyzjê powzi¹æ po raporcie Komisji.
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4. P. Baum sk³ada sprawozdanie z prac przy rozdziale ostatniego transportu.
Uchwalono podzieliæ ostatni transport 1.430 kartonów warzyw wed³ug starego
klucza, odk³adaj¹c rezerwê 15 %.
5. Wydaæ 1 % Wolnym Chrzeœcijanom jako zaliczkê do rozdzielenia.
6. W razie nieprzyjêcia zaliczkowo przez Koœció³ Baptystów ich przydziaùu
6 ½ % ich przydziaù na ich rachunek i odpowiedzialnoúã.
7. Ks. Michelis oœwiadcza, ¿e ostatni transport ¿ywnoœciowy wg deklaracji
ks. Cederberga by³ przeznaczony ca³kowicie dla kuchni, jako zakupiony za
5.000 $ pieniêdzy kuchni i powinien byæ przy okazji przysz³ych transportów
kuchni zwrócony wzgl. sp³acony gotówk¹ przy pierwszej okazji.
8. K.O.K. upowa¿nia K.E.M. do zorganizowania w £odzi Tygodnia Bibl., a w
„Tabicie” kursu m³odzie¿owego w granicach funduszów na ten cel.
Podpisani: Ks. Z. Michelis, ks. A. Sergent, Br. Lisiecki, p. Kubik, P. Baum, ks.
Narbutowicz, p. Makarewicz, ks. Kalinowicz.

Dokument 35
Protokó³
K.O.K. z dnia 27 paŸdz. 1947 r. o godz. 17tej w sali R.E.
Obecni: ks. bp. Z. Michelis, ks. Narbuttowicz, ks. K. Najder, in¿. Kubik, ob.
Szuch, ks. Jesakow, dyr. Enholc, ks. Kalinowicz.
1.Skarbnik ks. Jesakow referuje projekt bud¿etu na rok 1948 wg schematu
przys³anego z Centrali. Przyjêto projekt z poprawkami, polecaj¹c skarbnikowi
napisaæ rzeczowe umotywowanie i potrzebne dane.
2. Do Komisji Budowlanej powo³ano: adw. Darengowskiego (?), Wilcza 19,
in¿. Chrzanowskiego, Mokotowska 12, in¿. Deubla, mec. Popowa, dr. £apiñskiego.
3. Rezerwê z ostatniego transportu – podzielenie przekazaæ komisji wed³ug
wniosku Koœcio³a baptystów na 15czêœci, z czego Koœcio³owi Baptystów 6
czêœci.
4. Powo³aæ ks. Krenza na p³atnego dyrektora biura R.E. i K.O.K. oraz administracji „K.P”21 .
Powierzyæ wykonanie uchwa³y sekretarzowi.
Podpisani: ks. Z. Michelis, ks. Narbutowicz, ks. Najder, L. Jesakow, Kubik,
Szuch, ks. Kalinowicz, br. £ukawski.

21
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Dokument 36
Protokó³
z posiedzenia K.O.K. z dnia 5 listopada 1947 r. o godz. 16-tej
Obecni: Ks. Najder, ks. Michelis, mec. Krakiewicz, p. Kubik, p. Baum, p.
Od³y¿ko, dyr. Enholc, ks. Jesakow, ks. Narbuttowicz, ks. Sergent, ks. Kalinowicz,
ks. Krenz.
Porz¹dek dzienny:
1. Sprawa wydania œpiewnika ekumenicznego
2. Sprawa nowego klucza
3. Sprawa dysponowania drugim samochodem
4. Wolne wnioski.
Przed porz¹dkiem dziennym przewodnicz¹cy ks. Najder powita³ powo³anego
na stanowisko Dyrektora R.E. i K.O.K. ks. O. Krenza.
1. Ks. Krenz referuje oferty trzech drukarni na wydrukowanie œpiewnika ekumenicznego.
Uchwalono:
a) ustanowiæ jako dodatkowy termin na sk³adanie po¿¹danych pieœni dzieñ 15
listopada; dla Koœcio³ów Staro-Katolickich – do koñca roku.
b) Œpiewnik drukowaæ garmondem z interlini¹ przez ca³¹ kolumnê; pomiêdzy
strofami nie robiæ interlinii.
c) Wybrano komisjê do zawarcia umowy z drukarni¹: br. Kubik, dyr. Enholc,
ks. Krenz.
d) Sk³ad zmatrycowaæ.
e) Pierwszy nak³ad – 15 tys.
f) Wyasygnowaæ 5.000 z³. dla prof. Rygiera.
2. Sekretarz odczytuje projekt Komisji nowego klucza. Dyskusje odroczyæ do
specjalnego posiedzenia. Rozes³aæ uprzednio do cz³onków K.O.K. wykaz cz³onków (wyznañ) z podaniem zadeklarowanej iloœci cz³onków. Wyznaczenie terminu
posiedzenia przedstawiæ przewodnicz¹cemu K.O.K. z warunkiem tygodniowego
terminu zawiadomienia przed posiedzeniem.
3. Sekretarz referuje, ¿e stosownie do porozumienia z Genew¹, jeden osobowy
wóz jest dla R.E., drugi do u¿ytku K.O.K. Jednym wozem R.E. dysponuje prezes
ks. Z. Michelis, drugim wozem K.O.K. dysponuje – ks. Jesakow, przy czym wóz
ma gara¿owaæ przy biurze K.O.K. przy ul Kredytowej 6, a zamówienia na wóz
mog¹ byæ zg³aszane w biurze na 24 godziny naprzód.
4. Ks. Jesakow referuje kwestionariusz dla uzyskania pomocy z przysz³ego
bud¿etu dla Koœcio³ów, Parafii i Zak³adów.
Ksi¹dz Jesakow wzywa wszystkie zjednoczone w R.E. wyznania do z³o¿enia
sprawozdania z rozdawnictwa darów.
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5. Ks. Sergent porusza sprawê urz¹dzenia sk³adów K.O.K. w podziemiach Koœcio³a Ew. Ref. Uchwalono prosiæ p. Bauma o przedstawienie kosztorysu potrzebnych remontów.
Na tym protokó³ zosta³ zakoñczony i podpisany.
Dodatkowo jako sprawê R.E. rozpatrzono:
1) Odczytano skargê Pol. Koœcio³a Bapt. przeciwko Koœcio³owi Chrystusowemu i kazn. Sacewiczowi – przes³aæ do Komisji Pojednawczej.
2) Odczytano skargê Koœc. Narod. przeciwko Mariawitom – przes³aæ do Komisji Pojednawczej.
Podpisani: Najder, ks. Michelis, mec. Krakiewicz, Kubik, Baum, Od³y¿ko, ks.
Sergent, ks. Kalinowicz, ks. Krenz.

Dokument 37
Protokó³ z posiedzenia Komisji Budowlanej K.O.K.
w dniu 24 listopada 1947 r.
Obecni: Ks. prezes Michelis, in¿. Chrzanowski, in¿. Deubel, mec. Popoff, ks.
Krenz, dr. £apiñski
Po zainaugurowaniu posiedzenia przez ks. prezesa Michelisa i wyjaœnieniu
celu zebrania, przyst¹piono do omówienia projektu statutu Polskiego Ekumenicznego Funduszu Po¿yczkowego.
Uchwalono:
1) Projekt statutu F.P. z pewnymi poprawkami
2) Projekt przes³aæ bezpoœrednio do ECLOF w Genewie.
3) Udzieliæ po¿yczki: 1. Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Warszawie
na odbudowê plebani przy ul. Leszno w kwocie 50.000 fr.; 2. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszawie na odbudowê szpitala przy ul. Kredytowej –
50.000 fr.
Wybrano tymczasowy zarz¹d w nastêpuj¹cym sk³adzie: wiceprezes – mec. Eugeniusz Popoff, sekretarz – in¿. Stefan Deubel.
Podpisani: ks. Z. Michelis, mec. E. Popoff, in¿ Chrzanowski, in¿ Deubel, ks. Krenz
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Dokument 38
Protokó³
z posiedzenia K.O.K. z dnia 22 grudnia 1947 r.22
Obecni: Ks. Bp. Dr. Szeruda, Ks. Michelis, Ks. Krenz, Ks. Sen. Wende, p.
Baum, Ks. Sergent, Ks. Jesakow, Dyr. Enholc, ks. Kircun, ks. prob. Narbuttowicz,
ks. Kalinowicz, br. Kubik i przewodnicz¹cy ks. Najder.
Porz¹dek dzienny:
1. Sprawa bud¿etu.
2. Podanie Katolickiego Koœcio³a Mariawitów w Felicjanowie.
3. Podanie profesorów szkó³ muzycznych.
4. Sprawa druku œpiewnika Koœcio³a Powszechnego.
5. Wolne wnioski.
Ad. 1) Uchwalono wys³aæ do Genewy celem przedstawienia naszych potrzeb
bud¿etowych jako delegatów K.O.K. ks. Jesakowa wzgl. ks. Sergenta w asyœcie
2-ch ksiê¿y spoœród trzech: ks. Bp. Szerudy, ks. Michelisa i ks. sup. Najdera. Delegaci otrzymaj¹ zwrot kosztów podró¿y.
Ks. Jesakow podaje globalne maksymalne sumy zapotrzebowañ, jakie bêd¹
uwzglêdnione przez Genewê, mianowicie:
a) na odbudowê koœcio³ów
18 milionów z³
b) na zak³ady
12
”
”
c) pomoc dla duchownych
15
”
600 tys. z³
d) wczasy dla duchownych
5
”
”
e) oœwiata chrzeœcijañska
12
”
300 tys. z³
f) stypendia dla studentów teolog.
2
”
100 tys. z³
g) praca wœród m³odzie¿y
5
”
”
h) literatura i papier: 20 ton papieru druk., 3 tony papieru kancelar. oraz 5 tys. z³.
i) ewangelizacja i misja krajowa
8 mil. z³.
j) chrzeœcijañska praca spo³eczna
2” ”
k) pomoc materialna dla 200 tys. potrzebuj¹cych w naturze
l) transport
- 3 mil. z³
³) ECLOF
- 25 mil. z³
m) ogólne potrzeby dla biura R.E. i K.O.K. – 2 maszyny do pisania, biurowe, i
1 (s³owo nieczytelne); i 5 mil. z³.
m1) Dla zborów:
21 maszyn do pisania.
300 piór wiecznych, oraz ksi¹¿ki teologiczne angielskie i niemieckie.
Ogó³em 118 mil. z³.
22

W nag³ówku podano b³êdnie 1948 r.
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Wybrano komisjê do rozpatrzenia wniosków poszczególnych Koœcio³ów z 5
cz³onków; ks. Narbuttowicz, dyr. Enholc, ks. Kalinowicz, p. Baum, ks. Kircun.
Ad 2. Przenieœæ do ogólnego zebrania.
Ad 3) Od³o¿yæ do nastêpnego zebrania.
Ad 4) Komisja przed³o¿y prezydium Rady konkretna propozycjê w sprawie
druku.
Podpisani: Ks. A. Kircun, Wende, Kubik, Najder, Michelis, Narbuttowicz, Sergent, Baum, Enholc, Jesakow, Krenz, Kalinowicz.

Dokument 39
Protokó³ plenarnego rocznego zgromadzenia Chrzeœcijañskiej
Rady Ekumenicznej
Dzia³o siê w Warszawie, w lokalu R.E. przy ul. Kredytowej 4, dn. 23
stycznia 1948, o godz. 11
Posiedzenie zagai³ prezes R.E. ks. Z. Michelis, odczytuj¹c z Pisma œw. wersety
z listu œw. Paw³a do Rzymian r. 12, 6-17, oraz modlitw¹.
Obecni s¹, wed³ug listy obecnych: 31 delegatów oraz honorowi goœcie: Minister Œwi¹tkowski, dyr. Dep. Ministerstwa Administracji Publicznej – Jurkiewicz,
Dr. Wickstrom, delegat Koœcio³a Metodystycznego.
Przewodnicz¹cy przywita³ goœci, po czym Minister Œwi¹tkowski wyg³osi³
d³u¿sze przemówienie, w którym podkreœli³ fakt pe³nej religijnej wolnoœci w Polsce i wskaza³ R.E. zadanie nawi¹zania do tradycji ekumenicznych w dziejach koœcielnych narodów s³owiañskich. Przewodnicz¹cy podziêkowa³ Ministrowi
Œwi¹tkowskiemu za jego przemówienie, po czym Minister opuœci³ zebranie.
Prezes R.E. odczyta³ nastêpuj¹cy porz¹dek dzienny:
1) Sprawozdanie rzeczowe R.E. i skarbnika R.E..
2) Sprawozdanie prezesa K.O.K.
3) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4) Dyskusja.
5) Wybory
6) Wolne wnioski.
Ad 1) Prezes Ks. Z. Michelis da³ ustne streszczenie prac R.E. za rok ubieg³y i
zamierzenia na rok przysz³y, stawiaj¹c na pierwszym miejscu uzyskanie pe³nej
prawnej podstawy dla dzia³alnoœci Rady, pracê ewangelizacyjn¹ i pracê m³odzie¿ow¹. Nastêpnie odczyta³ sprawozdanie kasowe R.E. br. Krakiewicz.
Ad 2) Prezez K.O.K. ks. K. Najder da³ ustne streszczenie prac K.O.K. i starañ
o pomoc materia³ow¹ w ub. roku i ich wyniki.
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Ad 3) Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej Dyr. Enholc odczytuje protokó³
Komisji Rewizyjnej i stawia wniosek z powodu uchybieñ formalnych o odroczenie na 2 tygodnie zatwierdzenia sprawozdania kasowego.
Ad 4) W dyskusji poruszono wszystkie problemy zwi¹zane z referatami z p. 1,
2 i 3. i powziêto wszystkimi g³osami przeciwko g³osowi Dyr. Enholca do zatwierdzaj¹cej wiadomoœci sprawozdanie rzeczowe Prezesa Rady Ekumenicznej oraz
Prezesa Komitetu Odbudowy oraz sprawozdanie kasowe skarbnika Rady Ekumenicznej. Sprawozdanie Skarbnika Komitetu Odbudowy zaopatrzone w opiniê Komisji Rewizyjnej postanowiono przes³aæ w najkrótszym czasie do Genewy.
Ad 5) Nastêpnie przyst¹piono do wyborów. Przeprowadzono tajne g³osowanie
kartkami na prezesa Rady Ekumenicznej. Oddano 27 wa¿nych g³osów. G³osów
18 pad³o na ks. Z. Michelisa i g³osów 9 na ks. Szerudê. Absolutn¹ wiêkszoœci¹
zosta³ wybrany na prezesa R.E. ks. Zygmunt Michelis. Przewodnicz¹cy zaproponowa³ powo³anie Komisji dla ustalenia liczby kandydatów na inne urzêdy w R.E.
i w K.O.K. Do Komisji wesz³o 2-ch przedstawicieli z grupy Koœcio³ów wiêkszych, Koœcio³ów mniejszych i Koœcio³ów katolickich, a mianowicie: Ks. Bp.
Szeruda, ks. Sup. Najder, ob. Baum, in¿. Szenderowski, Ks. Bp. Przysiecki i ks.
Narbutowicz.
Po przerwie ustalono jednog³oœnie przez aklamacjê nastêpuj¹cy podzia³ mandatów:
Prezydium R.E.
I-szy wiceprezes
–
Ks. Bp. Próchniewski
II-gi
”
–
Ks. Bp. Szeruda
III-ci
”
–
Ks. Skierski
IV-ty wiceprezes
–
Ks. Kowalenko
V-ty
”
–
Ks. Kircun
Sekretarze: I-szy
–
Ks. Narbuttowicz
II-gi
–
Dr. £ukawski
Skarbnik
–
Br. Krakiewicz.
Prezydium K.O.K.
Prezes:
–
Ks. Sup. K. Najder
I-szy wiceprezes
–
Ks. Bp. Szeruda
II-gi
”
–
Ks. Bp. Przysiecki
Sekretarze:
I-szy –
Ks. L. Jesakow
II-gi –
Ks. Andres
Skarbnik:
–
Ks. Z. Michelis
Zastêpca skarbnika: –
Br. Krakiewicz
Komisja rozdzielcza
Przewodnicz¹cy
–
ob. Baum
Wiceprzewodnicz¹cy –
Ks. Krenz
Cz³onkowie: Ks. Jesakow, Ks. Kircun, Ks. Bajeñski.
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Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy
–
in¿ Szenderowski
Wiceprzewodnicz¹cy
–
Ks. Bp. Przysiecki
Cz³onkowie: Ks. Bp. Chambers, Ks. Kalinowicz.
Komisja pojednawcza
Przewodnicz¹cy
–
Ks. Bp. Szeruda
Wiceprzewodnicz¹cy
–
Ks. Bp. Szypold
Sekretarz:
–
in¿. Szenderowski
Cz³onkowie: Br. Krakiewicz, Ks. Wie¿añski23 .
Komisja Ewangelizacyjno-Misyjna
Przewodnicz¹cy:
–
Br. Krakiewicz
Wiceprzewodnicz¹cy:
–
Ks. Kotula
Sekretarz:
–
Ob. £ukawski
Cz³onkowie: Bp Szeruda, Bp. Przysiecki, Bp. Szypold, Ks. Wie¿añski, Ks.
Kwolek, Ks. Kurzawa, Ks. Kircuñ, Ks. Michelis, Ks. Krenz, Ks. Lodwich-Ledwa, Ks. Dietz, Ks. Andrews, in¿. Szenderowski, Ks. Narbuttowicz, Ks. Ja³osiñski,
z nieograniczonym prawem kooptacji.
Ad 6) Przewodnicz¹cy odczytuje podanie o przyjêcie do R.E. od³amu mariawickiego z Felicjanowa. Zg³oszono dwa wnioski: a) odroczyæ sprawê bezterminowo, b) odrzuciæ podanie. Pierwszy wniosek uzyska³ 22 g³osy, drugi 6. Sprawê
odroczono bezterminowo.
Ad 7) Delegat Bajeñski porusza sprawê le¿¹cych transportów materia³owych
w Gdyni.
Uchwalono wydaæ jednorazowe upowa¿nienie dla ob. Bajeñskiego dla zbadania sprawy transportu oraz sta³e upowa¿nienie dla pilnowania i badania spraw
przesy³ek dla Ks. Dietza.
Prezes podaje do protokó³u, ¿e przedstawicielstwo Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego na sesji nie jest kompletne, i jedynie w osobie ks. Narbuttowicza, mieszkaj¹cego w Warszawie, gdy¿ poprzednie delegacje zosta³y uniewa¿nione, a pismo ze sk³adem nowej delegacji z³o¿one na rêce Prezesa przez Ks.
Narbuttowicza dopiero w dzieñ dorocznej sesji, bezpoœrednio przed posiedzeniem.
Zebranie zakoñczono odmówieniem wspólnie modlitwy Pañskiej. Do podpisania protokó³u upowa¿niono prezydium zebrania.
Do p.5.
Ks. Dietz – przewodnictwo i referat organizacyjno-gospodarczy (statuty, obozy letnie, zjazdy, finanse), Ks. Kircun – wiceprzewodnicz¹cy i sprawy ewangelizacyjno-misyjne, Ks. Sergent – stosunki z organizacjami zagranicznymi, Miss
Browne – referat kobiecy.
23
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Do p. 1.
Przewodnicz¹cy zawiadamia, ¿e Ks. Bp. Próchniewski z³o¿y³ mandat delegata
do Rady Ekumenicznej i stawia wniosek, aby prosiæ Ks. Bp. Próchniewskiego o
cofniêcie rezygnacji i zarezerwowanie przy wyborach dla Niego nadal stanowiska
I- wiceprezesa Rady Ekumenicznej. Wniosek zosta³ przyjêty jednomyœlnie.
Podpisani: Ks. Z. Michelis, Ks. Bp. Szeruda, Ks. K. Najder, Ks. L. Jesakow.

Dokument 40
Protokó³
Posiedzenia K.O.K. odbytego dn. 26. I. 48 godz. 4 ppo³ (16-ta)
Obecni: Ks. K. Najder – prezes, ks. Bp. J. Szeruda, ks. Wende, ks. Chambers,
ks. Michelis, ks. Jesakow, ks. Kalinowicz, in¿ Szenderowski, ob. Kubik, ob.
Baum, ob. £ukawski.
1. Przewodnicz¹cy ks. Najder podaje do wiadomoœci nastêpuj¹cy porz¹dek
dzienny:
1) Rozpatrzenie proœby o pomoc ks. Bajeñskiego.
2) Wybór delegatów na Zjazd do Szwajcarii.
3) Wybór Komisji Wydawniczej.
4) Sprawa klucza rozdzielczego darów.
5) Wolne wnioski.
2. Odczytano proœbê ks. Bajeñskiego o pomoc na leczenie rodziny, oraz list dr.
Hopkniza (? – nazwisko nieczytelne) w tej¿e sprawie. Postanowiono zwróciæ siê
do kierownictwa Zjednoczenia Koœcio³ów Chrystusowych z proœb¹ o zaopiniowanie podania. Na przysz³oœæ wszelkie wnioski duchownych o pomoc musz¹ posiadaæ opiniê swoich kierowników.
3. Przeczytano list z Genewy w sprawie Konferencji sprawozdawczej, odbyæ
siê maj¹cej w Genewie w dniach 4-9 marca 1948. Na konferencjê tê zaprasza
Genewa 2-ch delegatów z Polski.
Postanowiono delegowaæ ks. Jesakowa – sekretarza, oraz ks. Bp. Szerudê.
K.O.K. pokryje koszty drugiego delegata (Bpa Szerudy) w po³owie.
4. Na wniosek Reconstr. Dept. w Genewie, podany w liœcie z dn. 22/I-48, mianowano Komisjê Wydawnicz¹ w osobach: ks. Krenza, ks. bpa Szerudy, ks. Jesakowa i ob. Kubika. Zadaniem Komisji jest wspó³praca z takim¿e Komitetem w
Genewie (Committee on Literature) w sprawach zapotrzebowania na papier, celulozê i wydawnictwach.
5. Sprawa klucza rozdzielczego darów. Zg³oszono kilka sprzeciwów do tabeli
rozdzielczej przedstawionej w swoim czasie przez specjaln¹ Komisjê. Tabeli tej
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nie zatwierdzono. Po d³u¿szej dyskusji wybrano ks. bp. Szerudê, którego upowa¿niono do porozumienia siê z przedstawicielami zainteresowanych Koœcio³ów, po
czym do sprawdzenia i opracowania nowego rozdzielnika i przed³o¿enia go do
wiadomoœci i zastanowienia K.O.K. Bp. Szeruda przyjmie zg³oszenia u siebie w
biurze godz. 9-11, do koñca bie¿¹cego tygodnia, tj. 31. I. rb. Ks. Najder zastrzega
sobie prawo do uzgodnienia rozdzielnika dla Koœc. Metodystów, po przed³o¿eniu
nowej tabeli przez ks. Biskupa.
Posiedzenie zakoñczono odmówieniem wspólnie Modlitwy Pañskiej.
Protokó³owa³: (-) ks. L. Jesakow

Dokument 41
Protokó³
z posiedzenia K.O.K. odbytego dnia 31 marca 1948 r. w Warszawie,
przy ul. Kredytowej 4
Obecni: Ksiê¿a: Bp. J. Szeruda, L. Jesakow, Z. Michelis, A. Sergent, E. Narbuttowicz, A. Kircun, S. Biliñski, P. Bajeñski, A. Kalinowicz, S. Andres, i pp. S.
Baum, W. Popoff, S. Krakiewicz.
Przewodniczy: Ks. Bp. J. Szeruda, protokó³uje ks. L. Jesakow.
1. Przewodnicz¹cy podaje nastêpuj¹cy porz¹dek dzienny:
a. Sprawozdanie z konferencji w St. Cergue, Szwajcaria.
b. Ustalenie programu wizyty maj¹cych przybyæ delegatów z Genewy Dr.
Cockburna i Dr. Franksa.
c. Sprawa magazynu K.O.K.
d. Rozpatrzenie podañ o pomoc i innej korespondencji.
e. Wolne wnioski.
Porz¹dek uchwalono jednog³oœnie.
2. Sprawozdanie z konferencji w St. Cergue sk³adaj¹ ks. Bp. Szeruda i ks. Jesakow. Biskup podaje ogólny szkic, wed³ug którego (? – s³owo nieczytelne), ¿e
na konferencji by³o reprezentowanych 16 krajów z ogóln¹ liczb¹ delegatów 60,
podzielonych na: „pomoc daj¹cych” i „pomoc otrzymuj¹cych”. Przedstawiciele
wszystkich krajów sk³adali sprawozdanie za rok ubieg³y. Wynika z nich, ¿e
Niemcy otrzymuj¹ olbrzymi¹ pomoc z kilku krajów, jak Ameryki, Szwajcarii,
Szwecji, Norwegii. Do opracowania wniosków i rezolucji mianowano 9 komisji,
które ujê³y najwa¿niejsze sprawy i przedstawi³y je na plenum.
Ks. Jesakow podaje w streszczeniu uchwa³y 9. komisji, z której najwa¿niejsza
dla Polski jest Ewangelizacja. Komisja pomocy materialnej uchwali³a wysy³aæ
nadal dary w postaci odzie¿y i ¿ywnoœci oraz pieni¹dze na cele przed³o¿one w
bud¿ecie na rok 1948.
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Na skutek interpelacji ks. Michelisa, oœwiadczaj¹cego, ¿e je¿eli przed 1 maja
nie otrzymamy pomocy finansowej, to grozi nam redukcja programu K.O.K.,
uchwalono umieœciæ tê sprawê na porz¹dku dziennym, gdy obecny bêdzie Dr.
Cockburn. Sekretarz i skarbnik maj¹ zreferowaæ najpilniejszy program pracy i
potrzeby finansowe.
3. Postanowiono, aby dnia 14 kwietnia odby³y siê dwa posiedzenia, jedno o
godz. 10.30 dla m³odzie¿y i drugie o 3.30 (15.30) K.O.K., na których obecni bêd¹
goœcie z Genewy. Program posiedzeñ u³o¿y prezydium. Plan objazdu u³o¿ony bêdzie przez prezydium po przybyciu goœci. Dr. Cockburn, Dr. Franks i jego ¿ona
przybywaj¹ dnia 13. IV. o godz. 1 popo³., pierwszy odjedzie dn. 15. IV., natomiast
Dr. Franks z ¿on¹ pozostanie na okres 2-tygodniowy.
4. P. Baum oœwiadcza, ¿e obecny magazyn na Kredytowej nie nadaje siê dla
K.O.K., poniewa¿ jest za ma³y i nie posiada bezpoœredniego dostêpu. W sprawie
dostêpu i w ogóle do pertraktacji i definitywnego za³atwienia sprawy magazynu
upowa¿nia siê Komisjê Rozdzia³ow¹.
5. Odczytanie podañ o pomoc i innej korespondencji odroczyæ do nastêpnego
posiedzenia.
6. Uchwalono odnowiæ lokal biurowy K.O.K. i R.E. na koszt K.O.K., tym bardziej, ¿e za lokal ten nie p³acimy ¿adnego czynszu.
7. Ks. Michelis referuje sprawê Domu Wypoczynkowego w Karpaczu, który
wraz z ca³ym urz¹dzeniem mo¿e byæ wykorzystany na kolonie, na zjazdy i wypoczynek dla m³odzie¿y oraz pracowników duchownych. Podpisano umowê na
okres 5 miesiêczny poczynaj¹c od 1. V. Za op³at¹ czynszow¹ wraz z oœwietleniem z³. 350.000. Na poczet wp³acono z³. 50.000 – p. Rott jest kandydatem na
kierownika.
Uchwa³a: Posiedzenie zatwierdza projekt i umowê polecaj¹c obecnemu komitetowi do dalszego prowadzenia tej sprawy. Korzystanie z Domu rozszerzyæ na
cz³onków K.O.K.
8. Br. St. Krakiewicz porusza sprawê kasy R.E. za rok ubieg³y, powo³uj¹c siê
na posiedzenie plenarne R.E. Z powodu krytyki p. Kubika, ¿e kasa rzekomo nie
jest nale¿ycie prowadzona przez kasjera R.E. p. Krakiewicza, ostatni proponuje
sprawdzenie jej na obecnym posiedzeniu tym bardziej, ¿e sk³ada siê ona zaledwie
z kilku pozycji. Ks. Michelis wyjaœnia t³o sprawy i czyta listy pp. Kubika i Krakiewicza. W dyskusji bior¹ udzia³ ks. Kalinowicz i ks. Kircun.
Uchwalono:
a) K.O.K. stwierdza, ¿e sprawozdanie kasy R.E. zosta³o przyjête przez najwy¿sz¹ instancjê, tj. plenarne zebranie,
b) K.O.K. oœwiadcza, i¿ posiada zaufanie do p. Krakiewicza, kasjera R.E.,
c) K.O.K. prosi ks. Kircuna, aby porozumia³ siê z p. Kubikiem i za³atwi³ polubownie osobist¹ czêœæ tej sprawy.
Protokó³owa³: (-) Ks. L. Jesakow

245

DOKUMENTY DIALOGU EKUMENICZNEGO W POLSCE 1944-1957

Dokument 42
Protokó³
Posiedzenia Prezydium K.O.K.,
odbytego dn. 26./IV. 1948 godz. 12.30, Kredytowa 4
Obecni: Ks. bp. J. Szeruda, ks. Z. Michelis, ks. L. Jesakow, in¿. L. Szenderowski.
1. Ks. Michelis referuje sprawê Domu Wypoczynkowego w Karpaczu. Poniewa¿ przed kilku tygodniami sprawa przedstawia³a siê b. pomyœlnie, skarbnik w
porozumieniu z Prezydium, zawar³ umowê oraz poczyniono wszystkie przygotowania i poniesiono kosztów oko³o z³. 150.000. Onegdaj zaœ otrzymano telegram z
Genewy, w którym powiadamiaj¹, ¿e na dom ten œrodków nie posiadaj¹.
Uchwala siê: Wobec odmowy kredytów z Genewy zaniechaæ urz¹dzania
Domu Wypoczynkowego w Karpaczu i wycofanie siê z najmniejszymi stratami.
Poleciæ przeprowadzenie sprawy likwidacji sekretarzowi i skarbnikowi.
2. Potr¹cone sumy (do 5 %) z wszystkich wp³ywów genewskich przekazywaæ
na rachunek Rady Ekumenicznej, z których pokrywane bêd¹ wydatki administracyjne.
3. Upowa¿nia siê ks. Michelisa do oddania ciê¿arowego samochodu „Ford”
firmie, która wstawi nowy motor, wzglêdnie przeprowadzi generalny remont za
co korzystaæ bêdzie z niego w ci¹gu do 3ch miesiêcy, po czym zwróci go w stanie
zdanym do u¿ywania bez op³aty.
4. Na podania o pomoc do K.O.K. odpowiedzieæ, ¿e z braku funduszów rozpatrzenie spraw odrzuca siê do jesieni.
Podpisy: (-) ks. J, Szeruda, (-) ks. Z. Michelis, (-) ks. L. Jesakow, (-) in¿. L.
Szenderowski

Dokument 43
Protokó³ plenarnego posiedzenia
Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej
z dnia 19 paŸdziernika 1948 r. w Warszawie przy ul. Kredytowej 4
Sprawozdanie z Konferencji w Amsterdamie
Ks. Prezes Michelis otwiera posiedzenie i wita obecnych przedstawicieli Koœcio³ów, oraz przedstawicieli W³adz Rz¹dowych z M.S.Z.
Sprawozdanie wyg³asza Ks. Bp Dr. Szeruda – nawi¹zuj¹c na wstêpie kszta³towanie siê ruchu Ekumenicznego w Europie i w œwiecie – nadmieniaj¹c, ¿e nawet
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ostatnia wojna nie powstrzyma³a rozwoju myœli ekumenicznej. Nastêpnie przeprowadzi³ analizê i fazy organizowania siê Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Ruch ekumeniczny zrzeszony w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów – jako organizacja do ostatniego Kongresu w Amsterdamie by³a prowizoryczna. Prelegent wylicza³ obecnych na Kongresie w Amsterdamie nadmieniaj¹c przy tym, ¿e niektóre
Koœcio³y a miêdzy nimi i Koœció³ Prawos³awny Rosyjski – mimo zaproszenia nie
bra³ udzia³u w Kongresie. Nieobecnoœæ na Kongresie wyt³umaczyli tym, ¿e ruch
ekumeniczny reprezentowany w Amsterdamie odszed³ od pierwotnych zasad
przyjêtych w swych za³o¿eniach oraz w duchu pierwotnego chrystianizmu i sta³
siê bardziej politycznym. Nastêpnie sprawozdawca wyjaœnia stosunek Koœcio³a
Rzymskokatolickiego do Rady Koœcio³ów, a do Kongresu w szczególnoœci informuj¹c, ¿e uleg³ on ca³kowitej zmianie i jest ca³kiem separatystyczny. Stwierdzi³
równie¿, ¿e zainteresowanie siê Kongresem ze strony czynników pañstwowych
by³o wiêksze ni¿ kiedykolwiek – czego dowodem by³a obecnoœæ ponad 240
przedstawicieli prasy ca³ego œwiata. Naczelnym zadaniem Kongresu by³o wy³onienie z grona Kongresu wspólnego przedstawicielstwa do reprezentacji wszystkich Koœcio³ów Chrzeœcijañskich. Nastêpnie wy³oni³y siê inne zagadnienia, traktuj¹ce o wp³ywie religii i Ewangelii na sprawy pokoju i kszta³towanie siê ¿ycia
narodowego; utworzenie komisji, które mia³y opracowaæ poszczególne problemy.
Obrady toczy³y siê w trzech jêzykach: angielskim, francuskim i niemieckim –
dominowa³ jêzyk angielski, co nie pokrywa³o siê z wp³ywem teologicznym ducha
anglosaskiego. Kongres by³ urozmaicony nabo¿eñstwami i Kom. Œw. w ró¿nych
obrz¹dkach – co by³o wyrazem pewnej jednoœci chrzeœcijañskiej.
Dnia 23 sierpnia 1948 roku zakoñczono okres prowizoryczny i w dniu tym
utworzono Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów Chrzeœcijañskich. Dlatego moment ten nale¿y traktowaæ jako historyczny, w ¿yciu chrzeœcijañstwa jest wyrazem wspólnych d¹¿eñ do jednoœci. W programowych referatach uwydatnia³a siê myœl, ¿e
Koœció³ ma zadanie realizowaæ Królestwo Bo¿e na ziemi – Królestwo sprawiedliwoœci i pokoju – poza systemami stworzonymi przez ludzi. Dominowa³a tu myœl
teologiczna z Bazylei, która sta³a siê oœrodkiem w ostatnich czasach, najpowa¿niejszym Ÿród³em myœli chrzeœcijañskiej. Dwóch prelegentów zwróci³o szczególn¹ uwagê zgromadzonych, jako ludzi œwieckich – byli nimi Dalles24 i prof.
Hromadka. Pierwszy zaleci³ Koœcio³owi przez przedstawienie wojny jako nieszczêœcia ludzkoœci – dlatego przyczyn ich nale¿y szukaæ oœwiadczy³, ¿e s¹ dwa
œwiaty: demokracja zachodnia i komunizm materialistyczny, dalej mówi³, ¿e u¿ywanie gwa³tu w walce i w pracy jest zaprzeczeniem Chrystusa. – Który jest mi³oœci¹ dla wszystkich. Stwierdzi³ jednak, ¿e komunizm i chrzeœcijañstwo – maj¹
du¿o wspólnych stycznych (sprawa spo³eczna). Teza prof. Hromadki brzmi – ¿e
cywilizacja zachodnia bur¿uazyjna ju¿ siê skoñczy³a. Jest pewna pró¿nia. Narody
24

Powinno byæ: Dulles.
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szukaj¹ rozwi¹zania i nowej treœci – tym siê t³umaczy chaos i niepokój. Zachód
jest obarczony chorobami: sceptycyzmem, rozk³adem moralnym itd.
Wyk³ad jego by³ atakiem na system i cywilizacje Zachodu i twierdzi³, ¿e
przedstawiciele Zachodu s¹ przera¿eni trwog¹ przed now¹ myœl¹ propagandow¹
przez Zwi¹zek Radziecki. Zaznaczy³ równie¿ o s³abych stronach systemu bur¿uazyjnego i sprzecznych z elementami chrystianizmu. Brak mu kultury serca i dynamizmu spo³ecznego, który cechowa³ pierwotny chrystianizm. Koœció³ musi byæ
w³asnoœci¹ ca³ej ludzkoœci i dzia³aæ wszêdzie bez jakichkolwiek ram. Referat by³
dobrze przyjêty i wynagrodzony ¿ywymi oklaskami. Wszystkie komisje czerpa³y
materia³ z prac i dorobku z poprzednich lat ruchu ekumenicznego.
Powo³ano Radê Œwiatow¹, której przewodnicz¹cym zosta³ Dr. Mott z Ameryki, œwiecki wyznawca Koœcio³a Metodystycznego, oraz szeœciu prezydentów reprezentuj¹cych 165 wyznañ chrzeœcijañskich. Biskup Dr. Szeruda dodaje od siebie, ¿e Konferencja ta by³a jedynym objawem tego rodzaju ¿ycia ekumenicznego
i mimo ujemnych stron, by³a wyrazem jednoœci wko³o osoby Jezusa Chrystusa.
Konferencja ta mia³a cele organizacyjne i wytyczenie pewnych zadañ i prac na
przysz³oœæ i mimo wielu elementów ludzkich, najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest to, ¿e
Koœcio³y, które by³y i s¹ wst¹pi³y na jedn¹ wspóln¹ drogê, gdzie pasterzem jest
Jezus Chrystus. Na tym koñczy sprawozdanie bp Szeruda.
Ksi¹dz Prezes Michelis w imieniu zgromadzonych dziêkuje za rzeczowe i treœciwe sprawozdanie, wszyscy jako wyraz wdziêcznoœci oklaskuj¹. Oœwiadcza
przy tym, ¿e materia³ z Konferencji Amsterdamskiej wystarczy na d³ugi czas do
zebrañ, referatów i prac ekumenicznych. Ks. Michelis omawia ujemne strony
tego Kongresu, który Jego zdaniem zawiód³ pok³adane nadzieje i nie przyniós³
spodziewanych owoców. Powodem tego jakoby chybionego celu jest fakt, ¿e
podczas obrad Kongresu dominowa³y elementy spo³eczno-polityczne nad zagadnieniami religijnymi, traktuj¹cymi o jednoœci duchowej chrzeœcijañstwa. Widzi w
Konferencji Amsterdamskiej wp³ywy polityczne systemu amerykañskiego, uwa¿a, ¿e Konferencja ta a raczej Kongres nie robi³ wra¿enia soboru, zebrania ludzi
duchem Bo¿ym owianych. Zbyt szeroka problematyka Kongresu nie pozwoli³a
zaj¹æ siê zagadnieniami istotnymi, tj. czysto religijnymi i duchowymi. Ks. Michelis stwierdza, ¿e nie jesteœmy upowa¿nieni do rozstrzygania zagadnieñ spo³ecznopolitycznych – musimy to zostawiæ ludziom do tego powo³anym. Rada Ekumeniczna ma d¹¿yæ do istotnej jednoœci, aby ta jednoœæ nie by³a frazesem, lecz aby
nas ³¹czy³ jeden Pan, jeden Koœció³, jako Cia³o Chrystusowe, po czym przyst¹pi³
do czytania rezolucji.
Po odczytaniu rezolucji otworzono dyskusje. Pierwszy zabiera g³os Ks. Kalinowicz z Koœcio³a Prawos³awnego, sk³adaj¹c wniosek, aby 3-ci punkt rezolucji
skreœliæ ca³kowicie. Ks. Dietz mówi o wyjazdach za granicê i czuje siê pokrzywdzony stanowiskiem w³adz i oœwiadcza, ¿e za punktem drugim g³osowaæ nie bêdzie. Ks. Bp J. Szeruda polemizuje z treœci¹ rezolucji i nie zgadza siê z jej treœci¹
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kwestionuj¹c formê niektórych momentów politycznych. Ks. Bp Padewski proponuje utworzenie Komisji rezolucyjnej. Wniosek poparty przez ks. A. Sergenta –
przechodzi. Komisjê powo³ano w osobach Ks. Bp J. Szerudy, ks. Z. Michelisa,
ks. E. Narbuttowicza i Brata Krakiewicza. Ks. Sergent polemizuje z ks. Kalinowiczem i Bpem Szerud¹, uzasadniaj¹c potrzebê d¹¿enia do istotnej jednoœci Koœcio³a – powo³uj¹c siê na uchwa³y Konferencji Koœcio³a Anglikañskiego w Lambeth.
& 2. – Ks. Z. Michelis wyjaœni³, ¿e Statut Rady Ekumenicznej nie mo¿e byæ
uznany przez W³adze centralne z ró¿nych wzglêdów. Tym niemniej, stwierdza –
musimy Radê Ekumeniczn¹ zalegalizowaæ jako stowarzyszenie, aby by³a osob¹
prawn¹ – na co siê wszyscy zgadzaj¹.
& 3. Referuje ks. O. Krenz podkreœlaj¹c, ¿e Koœció³ Powszechny jest pismem
miêdzywyznaniowym, natomiast ka¿de wyznanie mo¿e mieæ pismo i propagowaæ
swoje zasady i idee, lecz jest niedopuszczaln¹ rzecz¹, aby jedno wyznanie w
swym piœmie napada³o na inne wyznanie.
Przytacza artyku³ wydrukowany w czasopiœmie „Jednoœæ”, która jest organem
Koœcio³a Chrystusowego, a które jest pe³ne jadu i nienawiœci w stosunku do Mariawitów, Koœcio³a Powszechnego itd.
Po czym odczytuje rezolucjê potêpiaj¹c¹ te ataki i proponuje Koœció³ Chrystusowy zawiesiæ w prawach cz³onkowskich a¿ do odwo³ania w swojej prasie napastliwych i obraŸliwych artyku³ów. Solidaryzuj¹c siê w tej sprawie z wnioskiem –
zabiera g³os ks. E. Narbuttowicz – po tym zaœ przedstawiciele Koœcio³a Chrystusowego – nazywaj¹c przedmówcê „inkwizytorem”. Wniosek ks. O. Krenza przechodzi wiêkszoœci¹ g³osów.
Wolne wnioski.
a) Sprawa Sewerynowa – pewna organizacja Koœcio³a Anglikañskiego pragnie
tanio sprzedaæ sw¹ posiad³oœæ na Sewerynowie dla Rady Ekumenicznej, gdzie
mieœci³yby siê biura Rady i kaplica Ekumeniczna.
Ks. Michelis wyjaœnia, ¿e do zrealizowania tego konieczne s¹ 2 warunki. Mianowicie: osobowoœæ prawna Rady Ekumenicznej i pomoc materialna na remont z Genewy.
Wy³ania siê potrzeba wyjazdu do Genewy i proponuje delegata ks. A. L. Sergenta.
Ks. A. Sergent przedstawia ks. Jesakowa. Plenum upowa¿nia do za³atwienia
tej sprawy – prezydium.
Br. Krakiewicz proponuje ju¿ teraz poczyniæ przygotowania do „Tygodnia
Modlitwy” i na zebranie ewangelizacyjne. –
Ks. Bp. Padewski jest zdania, ¿e ka¿de wyznanie winno mieæ u siebie nabo¿eñstwo ewangelizacyjne i modlitewne, a to w celu pozyskania nowych ludzi.
Bp. J. Szeruda podaje wniosek, aby IV niedzielê Adwentu przeznaczyæ na
„Niedzielê Pokoju” poœwiêcon¹ modlitwom o pokój dla œwiata. Wszyscy wyra¿aj¹ zgodê. Rada Ekumeniczna ma powiadomiæ i zachêciæ wszystkie wyznania
do tej „Niedzieli Modlitwy”.
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Ks. O. Krenz informuje o œpiewniku ekumenicznym, który wyszed³ ju¿ z drukarni. Prócz wydrukowanego ju¿ œpiewnika, wyjdzie wkrótce œpiewniczek dla
dzieci. Na pytanie, czy œpiewnik zawiera pieœni katolickie, ks. Krenz odpowiada,
¿e zawiera on pieœni ewangelickie i ogólnochrzeœcijañskie, bez pieœni maryjnych.
Proponuje siê wydrukowanie arkusza ze wskazaniem Ÿród³a pochodzenia pieœni, a to ze wzglêdu na potrzebê melodii.
Przedstawiciele Koœc. Katolickich (Bp. Przysiecki, Bp. Padewski, Bp Szypold)
wnosz¹ proœbê o wydrukowanie pieœni katolickich w formie œpiewnika oddzielnego. Uchwalono, ¿e ks. Narbuttowicz i ks. Bp. Przysiecki maj¹ siê zaj¹æ t¹ spraw¹.
Ks. Dietz porusza sprawê organów koœcielnych w Gdañsku, o które ubiega siê
Koœció³ Ewangelicki i Narodowy Koœció³ Katolicki, jednoczeœnie przy tym zwalczaj¹ siê wzajemnie i przed w³adzami swoje argumenty celem uzyskania organów25 . Pytanie: Jak w takich i podobnych wypadkach dzia³aæ? I czy Rada Ekumeniczna nie mog³aby opracowaæ pewnych zasad, celem unikniêcia wzajemnych
zwalczañ na terenie?
Ks. Bp Padewski radzi, by w podobnych wypadkach zwracaæ siê do w³adz kierowniczych swego Koœcio³a.
Ks. E. Dietz jest zdania, ¿e nale¿y zwracaæ siê ze skargami do Rady Ekumenicznej, celem rozstrzygniêcia sporów.
Ks. L. Jesakow oznajmia, ¿e przy Radzie Ekumenicznej istnieje Komisja Pojednawcza, która spory przyjmuje.
Ks. Bp Padewski podaje (? – s³owo nieczytelne), ¿e we wszystkich sprawach
spornych nale¿y zwracaæ siê do Kierownictwa Koœcio³a swego, a gdy to nie pomo¿e, wtedy do Komisji Pojednawczej przy Radzie Ekumenicznej.
Posiedzenie zakoñczono modlitw¹ wyg³oszon¹ przez Ks. Bp J. Szerudê.
Podpisa³: ks. E. sen. Narbuttowicz.

Dokument 44
AMSTERDAM 1948
Rezolucja przyjêta na zebraniu Rady Ekumenicznej w Polsce
dnia 19 paŸdziernika 1948 roku
I. Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna w Polsce z ¿ywym zainteresowaniem
przyjê³a do wiadomoœci sprawozdania delegatów z konferencji ekumenicznej w
Amsterdamie, która oznacza dalszy etap na drodze ku jednoœci Koœcio³ów chrzeœcijañskich.
25
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Rada Ekumeniczna stwierdza z zadowoleniem, ¿e konferencja w uchwa³ach
swoich uznaje s³uszne podstawy reform spo³ecznych, maj¹cych na celu ustalenie
sprawiedliwoœci spo³ecznej, podniesienie poziomu ¿yciowego mas i ich wyzwolenie z niewoli kapitalizmu. Rada Ekumeniczna s¹dzi jednak, ¿e skoro Koœcio³y
w przesz³oœci oficjalnie nie zwalcza³y niezgodnych z duchem Ewangelii zasad i
metod systemu kapitalistycznego, nie maj¹ dziœ prawa czyniæ siê trybuna³em
dziejowym wobec reform polityczno-spo³ecznych.
Rada Ekumeniczna uwa¿a, ¿e tylko œcis³e ograniczenie siê w chwili obecnej
do zadañ i pos³annictwa Koœcio³a w zakresie religijnym mo¿e uchroniæ Koœcio³y
od zarzutu popierania interesów i ideologii jednej klasy spo³ecznej ze szkod¹ dla
innych klas.
II. Stwierdzamy z wdziêcznoœci¹, ¿e ekumeniczne instancje i czynniki w Genewie wydatnie pomaga³y Koœcio³om reprezentowanym w Radzie, i wyra¿amy
przekonanie, ¿e i nadal bêd¹ okazywa³y Polsce swoj¹ pomoc i nie ulegn¹ odmiennym sugestiom stawiaj¹cym politykê przed religi¹ oraz interesy egoistyczne ponad braterstwo chrzeœcijañskie.
Stwierdzaj¹c fakt pe³nej wolnoœci religijnej w Polsce w g³oszeniu Ewangelii i
pielêgnowaniu ¿ycia religijnego, uznajemy z wdziêcznoœci¹, ¿e korzystamy z
wszelkiej opieki i pomocy od naszego Rz¹du w pracy charytatywnej pod auspicjami Œwiatowej Rady Ekumenicznej, jak i pielêgnowaniu stosunków z zagranicznymi reprezentantami ruchu ekumenicznego zarówno przez wyjazdy w³asne
jak i wizyty zagraniczne.
III. Rada Ekumeniczna w Polsce pozwala sobie wypowiedzieæ opiniê, ¿e ca³kowite pozbawienie Krajowych Rad Ekumenicznych prawa do samodzielnego
przedstawicielstwa oraz wyra¿aj¹ce siê w tym niedocenianie wa¿noœci budowania
podstaw organizacyjnych Œwiatowej Rady Ekumenicznej poprzez Krajowe Rady
Ekumeniczne stanowi powa¿ne niebezpieczeñstwo dla przysz³oœci ruchu ekumenicznego.
Bez statutowego uznania Krajowych Rad Ekumenicznych w konstytucji Œwiatowej Rady Ekumenicznej i udzielenia im prawa wysy³ania delegatów na plenarne konferencje Œwiatowej Rady Ekumenicznej mniejsze grupy wyznaniowe we
wszystkich krajach oraz masy konfesyjne nie zostan¹ przepojone duchem ekumenicznym.
Prosimy przeto Generalnego Sekretarza Œwiatowej Rady Ekumenicznej o
wierne przedstawienie i gor¹ce poparcie naszych dezyderatów w egzekutywie
Œwiatowej Rady Ekumenicznej przy szczegó³owym wypracowaniu i uzupe³nienie
jej organizacji.
My w Polsce stoimy œwiadomie i twardo na stanowisku, ¿e Œwiatowa Rada
Ekumeniczna nie ma byæ i pozostawaæ tylko zwyk³ym u¿ytecznoœciowym zwi¹zkiem konfesyjnym Koœcio³ów, lecz ma jej przyœwiecaæ idea³ zjednoczonego, federacyjnego Koœcio³a Ekumenicznego z pe³n¹ autonomi¹ dla poszczególnych
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wyznañ i obrz¹dków, a to w myœl s³ów Pañskich: „Jeden Pasterz i jedna owczarnia” (Ew. œw. Jana X, 16) i s³ów apostolskich: „Jedno jest cia³o i jeden duch, jako
te¿ jesteœcie powo³ani w jednej nadziei powo³ania waszego. Jeden Pan, jedna
wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest nade wszystko i
we wszystkich was” (Efez IV, 4-6).
(KP 1948 nr 11, s. 3-4)

Dokument 45
Protokó³ z posiedzenia Prezydium Komitetu Odbudowy
Koœcielnej,
odbytego w Warszawie, dn. 27. X. 1948 r.
Obecni: Ks. Bp J. Szeruda, ks. Z. Michelis, ks. L. Jesakow, ks. E. Narbuttowicz, ob. St. Krakiewicz, p. S. Baum i cz³onkowie K.O.K.
1. Odczytano podanie ks. K. Kotuli w sprawie przyjêcia go do sanatorium w
Szwajcarii. Postanowiono poprzeæ proœbê i odes³aæ do Genewy.
2. W wyniku dyskusji zmierzaj¹cej do jak najdalej id¹cej oszczêdnoœci uchwalono:
a) sprzedaæ jeden samochód ciê¿arowy, a drugi zatrzymaæ dla potrzeb rozdzielczych,
b) jeden samochód osobowy „Fiat” wypo¿yczyæ Misji Szwajcarskiej, po
uprzednim wyremontowaniu go.
Do przeprowadzenia tych transakcji upowa¿nia siê ks. Z. Michelisa i ks. L.
Jesakowa.
3. Rozwa¿ano sprawê dwóch transportów odzie¿owych (w tym 510 bel odzie¿y), nadesz³ych dla Rady Ekumenicznej, lecz nadawca Church World Service wyjaœnienie w tej sprawie i prosiæ aby na przysz³oœæ kierowali transporty przeznaczone wy³¹cznie dla Koœcio³a Metodystycznego, bezpoœrednio temu Koœcio³owi.
Przyjêto do wiadomoœci, ¿e w powy¿szych 2ch transportach jest 79 bel uszkodzonych. Uchwalono daæ Koœcio³owi Metodystycznemu 40 ca³ych bel w zamian
za 79 uszkodzonych, których Koœció³ Metodystyczny odmówi³ przyj¹æ.
4. Celem unikniêcia dalszych reklamacji i nieporozumieñ w zwi¹zku z rozdzia³em darów postanowiono:
a. Klucz od magazynu KOK bêdzie siê znajdowa³ wy³¹cznie u sekretarki, p.
Hanny Grudziñskiej, która upowa¿niona jest do wydawania go tylko cz³onkom
Komisji Rozdzielczej.
b. Prawo wstêpu do magazynu posiadaj¹ cz³onkowie Komisji Rozdzielczej.
Po¿¹danym jest, aby cz³onek Komisji wchodzi³ i przebywa³ w magazynie nie
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sam, lecz z drugim cz³onkiem, wzglêdnie jedn¹ lub dwiema osobami personelu
biurowego przez niego upowa¿nione.
c. Do odbioru transportów i za³atwienia czynnoœci przyjêcia ich na stacji kolejowej i zwiezienia do magazynu powo³uje siê ob. Helenê Nerlo.
d. Po przed³o¿eniu przez p. S. Bauma rozliczenia podzia³u darów, z którego
wynika, ¿e z powodu zaliczkowego wydania bel z odzie¿¹ itp. niektóre Koœcio³y
otrzyma³y mniej, a inne wiêcej, uchwalono z pozosta³ych w magazynie darów
wyrównaæ rozdzia³ w ramach mo¿liwoœci.
e. Uwzglêdniaj¹c rzeczywiste potrzeby poszczególnych grup wyznaniowych
oraz otrzymywane przez nie dary ustala siê, poczynaj¹c od obecnego transportu,
nastêpuj¹cy rozdzielnik procentowy dla darów odzie¿owych i obuwia:
Koœció³ Ewang.-Augsb.
–
24 %
” Metodystyczny
–
15 %
Koœció³ Ewangelicko-Reformowany
–
5%
”
Baptystów
–
8%
Zjedn. Koœc. Ewangeliczny
–
8%
”
” Chrystusowy
–
2%
Stow. Ewang. Chrzeœcijan
–
3%
Koœció³ Anglikañski
–
1%
Narodowy Koœció³
–
8%
Koœció³ Mariawitów
–
7%
”
Starokatolicki
–
4%
”
Prawos³awny
–
5%
10 %
Dyspozycja R.E.
–
100 %
Przydzia³owi podlegaj¹ tylko ca³e worki wzglêdnie bele lub skrzynie. Wszelki
uszkodzony towar przekazywaæ do dyspozycji Komisji Rozdzielczej.
Prezydium K.O.K. przy Chrzeœc. R.E.

Dokument 46
Protokó³ z plenarnego zebrania Chrzeœcijañskiej Rady
Ekumenicznej w Polsce
z dnia 9 czerwca 1949 r. o godz. 11-tej w sali przy ul. Kredytowej 4
Obecni: Ks. Z. Michelis, ks. O. Krenz, ks. E. Dietz, ks. J. Niewieczerza³, ks.
bp J. Padewski, ks. E. Narbuttowicz, ks. J. Pêkala, ks. bp Z. Szypold, ks. bp W.
Przysiecki, ks. St. Ja³osiñski, ks. R. Zasadziñski, , ks. J. Naumiuk, ks. Burchart,
ks. A. Kircun, ks. S. Andres, in¿. L. Szenderowski, dr £ukawski, ks. L. Jesakow,
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ks. W. Wie¿añski oraz zaproszeni goœcie: ks. S. Biliñski, ks. K. Najma³owski i ks.
Kukla.
Zebranie rozpoczêto odczytaniem S³owa Bo¿ego przez ks. A. Kircuna, po
czym modlitwê odmówi³ ks. Naumiuk. Nastêpnie prezes ks. Z. Michelis odczyta³
listê obecnoœci, któr¹ przyjêto do wiadomoœci i odczyta³ porz¹dek dzienny zebrania.
1. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Ekum. za r. 1948.
2. Sprawozdanie kasowe za rok 1948.
3. Sprawa Statutu.
4. Wybory do W³adz Rady Ekum. i K.O.K.
5. Sprawa Zjazdu.
6. Sprawa Koœcio³a Chrystusowego.
7. Sprawa Koœcio³a Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej.
8. Sprawa Polskiego Zwi¹zku Ewangelicznego.
9. Wolne wnioski.
p. 1. Ks. Z. Michelis na wstêpie sprawozdania zaznacza, ¿e ten rok by³ ubogi
w owoce naszej pracy i pog³êbienia ducha ekumenicznego wœród poszczególnych
wyznañ. Wyjaœnia, ¿e wszelkie prace m³odzie¿owe, zjazdy, tygodnie biblijne oraz
ró¿ne imprezy zosta³y zahamowane na skutek wycofania siê Genewy z wszelkiej
pomocy materialnej nara¿aj¹c nas na moralne i materialne straty. W Genewie
wyjaœniono, ¿e fundusze zosta³y cofniête na skutek zjazdu w Amsterdamie, który
poch³on¹³ olbrzymie sumy. Dalej ks. Michelis oœwiadcza, ¿e w roku 1948 z Genewy nie otrzymaliœmy ani jednego grosza na nasze prace. Wszelkie wydatki pokrywane by³y ze sk³adek cz³onkowskich poszczególnych Koœcio³ów. Zredukowaliœmy tabor samochodowy i musieliœmy ograniczyæ wszelkie wydatki. Ostatnio
by³ nawet zagro¿ony „Koœció³ Powszechny” z braku funduszów i w tej sprawie
zwróciliœmy siê do Genewy, gdy¿ nam obiecano pomóc, jednak do tego czasu nie
mamy ¿adnej konkretnej odpowiedzi.
Zawiod³o nas równie¿ Ÿród³o dochodowe, na które liczyliœmy, to jest Œpiewnik
Ekumeniczny, którego rozsprzeda¿ idzie bardzo powoli. Dalej ks. Michelis wyjaœnia, ¿e otrzymaliœmy zaproszenie na zjazd w sprawach bud¿etowych do Genewy,
gdzie wchodzi³o w rachubê 100 tys. dolarów. Na zjazd ten mia³ pojechaæ ks. Michelis, ks. L. Jesakow i ks. E. Narbuttowicz. Niestety jednak z przyczyn od nas
niezale¿nych, wyjechaæ nie byliœmy w stanie. Tak samo nie móg³ przyjechaæ do
Polski w sprawach finansowych odnoœny referent z Genewy.
Nastêpnie Prezes wyjaœnia, ¿e pomoc materialna zosta³a równie¿ zmniejszona
iloœciowo i jakoœciowo.
Jednak do momentów przyjemnych tego roku nale¿y zaliczyæ wspólne nabo¿eñstwa i uroczystoœci, które w tym roku mia³y du¿o b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
Jedn¹ z tych piêknych i udanych imprez jest stworzenie chóru ekumenicznego.
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Na tym ks. Z. Michelis zakoñczy³ swoje sprawozdanie i przyst¹piono do dyskusji.
Ks. bp Przysiecki interpeluje, dlaczego nie wydrukowano do tego czasu referatów, wyg³oszonych w Skolimowie. Dyskusjê podtrzymuje ks. Narbuttowicz, który dowodzi, ¿e „Koœció³ Powszechny” jest zbytnio doktrynalnie protestancki. Ks. Michelis stwierdza to równie¿, lecz wyjaœnia, ¿e katolicy s¹
sami winni, gdy¿ zbyt ma³o interesuj¹ siê „Koœcio³em Powszechnym” i ma³o
go propaguj¹.
p. 2. Sprawozdanie kasowe odczyta³ ks. L. Jesakow, zaœ protokó³ Komisji Rewizyjnej in¿. L. Szenderowski. Sprawozdanie zosta³o przyjête.
p. 3. Sprawê Statutu referuje ks. Z. Michelis i wyjaœnia, ¿e sprawa ta siê wlecze od roku 1946 i napotyka stale na ró¿ne trudnoœci. W roku 1946 min. Kiernik
przyj¹³ istnienie Rady Ekumenicznej do wiadomoœci. Od tego czasu by³y ró¿ne
koncepcje prawne dla Rady. Nastêpnie odczytano projekt statutu Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Ekumenicznego, który przyjêto jednog³oœnie i postanowiono w jak
najszybszym czasie statut przedstawiæ w³adzom w³aœciwym.
p. 4. Przewodnicz¹cy powo³uje Komisjê Matkê w sk³adzie ks. bp. Padewskiego, ks. bp. Przysieckiego, ks. sup. Naumiuka. Po 5-cio minutowej przerwie ks. bp
Padewski odczytuje zaproponowany sk³ad nowych w³adz Rady Ekumenicznej w
nastêpuj¹cym sk³adzie:
Zarz¹d Rady Ekumenicznej
Przewodnicz¹cy – Ks. sen. Z. Michelis
Wiceprzewodnicz¹cy: Ks. bp J. Padewski, ks. bp W. Przysiecki, ks. bp J. Szeruda, ks. Ostachiewicz, ks. Wie¿añski.
Sekretarz – ks. E. Narbuttowicz.
Wiceprzewodnicz¹cy: ks. J. Naumiuk, ks. Kurzawa.
Skarbnik – St. Krakiewicz.
Komitet Odbudowy Koœcielnej
Przewodnicz¹cy:
ks. bp Szeruda
Wice-przewodnicz¹cy:ks. A. Kircun
Sekretarz:
ks. L. Jesakow
z-ca sekretarza:
ks. Andres.
Komisja Rewizyjna
Przewodnicz¹cy:
in¿. L. Szenderowski
Cz³onkowie:
ks. A. Kalinowicz, ks. Benedyktowicz.
Komisja Pojednawcza
Przewodnicz¹cy:
ks. bp J. Szeruda
Wiceprzewodnicz¹cy: ks. bp Próchniewski
Cz³onkowie:
ks. Burchart, dr £ukawski.
Odczytany sk³ad Rady zosta³ jednog³oœnie przyjêty.
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p.5. Sprawê Zjazdu Koœcio³ow S³owiañskich w Cieszynie referuje ks. Z. Michelis i wyjaœnia, ¿e Ministerstwo Administracji Publicznej odmówi³o ustnie pozwolenia na wy¿ej wymieniony zjazd, poniewa¿ zjazd ten nie le¿y w interesie
pañstwa.
p. 6. Sprawê Koœcio³a Chrystusowego referuje ks. Michelis i stawia wniosek,
aby przywróciæ cz³onkostwo Koœcio³owi Chrystusowemu do K.O.K. i do wszelkich œwiadczeñ materialnych od dnia dzisiejszego bez prawa za ubieg³y rok, natomiast wobec niezastosowania siê Koœcio³a Chrystusowego do wskazañ Rady
Ekumenicznej w sprawie odwo³ania w swej prasie napaœci na Radê, uchwalono,
¿e Zjednoczenie Koœcio³a Chrystusowego Wyznania Ewangelicznego w Polsce
przestaje byæ cz³onkiem Chrzeœcijañskiej R. Ekumenicznej w Polsce.
p. 7. W sprawie Zielonoœwi¹tkowców wyjaœnia ks. Z. Michelis, ¿e roczny
okres kandydatury do przyjêcia wykaza³, ¿e Zielonoœwi¹tkowcy nie starali siê w
niczym zbli¿yæ, przeto jest zdania, aby wniosek o ich przyjêcie odrzuciæ.
Zabiera g³os ks. Naumiuk, wspominaj¹c o wspó³pracy w £odzi i jest zdania,
aby ich do Rady przyj¹æ – tego samego zdania jest brat Biliñski. Ks. Narbuttowicz podtrzymuje z uwagi na przepisy statutu pierwszy wniosek. Po dyskusji
uchwalono, aby wniosek Zielonoœwi¹tkowców o przyjêcie ze wzglêdów formalnych odrzuciæ.
Wracaj¹c do statutu zrobiono poprawkê, ¿e do Rady Ekumenicznej mo¿e nale¿eæ chrzeœcijanin, nale¿¹cy tylko do prawnie uznanego wyznania w Polsce.
p.8. W sprawie Polskiego Zwi¹zku Ewangelicznego, zapytuje dr £ukawski,
czy brat Biliñski sam osobiœcie zg³asza siê do Rady Ekumenicznej, czy te¿ w
imieniu Zwi¹zku. Brat Biliñski wyjaœnia stan prawny swego Zwi¹zku. Po czym
zabiera g³os in¿. Szenderowski i zapytuje, jaki jest stosunek brata Biliñskiego do
Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan, których on wszêdzie oczernia i pisze
skargi do w³adz i.t.d. Odpowiada brat Biliñski. Ks. A. Kircun zapytuje o ideologiê i stan organizacyjny Zwi¹zku reprezentowanego przez brata Biliñskiego;
popar³ to pytanie ks. Z. Michelis. Brat Biliñski opuszcza zebranie na czas dyskusji, w czasie której uchwalono co nastêpuje: Przyj¹æ do wiadomoœci wniosek
o przyjêcie do Rady Ekumenicznej Polskiego Zwi¹zku Ewangelicznego i uznaæ,
¿e siê rozpoczyna dla niego okres rocznej próby, zgodnie z regulaminem Rady
Ekumenicznej oczekuj¹c przed podjêciem ostatecznej decyzji na plenarnym
posiedzeniu:
1. Z³o¿enia pisma z Departamentu Wyznaniowego,
2. faktycznego stanu Zwi¹zku,
3. treœæ wyznaniowych zasad,
4. zlokalizowanie nieporozumienia z jednym z cz³onków Rady Ekumenicznej
przy ewentualnej pomocy Komisji Pojednawczej.
Na tym protokó³ zakoñczono i podpisano.
/-/ Ks. Narbuttowicz – sekretarz
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Dokument 47
Protokó³ nadzwyczajnego zebrania plenarnego
Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce
z dnia 7 wrzeœnia 1949 r. w Warszawie przy ul. Kredytowej 4
Zebranie rozpoczêto modlitw¹, któr¹ odmówi³ ks. Krenz, po czym zebranie
zagai³ ks. prezes Zygmunt Michelis witaj¹c zebranych przedstawicieli Rady oraz
przedstawicieli Ministerstwa Administracji Publicznej ob. Szaniawskiego i ob.
Szulca, i wyjaœniaj¹c zebranym cel dzisiejszego zebrania.
Przewodnicz¹cy ks. Z. Michelis prosi sekretarza Rady Ekumenicznej ks. E.
Narbuttowicza o odczytanie projektu deklaracji w sprawie ekskomuniki papieskiej i dekretu o wolnoœci sumienia. Nastêpnie przewodnicz¹cy otwiera dyskusjê
stawiaj¹c pytanie, czy zebrani uwa¿aj¹, ¿e Rada Ekumeniczna w ogóle jest powo³ana do zabierania g³osu w tej sprawie. Zabiera g³os ks. Pêkala z Koœcio³a Narodowego i mówi o przeœladowaniu Koœcio³a Narodowego i innych wyznañ nieuznanych przed wojn¹ oœwiadczaj¹c przy tem, ¿e jako Polacy zwi¹zani z Polsk¹
Ludow¹, która zagwarantowa³a nam wolnoœæ sumienia, jesteœmy obowi¹zani zabraæ g³os w powy¿szej sprawie.
Ks. E. Narbuttowicz koryguje przedmówcê twierdz¹c, ¿e jako chrzeœcijanie i
jako obywatele nowej Polski, ktor¹ wspólnie tworzymy, mamy nie tylko prawo, lecz i obowi¹zek wypowiedzenia siê w poruszonej sprawie. Zabieraj¹
g³os radca St. Krakiewicz (Ewangeliczni Chrzeœcijanie) i ks. A. Kircun z Koœcio³a Baptystów, którzy podtrzymuj¹ zdanie przedmówców i wyra¿aj¹ ¿al, ¿e
Rada Ekumeniczna tak póŸno zabiera g³os w tej sprawie. Ks. J. Naumiuk
(Koœció³ Metodystyczny) stwierdzi³, ¿e Metodyœci ju¿ to uczynili w imieniu
swego Koœcio³a. Reasumuj¹c poszczególne wypowiedzi przewodnicz¹cy
oœwiadcza, ¿e wszyscy obecni s¹ przeœwiadczeni o koniecznoœci wypowiedzi
i ¿e wypowiedŸ ta ma wielk¹ wagê wobec wierz¹cych ludzi w Polsce, a w
szczególnoœci zagranic¹.
Przewodnicz¹cy otwiera dyskusjê nad treœci¹ samej deklaracji. Pierwszy zabiera g³os ks. Arcbp Tymoteusz (Koœció³ Prawos³awny), który oœwiadcza, ¿e w
deklaracji nale¿y mocniej podkreœliæ fakt ca³kowitej wolnoœci sumienia dla
wszystkich wyznañ chrzeœcijañsakich w Polsce, oraz ¿e wszelkiej w³adzy nale¿y s³uchaæ, gdy¿ wed³ug s³ów œw. Paw³a „ka¿da w³adza od Boga pochodzi”. Ks.
Dietz (Koœció³ Ewang.) uwa¿a takie postawienie sprawy za jednostronne i niewskazane, gdy¿ z góry dzia³alnoœæ Koœcio³a musia³aby byæ podporz¹dkowana
dyrektywom Pañstwa. Ks. Niewieczerza³ (Koœció³ Reformowany) podaje krytyce formalny uk³ad deklaracji, zaznacza przy tym, ¿e nacisk nale¿y po³o¿yæ na
dekret o wolnoœci sumienia. Przewodnicz¹cy wyjaœnia, ¿e trzy fakty zbieg³y siê
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razem i chodzi o wyraŸne zajêcie stanowiska po jednej stronie barykady w rozgrywce miêdzy rz¹dem a klerykalizmem politycznym. Ks. Benedyktowicz (Koœció³ Metodystyczny) jest zdania, ¿e projekt deklaracji jest w³aœciwy i nale¿y
go przyj¹æ. Radca Krakiewicz stawia wniosek, aby powo³aæ Komitet Redakcyjny do ustalenia treœci deklaracji oraz jest zdania, ¿e nale¿y w deklaracji wiêcej
uwzglêdniæ ducha chrzeœcijañskiego i zaznaczyæ, ¿e w œwietle Ewangelii nie
ma ¿adnych przeszkód, aby chrzeœcijanie nale¿eli do partii komunistycznych i
robotniczych. Pastor Burchardt (Koœció³ Metodystyczny) oœwiadcza, ¿e nie nale¿y bawiæ siê w proroków, czy w³adza ludowa siê utrzyma, czy siê nie utrzyma, a wyraŸnie zaznaczyæ, ¿e w³adzy nale¿y s³uchaæ zgodnie z duchem Ewangelii.
Przewodnicz¹cy wyjaœnia sprawê wizyty u Premiera podaj¹c sk³ad osobowy
delegacji, która ma przedstawiæ, ¿e mimo obustronnego ¿yczliwego stosunku praca nasza w Polsce napotyka na wiele przeszkód. Sk³ad delegacji w porozumieniu
z w³adzami zosta³ ustalony w sposób nastêpuj¹cy: Ks. Z. Michelis, prezes Rady
Ekum., ks. bp J. Szeruda, jako przedstawiciel Koœcio³a Ewang.Augsb. i Ew.-Reformowanego, ks. bp Tymoteusz, jako reprezentant Koœcio³a Prawos³awnego, ks.
sen. Narbuttowicz, jako reprezentant Koœcio³ów starokatolickich, ks. sup. J. Naumiuk, jako reprezentant Koœcio³ów Ewangelicznych.
W tym czasie przybywa na zebranie w charakterze zaproszonego goœcia minister sprawiedliwoœci Henryk Œwi¹tkowski, którego wita przewodnicz¹cy informuj¹c jednoczeœnie o przebiegu zebrania i o przebiegu dyskusji nad projektem deklaracji. Przemawia min. Henryk Œwi¹tkowski stwierdzaj¹c, ¿e Rada
Ekumeniczna cieszy siê powa¿aniem i zaufaniem Rz¹du, który tak¿e docenia
wagê jej g³osu dla opinii religijnej za granic¹. Mówi o dynamice i mo¿liwoœciach rozwoju wyznañ chrzeœcijañskich twierdz¹c, ¿e ambicje misyjne Koœcio³ów niekatolickich i owoce ich pracy s¹ minimalne w stosunku do mo¿liwoœci i
¿e nie wykazuj¹ one dostatecznej aktywnoœci. Mówi tak¿e o Koœciele Prawos³awnym w Rosji i w kraju, który szczerze zwi¹za³ siê z demokracj¹ ludow¹, a
musi w kraju tak¿e jeszcze czekaæ na realizacjê swoich postulatów, gdy¿ w³adze nie mog¹ wszystkiego uczyniæ od razu. Nastepnie stwierdza, ¿e do tego
czasu nikt nie pomyœla³ o ¿adnej ksi¹¿ce o martyrologii nieuznanych wyznañ w
Polsce sanacyjnej, kiedy to kler rzymskokatolicki by³ rzecznikiem i wyk³adnikiem wolnoœci sumienia. Mówi o braku publikacji z ramienia Rady Ekumenicznej o stosunku papiestwa do Polski, tak potrzebnej dzisiaj w czasie agresji polityki Watykañskiej przeciwko Polsce Ludowej. W sprawie przeczytanej deklaracji twierdzi, ¿e jest ona zbyt polityczna, a brak w niej cytatów z Pisma
Œwiêtego uzasadniaj¹cych stanowisko Rady Ekumenicznej oraz brak przypomnienia przeœladowañ wolnych Koœcio³ów przez kler rzymsko-kat. w Polsce
przedwrzeœniowej. Podkreœla przy tym, ¿e przywódcy wyznañ nierzymskokatolickich s¹ zbyt zasklepieni w swoich sprawach konfesyjnych i za ma³o aktywni
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oraz stwierdza, ¿e wyznania chrzeœcijañskie w Polsce same s¹ kowalami swego
losu i swojej przysz³oœci.
Przewodnicz¹cy dziêkuje Ministrowi za s³owa krytyki i pouczenia przyznaj¹c
jednoczeœnie, ¿e jeszcze wiele wyznañ, a szczególnie ich kierowników zbyt zaœciankowo patrzy na wiele zasadniczych problemów, oraz ¿e wspólna pomoc i
maksymalna solidarnoœæ le¿y w ¿ywotnym interesie wszystkich Koœcio³óów.
Minister ¿egna siê i odje¿d¿a, a przewodnicz¹cy og³asza przerwê.
Po przerwie przewodnicz¹cy ks. Zygmunt Michelis stawia wniosek, aby
treœæ deklaracji wraz z poprawkami i sugestiami przyj¹æ – na co wszyscy zebrani wyra¿aj¹ zgodê. Stwierdza równie¿, ¿e delegacja, która ma siê udaæ do Premiera, ma ostatecznie jeszcze dziœ ustaliæ treœæ deklaracji. Przewodnicz¹cy nastêpnie zwraca siê w imieniu Rady Ekumenicznej do przedstawicieli Ministerstwa Administracji Publicznej z proœb¹ o uzyskanie pos³uchania dla delegacji
Rady Ekumenicznej, celem z³o¿enia deklaracji na rêce Ministra Adm. Publicznej. Wspomina równie¿, ¿e praca i rola Rady Ekumenicznej , któr¹ spe³nia w
Polsce Ludowej, nie jest przez wszystkich doceniana, czego dowodem s¹ dwie
sprawy: statut Rady Ekumenicznej nie jest zatwierdzony, a oddzia³ywanie Rady
Ekumenicznej na zagranicê poprzez kontakty osobiste jest zbyt ograniczane.
Stan taki rzuca fa³szywe œwiat³o na nasze stosunki i stwarza pozory ograniczenia swobody Koœcio³ów, co przecie¿ nie odpowiada rzeczywistoœci. Okolicznoœæ ta os³abia tak¿e moraln¹ wagê naszych deklaracji na opiniê krajow¹ i zagraniczn¹.
Przewodnicz¹cy proponuje wybraæ delegacjê do min. Wierb³owskiego celem
zreferowania celów Rady Ekumenicznej, na co zebrani wyra¿aj¹ zgodê i upowa¿niaj¹ do tego Prezydium Rady. Ksi¹dz Arcbp Tymoteusz zapytuje, kto podpisze deklaracjê; odpowiada przewodnicz¹cy, ¿e ze wzglêdów praktycznych
tylko delegacja.
Nastêpnie przewodnicz¹cy stawia wniosek urz¹dzenia teologicznej konferencji
w Skolimowie na temat: „Istota i zadanie Koœcio³a w œwietle Biblii i tradycji”,
podaj¹c termin 3 X 49 r., co zebrani przyjmuj¹ jednog³oœnie.
Sekretarz K.O.K. ks. Jesakow informuje o sytuacji materialnej Rady i zaleg³oœciach za dawne trasporty i proponuje sprzedaæ kaszê oraz czêœæ innych produktów, które maj¹ nadejœæ, na pokrycie zaleg³oœci oraz bie¿¹cych kosztów transportowych. Zawiadamia te¿, ¿e nadszed³ cukier, lecz c³o wynosi sto z³otych za 1 kg i
proponuje czêœæ tych kosztów pokryæ kasz¹, aby nie obarczaæ zbytnio zak³adów.
Plenum upowa¿nia Prezydium Kom. Odb. do za³atwienia tej sprawy wed³ug
uznania.
Na tym zebranie zakoñczono.
Sekretarz R.E.
(-) ks. E. Narbuttowicz

Prezes R.E.
(-) ks. Z. Michelis
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Dokument 48
Deklaracja Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce
dnia 7 wrzeœnia 1949
Trzy wa¿ne wydarzenia zasz³y w ostatnim czasie w dziedzinie polityczno-koœcielnej, mianowicie og³oszenie uchwa³y Watykanu, zawieraj¹cej groŸbê ekskomuniki przeciwko cz³onkom i sympatykom partii komunistycznych i robotniczych oraz osobom z tymi partiami wspó³pracuj¹cych, dekret rz¹du Rzeczypospolitej o ochronie wolnoœci sumienia i wyznania oraz list papie¿a do biskupów
polskich z okazji dziesi¹tej rocznicy najazdu hitlerowskiego na Polskê. Wydarzenia te w imiê prawdy oraz dobra religii i Pañstwa wymagaj¹ naœwietlenia i oceny
ze strony Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce jednocz¹cej nierzymskokatolickie wyznania chrzeœcijañskie.
W zwi¹zku z powziêt¹ przez Watykan uchwa³¹ zawieraj¹c¹ groŸbê ekskomuniki za przekonania spo³eczno-polityczne oœwiadczamy jednog³oœnie, ¿e stosowanie kl¹twy oraz innych podobnych œrodków represji, u¿ywanych nieraz przez papie¿y w bezwzglêdnej walce z w³adz¹ œwieck¹ o supremacjê Koœcio³a nad Pañstwem jest niezgodne z duchem Ewangelii oraz zasadami chrzeœcijañstwa.
Pismo œw. bowiem nie tylko jasno i wyraŸnie rozgranicza pomiêdzy obowi¹zkami cz³owieka wzglêdem Boga a obowi¹zkami jego wzglêdem Pañstwa („Oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bo¿ego, Bogu“), lecz nakazuje
nam w³adzy przez Boga ustanowionej byæ pos³usznym, szukaæ pokoju i dobra
swej Ojczyzny oraz ³¹czyæ siê z jej synami w zgodnej pracy i s³u¿bie dla narodu
(List do Rzymian 13, Jeremiasz 29, Psalm 122).
Tote¿ nie znajdujemy w Ewangelii ¿adnego wskazania, które by wzbrania³o
nam przynale¿noœci do stronnictwa politycznego, realizuj¹cego zasadê sprawiedliwoœci spo³ecznej i pokoju miêdzy narodami.
W œwietle tych prawd biblijnych krok Watykanu tym bardziej zas³uguje na surowe potêpienie ze strony wszystkich ludzi wierz¹cych, ¿e pod p³aszczykiem religii realizuje on cele polityczne miêdzynarodowego imperialistycznego obozu w
walce z obozem pokoju i postêpu spo³ecznego, do którego nale¿y równie¿ Polska
Ludowa.
Do takiej oceny upowa¿nia nas tak¿e praktyka Watykanu w przesz³oœci, który
wielokrotnie nadu¿ywa³ religii do walki dla zdobycia sukcesów politycznych.
Szczególnie naród polski w sposób nader bolesny dozna³ skutków tej ob³udnej,
egoistycznej polityki Watykanu. Tote¿ wszyscy Polacy, bez wzglêdu na ich stanowisko religijne, winni jak najostrzej zaprotestowaæ przeciwko tej nowej próbie
pogwa³cenia sumieñ polskich, próbie rozbicia jednoœci spo³eczeñstwa polskiego
pracuj¹cego w pocie czo³a nad odbudow¹ kraju, zniszczonego przez najeŸdŸców
niemieckich.
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Œwiadomoœæ wywo³anego w Polsce przez uchwa³ê watykañsk¹ oburzenia, pog³êbionego sta³ym publicznym popieraniem przez Watykan rewizjonistycznych,
agresywnych d¹¿eñ b. hitlerowców i nacjonalistów niemieckich, sk³oni³y snaæ
papie¿a do wykorzystania okazji 10-tej rocznicy zbrodniczej napaœci hitlerowskich Niemiec na Polskê dla zatuszowania swego antypolskiego stanowiska przez
rzucenie oszczerczego oskar¿enia o rzekome przeœladowanie religii i Koœcio³a
rzymskokatolickiego w Polsce. Ka¿dy obywatel w Polsce wie, ¿e to oskar¿enie
jest k³amstwem. Oczywistym fa³szem bowiem jest twierdzenie listu papieskiego,
¿e Koœció³ rzymski w Polsce nie korzysta z wolnoœci, ¿e nauka religii w Polsce
jest zakazywana, ¿e religia rzymskokatolicka jako taka jest przedmiotem ataków i
przeœladowañ, ¿e chorym w szpitalach czy wiêzieniach odmawia siê pociechy religijnej itp. Tê watykañsk¹ obronê wolnoœci sumienia i religii w Polsce wypada
oceniæ jako szczyt ob³udy, gdy siê zwa¿y, ¿e wszêdzie tam, gdzie siêgaj¹ wp³ywy
watykañskiego klerykalizmu, koñczy siê wolnoœæ sumienia i wolnoœæ religii. Wystarczy przpomnieæ martyrologiê chrzeœcijan niekatolików, œredniowieczne procesy religijne, wiêzienia i przeœladowania, przymusowe „nawracanie“, barbarzyñskie demolowanie œwi¹tyñ prawos³awnych pod rz¹dami sanacyjno-klerykalnymi
w Polsce miêdzywojennej, ¿eby stwierdziæ, i¿ w Polsce Ludowej usuniête zosta³y
wszelkie dyskryminacje obywateli z powodu ich przekonañ religijnych i zapanowa³a wolnoœæ sumienia i wyznania. Owoców watykañskiej „wolnoœci religijnej“
zaznaliœmy równie¿ bezpoœrednio po drugiej wojnie œwiatowej, gdy zach³anna
hierarchia rzymska w Polsce, korzystaj¹c z nieuregulowanych stosunków prawnych, przemoc¹ i podstêpem zagarnê³a innym wyznaniom szereg obiektów ich
bezspornej w³asnoœci, odmawiaj¹c ich zwrotu pomimo nakazu w³adz pañstwowych.
Musimy tu z naciskiem stwierdziæ, ¿e hierarchia rzymska w Polsce Ludowej
nie tylko utrzyma³a swój przedwojenny maj¹tkowy stan posiadania, ale go znacznie rozszerzy³a przez objêcie w posiadanie setek obiektów maj¹tkowych innych
wyznañ (koœcio³y, plebanie, nieruchomoœci miejskie i ziemskie).
Nale¿y te¿ przypomnieæ, ¿e w dzisiejszej Hiszpanii rz¹dzonej przez frankistowsko-watykañski faszyzm, u¿ywaj¹cy nazwy „pañstwa katolickiego“, wszyscy
nierzymskokatoliccy chrzeœcijanie pozbawieni s¹ takich praw obywatelskich, jak
prawa zajmowania urzedów publicznych, odprawiania publicznych nabo¿eñstw,
posiadania w³asnych œwi¹tyñ. Zmuszeni oni s¹ do posy³ania dzieci na naukê religii rzymskokatolickiej, s¹ napadani przez rozfanatyzowane t³umy, s¹ wiêzieni i
przeœladowani.
Tote¿ z najwiêkszym uznaniem powitaliœmy og³oszenie dekretu o wolnoœci
sumienia i wyznania zapewniaj¹cego wszystkim obywatelom i wszystkim wyznaniom nie tylko pe³n¹ swobodê religijn¹, lecz tak¿e skuteczn¹ obronê przeciwko
wszelkim dyskryminacjom, obelgom i krzywdom. Dekret ten k³adzie kres wszelkiemu uciskowi religijnemu, któremu, mimo gwarancji konstytucyjnych, podle-

261

DOKUMENTY DIALOGU EKUMENICZNEGO W POLSCE 1944-1957

ga³y nierzymskokatolickie wyznania polskie ze strony fanatyzmu religijnego, organizowanego i podsycanego przez kler rzymskokatolicki. Jesteœmy przekonani,
¿e dekret, energicznie i wytrwale wprowadzany w ¿ycie, uniemo¿liwi wrogom
postêpu nadu¿ywanie religii do podrywania podstaw Pañstwa i zatruwania ducha
wolnoœci oraz przyczyni siê do zespolenia narodu polskiego w wielkim dziele
odbudowy kraju oraz budowy Polski Ludowej.
Warszawa, dnia 7 wrzeœnia 1949 r.
(Powy¿sze oœwiadczenie z³o¿one zosta³o w dniu 8 wrzeœnia rb. na rêce Premiera Rz¹du oraz Ministra Administracji Publicznej)
(Tekst za: „Koœció³ Powszechny“ 1949 nr 9-10 (25-26), s. 13).

Dokument 49
Rada Ekumeniczna a Adwentyœci
Unia Zborów Adwentystów D.S.
Zjedn. Wschód
Zbór w Warszawie
Do
Przewodnicz¹cego Rady Ekumenicznej
w miejscu
W odpowiedzi na pismo z dnia 14. XII. 1949 r. zawiadamiam, ¿e zbór Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie nie bêdzie bra³ udzia³u w Tygodniu Modlitwy razem z Koœcio³em Ekumenicznym. Adwentyœci Dnia Siódmego maj¹ na ca³ym œwiecie Tydzieñ Modlitwy od 10 –17 grudnia.
Z chrzeœcijañskim pozdrowieniem pozostajê
(-) M. Kot
Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna
9 sierpnia 50
Do
G³ównego Urzêdu do Spraw Wyznaniowych
w Warszawie
al. Ujazdowskie
Niniejszym za³¹czamy odpis z(g)³oszenia wyst¹pienia z Rady Ekumenicznej
Koœcio³a Adwentystów.
Prezes R.E.
(ks. Z. Michelis)
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1 za³.
Odpis
Unia Zborów Adwentystów Dnia Siódmego
Warszawa, ul. M³odzie¿y Jugos³owiañskiej 8
Adres Telegr. Adwent-Warszawa, Telefon 832-75
Konto P.K.O. Warszawa Nr.I-13114
Warszawa, dnia 6 marca 1950 r.
Do
Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej
Warszawa
ul. Kredytowa 2/4.
Poniewa¿ w czasie ostatniego tygodnia modlitewnego Chrzeœcijañskiej Rady
Ekumenicznej wyra¿ono siê z lekcewa¿eniem o koœciele adwentystów dnia siódmego, oraz kilkakrotnie atakowano jego zasady, i poniewa¿ prawie wszystkie postanowienia Rady by³y podejmowane bez wiedzy Unii Zborów Adwentystów D.S. i bez
jej udzia³u, dlatego uwa¿amy nasze cz³onkostwo w Radzie za nieistniej¹ce, co niniejszym pismem stwierdzamy i upraszamy uprzejmie o skreœlenie Unii Zborów
Adwentystów D.S. z listy cz³onków Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej.
Za Radê:
Sekretarz
(-) Jan Skrzypaczek

Sekretarz
(-) W. Siemienowicz

Przewodnicz¹cy
(-) F. Stekla

Za zgodnoœæ
(podpis nieczytelny)

Dokument 50
Protokó³ posiedzenia dorocznego
Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej
Dzia³o siê 16 marca 1950 r. o godz. 11 w siedzibie R.E.
w W-wie przy ul. Kredytowej 4.
Porz¹dek dzienny
1. Sprawozdanie prezesa
2. Sprawozdanie skarbnika
3. Odczytanie protoko³u Komisji rewizyjnej.
4. Wolne wnioski
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Posiedzenie otwiera prezes R.E. odczytaniem wersetu biblijnego oraz modlitw¹.
Prezes stwierdza, ¿e wed³ug listy obecnych na sali znajduje siê 33 cz³onków oraz 3
goœci zaproszonych przez prezesa. Posiedzenie jest prawomocne. Prezes odczytuje
porz¹dek dzienny, który zosta³ przyjêty jednog³oœnie jak podano wy¿ej.
Prezes w d³ugim sprawozdaniu ustnym opisuje dzia³alnoœæ R.E. za r. 1949.
Wykaza³ on wyraŸne stopniowe przesuwanie siê dzia³alnoœci R.E. z torów charytatywnych na misyjno-organizacyjne. R.E. przejawia tak¿e coraz ¿ywsze zainteresowanie sprawami publicznymi, wydaj¹c w odpowiednich chwilach deklaracje i
oœwiadczenia w sprawie pokoju, reform spo³ecznych w kraju, oraz niefortunnych
wyst¹pieñ zagranicznych w sprawach polskich.
Po sprawozdaniu wywi¹za³a siê ¿ywa dyskusja o charakterze i przysz³ej dzia³alnoœci R.E. W rezultacie zaakceptowano liniê reprezentowan¹ przez prezesa i
przyjêto do wiadomoœci zatwierdzaj¹cej jego sprawozdanie.
Skarbnik br. Krakiewicz odczyta³ sprawozdanie kasowe wykazuj¹ce we wp³ywach z³ 299.186, w rozchodach z³ 228.290. Saldo: 70.896 z³.
Nastêpnie przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej br. Szenderowski odczyta³ protokó³, zalecaj¹cy zatwierdzenie rachunków i udzielenie skarbnikowi i zarz¹dowi
(prezydium) absolutorium. Wniosek Komisji Rewizyjnej uchwalono jednog³oœnie.
W wolnych wnioskach bp Przysiecki wyrazi³ ¿yczenie czêstszego urz¹dzania
mniejszych konferencji teologicznych celem pog³êbienia myœli ekumenicznej. Poza
tym wyrazi³ ¿yczenie, aby dla szerzenia idei ekum. w masach ludowych urz¹dzaæ
ekumeniczne nabo¿eñstwa w terenie. Obydwa wnioski przyjêto jednog³oœnie.
Ks. Narbuttowicz poruszy³ sprawê organu R.E. „Koœcio³a Powszechnego” prosz¹c
o wiêksze uwzglêdnienie autorów od³amu katolickiego. Redaktor ks. Krenz oœwiadczy³, ¿e zale¿y to wy³¹cznie od czynniejszej wspó³pracy katolickich autorów.
Przed zakoñczeniem bp Padewski wyrazi³ w imieniu zebranych uznanie Prezesowi R.E. za jego niestrudzon¹ dzia³alnoœæ na czeœæ idei ekumenicznej.
Sekretarz R.E.
(-) ks. E. Narbuttowicz
Warszawa, 16 III 1950 r.

Prezes R. E.
(-) Ks. Z. Michelis

Dokument 51
Protokó³ posiedzenia Prezydium K.O.K.
przy R.E. w dn. 21 sierpnia 1950 r. o godz. 17-tej w lokalu R.E.
Obecni: ks. bp Szeruda – przewodnicz¹cy K.O.K., ks. Jesakow – skarbnik, ks.
Narbuttowicz – sekretarz, ks. Z. Michelis – prezes R. E.
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Przewodnicz¹cy komunikuje, ¿e posiedzenie zosta³o zwo³ane na proœbê prezesa R.E. i bêdzie poœwiêcone sytuacji finansowej R.E. i udziela g³osu prezesowi R.
E. ks. Z. Michelisowi.
Ks. Michelis stwierdza, ¿e fundusze R. E. nie wystarczaj¹ na prowadzenie
agend R.E. w dotychczasowym zakresie. Zaœ fundusze K.O.K. spad³y poni¿ej
200.000 z³, która to suma niemal ca³kowicie jest zaabsorbowana przez d³ug w firmie transportowej Hartwig.
K.O.K. nie otrzyma³ ani w ub., ani w b.r. ¿adnego gotówkowego subsydium
ze Œwiatowej R.E. w Genewie. Upowa¿niaj¹ jedynie do spieniê¿enia czêœci darów, zw³aszcza ¿ywnoœciowych (do wysokoœci 20 %) na pokrycie kosztów
transportu i administracji. W r. bie¿. K.O.K. otrzyma³ jedynie transport darów
w postaci t³uszczów (200 bary³ek) na zak³ady, dla potrzebuj¹cych pracowników
koœcielnych i na potrzeby administr. Czêœæ tego transportu ju¿ zosta³a rozdysponowana po 10 bary³ek na zak³ad za op³at¹ 500 z³ za bary³kê (16 kg). Nie ma
podstawy do spodziewania siê jakiejkolwiek znaczniejszej pomocy z zagranicy,
gdy¿ Koœcio³y zagraniczne przesz³y do metody pomocy konfesyjnej. Sk³adki
krajowe wp³ywaj¹ równie¿ ospale. W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ prezes wymówi³ dn. 1 sierpnia na dzieñ 1 listopada ca³emu personelowi R.E. i K.O.K. z
tym, ¿e czêœæ personelu zostanie ca³kowicie zwolniona, a niezbêdna czêœæ zaanga¿owana na mniejszy zakres pracy i za mniejsze wynagrodzenie. Jednoczeœnie prezes wymówi³ dzier¿awê sali R.E. oraz wiêkszego magazynu z dn. 1
wrzeœnia.
Prezes prosi o zatwierdzenie powy¿szych zarz¹dzeñ, a ponadto stawia nastêpuj¹ce wnioski:
1) przekazaæ na w³asnoœæ osobowy samochód „Fiat” (szary) Koœcio³owi Narodowemu za op³at¹ 300.000 z³;
2) przekazaæ na w³asnoœæ samochód osobowy „Fiat” (granatowy) diakonatowi
„Tabita” za op³at¹ 300.000 z³.;
3) wreszcie koszta podró¿y cz³onków prezydium jedynie na wyjazdy s³u¿bowe, czyli na konferencje i nabo¿eñstwa ekumeniczne, na uroczystoœci pod egid¹
R.E.;
4) zamieniæ na gotówkê 40-50 % ostatniego transportu t³uszczu, a pieni¹dze
obróciæ na druk nut do „Œpiewnika Powszechnego”, przez co œpiewnik ten nabierze dopiero pe³nej wartoœci.
Po o¿ywionej dyskusji uchwalono:
1) Zatwierdziæ zarz¹dzenia prezesa w sprawach administracyjnych.
2) Zatwierdziæ przekazanie samochodów.
3) Przyjêto
4) zgodnie z wnioskiem.
Podpisani: (-) ks. Z. Michelis, (-) ks. Szeruda, (-) ks. L. Jesakow, (-) ks. Narbuttowicz.
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Dokument 52
Sprawozdanie z dzia³alnoœci
Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej za rok 1950
Rok rozpoczêto, jak zwykle od wielu lat (ju¿ przed wojn¹) od Tygodnia Modlitwy. Zebrania odbywa³y siê co wieczór o godz. 18. w sali kaplicznej Koœcio³a
Metodystów przy ul. Mokotowskiej 12. Ka¿dego wieczoru przewodniczy³ inny
Koœció³.
Byli nimi kolejno: Metodyœci, Ewangeliczni Chrzeœcijanie, Ew. Reformowani,
Ew. Augsb., Baptyœci, Narod. Katolicki (to zebranie odby³o siê w koœciele przy
ul. Szwole¿erów 4). Na zakoñczenie odby³o siê uroczyste popo³udniowe nabo¿eñstwo w Koœciele ew.-ref. na Lesznie o godz. 17. z udzia³em duchownych
wszystkich wyznañ ekumenicznych.
W lutym (13-17) odby³a siê konferencja teologiczna w „Tabicie”. Wyg³oszono
referaty: ks. prof. Wolfram – Egzegeza z listu œw. Paw³a do Rzymian r. 11 w. 23
do 31; ks. prof. Niemczyk – Istota i geneza Koœcio³a; ks. Krenz – Komunia œw.
jako podstawa rzeczywistej ekumenii. Konferencjê zakoñczono ekumenicznym
nabo¿eñstwem z Komuni¹ œw. celebrowanym przez bp. Przysieckiego i ks. Michelisa. Udzia³ w Konferencji wziêli: Ks. Niewieczerza³ (E.R.), ks. Preiss (E.A.),
ks. Go³êbiowski (Mar.), ks. Wie¿añski (Praw.), Ks. Jesakow (Met.), ks. Kircuñ
(Bapt.), ks. Andres (bapt.), Ks. Kuprianow (bapt.), Ks. Kurzawa (bapt.), ks.
Hauptman (E.A.), Ks. Hejnowicz (Nar.), Ks. Madziarz (Met.), Ks. Biczemski
(Met.), Ks. Piekarski (Met.), Ks. Ja³osiñski (Mar.), s. Kamila (Mar.), bp. Przysiecki (Mar.), Ks. Kukla (Mar.), ks. Zasadziñski (Mar.), Ks. Osmólski (Nar.), Ks. Zaperty (Met.), Ks. Lucer (E.A.), Ks. Pêkala (Nar.), Ks. prof. Niemczyk (E.A.), Ks.
Ostachiewicz (Ew. Ref.), Ks. prof. Wolfram (E.A.), Ks. Narbuttowicz (Nar.), Ks.
Lubecki (Met.), Ks. Naumiuk (Met.), Ks. Fiszkal (E.A.), bp. Szypold (St.Kat.),
bp. Szeruda (E.A.), Ks. Jeske (bapt.), Ks. Dietz (E.A.), ks. Biliñski (Ew. chrzeœc.),
Ks. Jurgielewicz (Nar.), Ks. Gerwin (E.A.), Ks. Michelis (E.A.), ks. Krenz (EA).
W marcu dn. 16 odby³o siê doroczne plenarne posiedzenie Chrzeœc. Rady
Ekum. Obecni byli: ks. Michelis (E.A.), bp. Szeruda (E.A.), ks. Kotula (E.A.), ks.
Krenz (E.A.), ks. Dietz (E.A.), ks. Hauptman (E.A.), ks. Fiszkal (E.A.), ks. Naumiuk (Met.), Ks. Burchart (Met.), ks. Benedyktowicz (Met.), ks. Jesakow (Met.),
ks. Kircun (bapt.), ks. Andres (bapt.), ks. Kurzawa (bapt.), in¿ Szenderowski (ew.
chrzeœc.), mec. Krakiewicz (wolni chrzeœcij.), ks. Wie¿añski (praw.), ks. Ostachiewicz (E.Ref.), ks. Niewieczerza³ (E. ref.), bp. Przysiecki (marj.), ks. Zasadziñski
(marj.), ks. Go³êbiowski (marj.), ks. Ja³osiñski (marj.), bp. Padewski (Nar.), ks. Narbuttowicz (Nar.), ks. Pêkala (Nar.), bp. Szypold (St.kat.), ks. Preiss (E.A.), ks. Gerwin (E.A.), ks. Lucer (E.A.), ks. Piekarski (Met.), ks. Kuprianow (bapt.), ks. Kukla
(marj.), ks. Grysiak (?) (marj.), ks. Ko³ak (marj.), ks. Jurgielewicz (Nar.), ks.
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Osmólski (Nar.), Ks. Biliñski (ew. chrz.), ks. Najma³owski (ew. chrzeœc.), ks. Bajeñski (K. Chryst.), ks. Gomulski (marj.), ks. Rostworowski (marj.).
Przebieg posiedzenia opisuje za³¹czony odpis protokó³u.
W kwietniu, w dzieñ Wielkiego Czwartku odby³o siê w Koœciele ew. ref. na
Lesznie ekumeniczne nabo¿eñstwo komunijne, celebrowane przez ks. Michelisa
(E.A.), ks. Narbuttowicza (Nar.), w asyœcie wielu innych ksiê¿y. Do Komunii œw.
przyst¹pi³o ok. 150 osób z ró¿nych wyznañ i Koœcio³ów.
W maju, w dniach 9-11, odby³a siê II. Konferencja teol. w „Tabicie” z udzia³em 28 ksiê¿y. Tematem referatów i obrad by³y: bp. Przysiecki – Idea mesjaniczna a ruch ekumeniczny; ks. Michelis – Liturgia Ekumeniczna; ks. Lubecki – Ekumeniczna forma Komunii œw. Nabo¿eñstwo celebrowali bp. Próchniewski (marj.),
bp. Szeruda (E.A.).
W sierpniu dn. 21 – odby³o siê nadzwyczajne posiedzenie prezydium R.E.,
które uchwali³o redukcjê personelu kancelaryjnego Rady Ekumenicznej z powodu braku darów zagranicznych oraz funduszów na administracjê.
W sierpniu dn. 24 odby³o siê posiedzenie prezydium R.E., które uchwali³o deklaracjê w sprawie apelu Sztokholmskiego; odpis za³¹czamy.
Pod koniec roku zwolniono ca³kowicie personel p³atny. Pozosta³¹ niewielk¹
pracê zobowi¹za³o siê ca³kowicie pe³niæ prezydium: ks. Michelis (prezes), ks.
Narbuttowicz (sekretarz), ks. Jesakow (skarbnik), ks. Krenz (zastêpca sekr.). Darów w ub. roku z zagranicy R.E. prawie nie otrzyma³a (trochê papieru kopiowego). Korespondencja z central¹ w Genewie w drugiej po³owie roku zanik³a. Ze
wzglêdu na brak funduszów wysz³y tylko dwa numery „Koœcio³a Powszechnego”
w I. kwartale, po czym zawieszono wydawnictwo.
Doroczne plenarne zebranie sprawozdawcze za rok 1950 przewiduje siê w
kwietniu r.b.
Prezes R.E.
(-) Ks. Z. Michelis
Warszawa, 22. II. 51 rok.
Adnotacja odrêczna: dla ref. wyzn. – wys³ane 23. II. 51.

Dokument 53
Protokó³ posiedzenia Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej
w dniu 30/III 51 r.
Porz¹dek dzienny:
1. Sprawozdanie za rok 1950.
2. Odczytanie protokó³u Komisji Rewizyjnej
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3. Likwidacja Chrzeœc. Rady Ekum. i zerwanie ³¹cznoœci z Central¹ w Genewie.
4. Utworzenie Federacji autokefalicznych Koœcio³ów w Polsce.
5. Utworzenie Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego w Polsce.
6. Wybór Komisji Likwidacyjnych R.E.
7. Wybór dwóch komisji organizacyjnych.
8. Wolne wnioski.
Przed rozpoczêciem zebrania Prezes odczyta³ wyj¹tek z Pisma Œw., po czym w
krótkiej modlitwie prosi³ Boga, ¿eby b³ogos³awi³ obradom i doprowadzi³ do
zgodnego i najpomyœlniejszego rozstrzygniêcia wszystkich spraw, które przedk³ada porz¹dek dzienny.
Stwierdzono obecnoœæ cz³onków i kilku osób, zaproszonych w charakterze goœci. Zosta³a usprawiedliwiona nieobecnoœæ dwóch cz³onków ks. Wierzañskiego i
ks. Kotuli.
Prezes oœwiadcza, ¿e zostali zaproszeni wy³¹cznie oficjalni cz³onkowie Rady.
Nie zostali natomiast ze wzglêdów formalnych zaproszeni ksiê¿a œciœle wspó³pracuj¹cy z Rad¹ w liczbie oko³o stu osób. Prezes przypomnia³, ¿e Rada Ekum. nie
jest zrzeszeniem Koœcio³ów i choæ de facto ka¿dy z obecnych jest przedstawicielem jakiegoœ Koœcio³a, to jednak prawnie s¹ tu wszyscy personalnie tylko i
wszystkie opinie i uchwa³y nie s¹ obowi¹zuj¹ce dla ¿adnego z Koœcio³ów. Nastêpnie Ks. Prezes przeszed³ do sprawozdania za ubieg³y rok 1950. Ale zaraz na
wstêpie Ks. Superint. Koœcio³a Ew. Reform. Ostachiewicz przerwa³ przemówienie i poprosi³ o g³os w sprawie porz¹dku dziennego.
Ks. Ostachiewicz widzi w nim powa¿ne pozycje i dziwi siê œmia³oœci Ks. Prezesa, ¿e odwa¿y³ siê umieœciæ niektóre punkta, które chc¹ zrekonstruowaæ nasz¹
pracê od fundamentów, bez uprzedniego porozumienia siê z cz³onkami Rady.
Sprawa naszego przedstawicielstwa, mówi³ ks. Ostachiewicz, równie¿ odgrywa
powa¿n¹ rolê, bo jeœli ja reprezentujê Koœció³, to moje zdania musz¹ byæ rozwa¿ane na Synodzie, a jeœli nie reprezentujê, to i g³os mój nie ma znaczenia, wiêc
sprawa wymaga wyjaœnienia.
Po nim zabra³ g³os ks. Dobrochowski, który zgadza siê z tym, co powiedzia³
ks. Ostachiewicz i „chce reprezentowaæ Koœció³ w taki sposób, a¿eby jego wypowiedzi obowi¹zywa³y Koœció³ Narodowy”.
Ks. Prezes wyjaœni³, ¿e jest to od kilku lat przyjêty tryb pracy Rady Ekum.,
który jest zgodny z obowi¹zuj¹cym statutem.
Rada Ekum. nie mo¿e nic narzucaæ Koœcio³om i g³os jej nie obowi¹zuje do
bezwzglêdnego pos³uszeñstwa, ale zdanie ca³ej Rady ma walor i wywiera swoje
pewne skutki.
Co siê tyczy zaprojektowanego porz¹dku dziennego, to s¹ to tylko punkty do
przedyskutowania. Rada mo¿e je odrzuciæ, lub przyj¹æ i nawet zmieniæ porz¹dek
dzienny, ale Prezesowi przys³uguj¹ nie mniejsze prawa ni¿ ka¿demu cz³onkowi,
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któremu wolno proponowaæ porz¹dek dzienny i poddawaæ pod rozwa¿anie ka¿d¹
sprawê. Wiêc i Prezes, zwo³uj¹c zebranie, nie tylko mo¿e, ale nawet musi daæ
projekt porz¹dku dziennego, co zreszt¹ w tym wypadku nast¹pi³o w porozumieniu z cz³onkami œcis³ego Prezydium.
Po tym wyjaœnieniu Prezes przeszed³ do rozpoczêtego sprawozdania z dzia³alnoœci Rady.
Dzia³alnoœæ tê scharakteryzowa³ naprzód od strony zagadnieñ religijnych.
Rada Ekum. w swojej nazwie ma wskazany jako cel doprowadzenie do zjednoczenia poszczególne Koœcio³y i wyznania, ale czyni to w sposób propagandowy:
nie mo¿e ani nie chce nic narzucaæ i nic decydowaæ. Mo¿na j¹ przyrównaæ do
Kongresu Pokoju, na którym uczestnicy radz¹, postanawiaj¹ rezolucje, wywieraj¹ wp³yw na opiniê œwiata, ale prawa egzekutywy nie maj¹. My nie jesteœmy
¿adn¹ organizacj¹ – jesteœmy gronem ludzi, którzy maj¹ pewn¹ ideê i chc¹, ¿eby
ta idea znalaz³a zastosowanie w ¿yciu. Rada Ekum. stanê³a na pewnym rozdro¿u,
które wymaga³o odpowiedniej decyzji.
Pierwszy okres istnienia Rady by³ wype³niony wzajemnym poznawaniem siê,
prze³amywaniem uprzedzeñ. Parê lat pracy kosztowa³o zanim zgromadzi³o siê w
Radzie tylu przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów.
Drugi okres by³ ten, kiedyœmy mogli ju¿ publicznie propagowaæ Ideê Ekumenii. W tym okresie nast¹pi³o œciœlejsze i g³êbsze zbli¿enie osobiste i poznawanie
œwiatopogl¹dów religijnych i dogmatów poszczególnych wyznañ, bo istnia³y w
tym wzglêdzie fa³szywe pojêcia. Ten okres skoñczy³ siê w ubieg³ym roku. Nale¿a³o iœæ dalej w rozwoju idei ekumenicznej, ale w jakim kierunku nie wiedzieliœmy. Pan Bóg nam da³ wskazówkê, co dalej robiæ, przez wydarzenia, które nast¹pi³y bez szczególnego z naszej strony wysi³ku i z góry powziêtego zamiaru.
Przypomnijmy sobie ten tydzieñ modlitwy w Warszawie, który pcha³ nas do
spo³ecznoœci komunijnej. Odczuliœmy potrzebê zadokumentowania ³¹cznoœci naszej w Chrystusie przez udzia³ we wspólnej Eucharystii. To by³a wyraŸna wskazówka, w jakim kierunku iœæ dalej nale¿y. Nie tylko ksiê¿a, ale i uczestnicy
œwieccy domagali siê tej ³¹cznoœci komunijnej, choæ by³y i przeciwne g³osy, ale
to nie przeszkodzi³o nam pracowaæ w tym kierunku dalej.
Zebraliœmy siê w szczup³ym gronie ekumenistów w £owiczu i po wspólnej
Komunii œw. zastanawialiœmy siê, jak omin¹æ te ró¿ne przeszkody i trudnoœci dogmatyczne – i postanowiliœmy w ³onie ruchu ekumenicznego utworzyæ spo³ecznoœæ eucharystyczn¹.
Zdawaliœmy sobie sprawê, ¿e przeciwstawiamy siê wielowiekowej tradycji, bo
Komunia Œwiêta by³a raczej czynnikiem rozdzia³u, a nie ³¹cznoœci. Powiedzieliœmy sobie, ¿e to co przez 400 lat by³o uwa¿ane za ostatni krok w dziele zjednoczenia, to my uczynimy pierwszym.
Po raz pierwszy mia³em œmia³oœæ, mówi³ Prezes, zainicjowaæ w porozumieniu
z braæmi nabo¿eñstwo Komunijne Ekumeniczne w ubieg³ym roku w Wielki
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Czwartek w Koœciele Reformowanym na Lesznie – i lud koœcielny aprobowa³ ten
czyn przez przyst¹pienie do wspólnej Komunii Œw. Oko³o 200 osób uczestniczy³o
w tej uczcie, a koœció³ by³ przepe³niony modl¹cymi siê.
To by³ fakt, który odbi³ siê echem w ca³ym œwiecie Ekumenicznym, który wywo³a³ niepokój u jednych i wielki entuzjazm u drugich.
W styczniu bie¿¹cego roku po raz drugi tydzieñ modlitwy zakoñczy³ siê wspóln¹
Komuni¹ Œw. w tym¿e koœciele na Lesznie. Przy o³tarzu stanê³o dwunastu ksiê¿y
ró¿nych wyznañ. Wszyscy uczestniczyli w Komunii Œw. i w udzielaniu sakramentu
wiernym, liczba których, jak i za pierwszym razem, siêga³a do dwustu.
Rok 1950 uwa¿am, powiedzia³ Prezes, za rok prze³omowy, który przeciwstawia
siê zwyciêsko wielowiekowej tradycji. Odt¹d datuje siê nowy pogl¹d na Eucharystiê, któr¹ uwa¿amy za Ÿród³o, pocz¹tek i fundament rzeczywistej Ekumenii.
Utworzy³o siê w ten sposób pewne centrum w ekumenii, które ma swoj¹ prawicê i lewicê: Centrum to Ekumenia Eucharystyczna, prawica – to Koœció³ prawos³awny, a lewicê stanowi¹ grupa „Ewangelicznych Chrzeœcijan” oraz „Wolnych Chrzeœcijan” i Baptystów.
Druga czêœæ sprawozdania dotyczy sprawy mniej istotnej, ale nie mniej wa¿nej.
Œwiatowa Rada Ekumeniczna w ostatnich czasach zaczê³a zabieraæ g³os w
sprawach politycznych i socjalnych. G³os ten nale¿y do anglosaskich przedstawicieli Ekumenii. Pomoce przez nich udzielane przyczyni³y siê do ich dominuj¹cej
roli. Wp³ywy swoje wyzyskuj¹ oni dla propagandy politycznej o wiadomym zabarwieniu. Czo³owi reprezentanci Ekumenii zaczynaj¹ ulegaæ tej propagandzie i
my nie mamy mo¿noœci wp³ywaæ na ten kierunek. Do nas nale¿y jednak ustosunkowanie siê do tej akcji i s¹dzê, ¿e nadszed³ ju¿ czas, ¿ebyœmy siê przeciwstawili
temu pr¹dowi z ca³¹ stanowczoœci¹. Uwa¿am za swój obowi¹zek zwróciæ na to
uwagê cz³onków Rady – i to jest geneza trzeciego punktu porz¹dku dziennego.
Chcia³em zaalarmowaæ polsk¹ Ekumeniê stawiaj¹c tezy, na które trzeba wspólnie
odpowiedzieæ. Ale nale¿y to uczyniæ w zwi¹zku z obecnym stanem ruchu Ekumenicznego w Polsce. Teraz jest aktualna sprawa jednoczenia Koœcio³ów, w
szczególnoœci wyznañ pokrewnych. Klimat, który jest obecnie, to zas³uga Ekumenii. Jeœlibyœmy Radê rozwi¹zali, stracilibyœmy to wszystko i nie doczekalibyœmy siê tego zjednoczenia. I to jest (znowu) aspekt tego porz¹dku dziennego.
Przy rozwa¿aniu trzeciego punktu nie mo¿emy tak¿e pomin¹æ zadañ, jakie Polska Ekumenia ma do wype³nienia w zakresie polityczno-spo³ecznym. W tym zakresie Ekumenia nie mo¿e wyrêczyæ poszczególnych Koœcio³ów, ani im narzuciæ ¿adnych decyzji, natomiast mo¿e i powinna dawaæ pewne wytyczne i sugestie.
Nastêpnie Prezes przechodzi do referowania spraw finansowych.
Rada Ekumeniczna sk³ada³a siê dotychczas jakby z dwóch departamentów:
ideowego i pomocy materialnej. Ta pomoc od roku 1950 by³a ¿adna. Od lutego
nie otrzymujemy z Centrali genewskiej nie tylko ¿adnej pomocy, ale usta³a nawet
wszelka korespondencja. W ten sposób zmuszeni zostaliœmy iœæ o w³asnych si-
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³ach i fundusze nasze powoli wyczerpywa³y siê. Potem nast¹pi³a zmiana waluty,
która spowodowa³a stratê prawie 2/3 naszych funduszów, wobec czego zredukowaliœmy nasze wydatki do minimum. Zwolniliœmy p³atny personel kancelaryjny i
gospodarczy i zawiesiliœmy pismo i wszelkie wydawnictwa.
Po odczytaniu przez skarbnika ks. Jesakowa sprawozdania kasowego oraz w
zastêpstwie chorego ks. Wierzañskiego protokó³u Komisji Rewizyjnej, przyst¹piono do dyskusji nad pierwszym punktem porz¹dku dziennego, ustanawiaj¹c nastêpuj¹c¹ kolejnoœæ:
1. Kurs ideologiczny Rady
2. Zadania Rady w zakresie aktualii politycznych
3. Sprawy finansowe.
Otwieraj¹c dyskusjê na tematy ideologiczne, Prezes zwróci³ siê do Ks. Bpa
Próchniewskiego, ¿eby on zechcia³ wyraziæ swoj¹ opiniê, co do dzia³alnoœci Rady
w tym kierunku.
Bp. Próchniewski, zabieraj¹c g³os, oœwiadczy³, ¿e w sprawie najistotniejszej,
jak¹ jest niew¹tpliwie wspólna Komunia Œw., powinniœmy siê oprzeæ na zdaniu
Œw. Ignacego Antiocheñskiego, jednego z pierwszych mêczenników Chrystusowych, który twierdzi³, ¿e tylko ta Eucharystia jest wa¿na, któr¹ konsekruje biskup, lub przez niego upowa¿niony kap³an i zaleca mieæ we czci trzy stopnie kap³añstwa: biskupa, prezbitera i diakona. To zdanie nale¿y uwzglêdniæ i do uregulowania tej kwestji przyst¹piæ. Przez szesnaœcie wieków Koœcio³y nie mog³y
b³¹dziæ. St¹d wynika kwestia Sukcesji Apostolskiej i tê sprawê nale¿y definitywnie za³atwiæ, uwzglêdniaj¹c autorytet Œw. Ignacego.
Nastêpny mówca ks. Pêkala powiedzia³: „Koœció³ nasz Narodowy przez wiele
lat w Polsce by³ pogardzany, szykanowany i pozbawiony praw. Zetkn¹wszy siê w
Ekumenii po raz pierwszy z innymi Koœcio³ami, by³em zbudowany stosunkiem,
jaki tu znalaz³em pomiêdzy ró¿nymi wyznaniami i odczu³em, ¿e wszystkie one
dla mnie sta³y siê bliskie. Zawdziêczaj¹c to Radzie Ekum., chcia³bym, ¿eby ten
wp³yw Rady i nadal nas o¿ywia³ i ¿eby nas ³¹czy³a i w przysz³oœci wspólna modlitwa. Dlatego moje serce pragnie, a¿eby Rada Ekum. nie rozwi¹zywa³a siê, lecz
¿y³a nadal dla wspólnego dobra”.
Ks. sup. Naumiuk, odpowiadaj¹c na wywody Ks. bpa Próchniewskiego,
oœwiadczy³, ¿e jest przeciwny temu, ¿eby kwestiê sukcesji Apostolskiej rozstrzygaæ teraz definitywnie. Przeciwnie sprawê tê nale¿y jak najrzadziej poruszaæ, bo i
tak mamy dwie przeciwne sobie grupy katolick¹ i protestanck¹. Ale je¿eli byœmy
chcieli te ró¿nice uzgodniæ, to musielibyœmy przyj¹æ stronê katolick¹. „Na Lesznie ja nie analizowa³em swojej wiary, powiedzia³ ks. Naumiuk, czu³em tylko, ¿e
przystêpujê do Sto³u Pañskiego, czu³em, ¿e nie tylko ja, ale i wszyscy, którzy
przystêpowali ze mn¹ do wspólnej Komunii, to samo odczuwali, co ja. – I ja pragnê, ¿ebyœmy i nadal w tej spornej sprawie nie zastanawiali siê zbytnio nad dogmatyczn¹ stron¹, ale przystêpowali z wiar¹, ¿e przyjmujemy Boga do serc na-
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szych, i cieszê siê, ¿e Rada Ekumeniczna posz³a w tym kierunku. Ja uwa¿am, ¿e
nale¿y nam mieæ uznanie dla Prezesa, któremu zawdziêczamy ten wynik doprowadzenia nas do wspólnej Komunii œw.
Ks. Ostachiewicz oœwiadcza, ¿e przychyla siê do zdania przedmówcy w sprawie
sukcesji i chce podnieœæ ten pozytywny wynik w pracy Ekumenii. To zbli¿enie Koœcio³ów grupy Ewangelickiej i Katolickiej nale¿y bezsprzecznie do jej zas³ug. „Na
drugim miejscu chcia³bym podkreœliæ, mówi ks. Ostachiewicz, jako rzecz wa¿n¹ to
zbli¿enie wszystkich Koœcio³ów przy Stole Pañskim. Jestem tego zdania, ¿e to by³a
cudowna ³aska Bo¿a, ¿e takie ró¿ne wyznania z³¹czy³ Stó³ Eucharystyczny i sk³adam serdeczne podziêkowanie Prezesowi, który tyle trudów podj¹³ w tej sprawie.
Po nim zabra³ g³os ks. Kircun.
Pamiêta on, ¿e gdy siê zawi¹zywa³a Rada, to nie by³a ona spraw¹ poszczególnych cz³onków: by³o postanowione, ¿eby Radê reprezentowali delegaci od Koœcio³ów, w liczbie zale¿nej od liczebnej iloœci poszczególnych grup wyznaniowych. ”I
reprezentowaliœmy nasze Koœcio³y, zobowi¹zuj¹c je do wp³acania pewnych sum na
rzecz Rady, w przekonaniu, ¿e reprezentujemy swoje Koœcio³y. Ja sam przyjmowa³em udzia³ we wspólnej Komunii Œw., ale wobec protestu wiernych postanowiliœmy
nie braæ nadal w Niej udzia³u. Co do likwidacji Rady Ekumenicznej zg³aszam
sprzeciw: Trzeba, ¿eby trwa³a tak d³ugo, póki to bêdzie mo¿liwe. Mam dla niej wiele wdziêcznoœci i pragnê, ¿eby praca jej rozwija³a siê nadal”.
Po nim przemawia³ ks. Jesakow.
„Trudno zrozumieæ, powiedzia³, jak wygl¹da³aby nasza praca duszpasterska
bez Rady Ekumenicznej. Kiedy przychodzi³y dary z Ameryki, zbieraliœmy siê
czêsto. Wielu myœla³o, ¿e póki s¹ dary, póty bêdziemy siê zbieraæ. Dzisiaj dary
usta³y, my jednak mamy jeszcze wiêksze zainteresowanie w pracach Rady ni¿
dawniej. Chodzi nam te¿ bardzo o wp³yw na naszych wyznawców: dziœ ju¿ nikt
nie odnosi siê wrogo w stosunku do obcych wyznañ”.
Nastêpnie zabra³ g³os ks. Dietz.
„Stwierdzam, ¿e nie ma wœród nas nikogo, ktoby zgodzi³ siê na likwidacjê
Rady. Wobec tego zapytujê Prezesa, czy projekt zlikwidowania Rady nie jest wynikiem sugestii W³adz Pañstwowych?”
OdpowiedŸ Prezesa:
„Dwie s¹ przyczyny, które musz¹ tu byæ jasno wyra¿one: jedna okolicznoœæ –
to przerzedzenie siê naszych szeregów z przyczyn od nas niezale¿nych, a druga –
pewne polityczne przejawy dzia³alnoœci Œwiatowej Rady, których my podzielaæ
nie mo¿emy. Umieszczaj¹c w porz¹dku dziennym projekt likwidacji, chcia³em
us³yszeæ o tym nie tylko wasze zdanie, ale równie¿ i zdanie W³adz. I mogê
stwierdziæ, ¿e W³adze nasze wyznaniowe zupe³nie pozytywnie odnosz¹ siê do
naszej dzia³alnoœci i nie domagaj¹ siê bynajmniej likwidacji Rady Ekumenicznej.
Ze strony W³adz nic wiêc nie stoi na przeszkodzie, ¿ebyœmy dalej istnieli, choæ
nie mamy formalnie zatwierdzonego statutu.
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Nastêpny mówca Ks. Szeruda oœwiadcza:
„Ja osobiœcie, czy jako zwierzchnik Koœcio³a odnoszê siê do nowych poczynañ
ostro¿nie i zawsze siê pytam, gdy mam do czynienia z pewn¹ dzia³alnoœci¹, ile w
tym jest Chrystusa, a ile zapa³u Zebedeuszowego. Do Ekumenii i do wspólnoty
komunijnej odnoszê siê pozytywnie, gdy¿ wyczuwam w nich ducha Chrystusowego”. Ks. Szeruda na zakoñczenie odczytuje rezolucjê, proponowan¹ przez siebie, do punkty trzeciego porz¹dku dziennego (Patrz aneks rezulucji Nr 1).
Rezolucjê bez dyskusji przyjêto jednog³oœnie.
Nastêpnie przyst¹piono do dyskusji nad drug¹ czêœci¹ sprawozdania Prezesa,
dotycz¹c¹ stosunku Rady Ekumenicznej w Polsce do politycznych wyst¹pieñ
Œwiatowej Rady Ekumenicznej oraz zadañ Ekumenii Polskiej wobec rzeczywistoœci politycznej.
Ks. Biskup Przysiecki zg³asza rezolucjê w sprawie politycznych enuncjacji
niektórych dzia³aczy ekumenicznych. Ks. Niewieczerza³ wyra¿a w¹tpliwoœæ, czy
Rada Ekumeniczna mo¿e potêpiæ te wyst¹pienia bez uprzedniego zapoznania siê
z nimi. Prezes oœwiadcza, ¿e w imieniu Prezydium popiera wniosek Bpa Przysieckiego, stwierdzaj¹c jego s³usznoœæ.
Ks. Krenz proponuje skreœlenie we wniosku s³ów potêpienia, odnosz¹ce siê do
samej Rady Œwiatowej, gdy¿ jej wyst¹pienia s¹ powœci¹gliwe i obiektywne, czego nie mo¿na powiedzieæ o enuncjacjach poszczególnych cz³onków.
Ks. Bp. Szeruda popiera poprawkê Ks. Krenza.
Ks. Niewieczerza³ cofa swoje zastrze¿enia i rezolucja Bpa Przysieckiego z poprawk¹ ks. Krenza zostaje przyjêta jednog³oœnie.
Ks. Superin. Naumiuk odczytuje swój wniosek w sprawie zadañ Rady wobec
aktualnej polskiej rzeczywistoœci.
Ks. Superint. Ostachiewicz zg³asza poprawkê zamienienia we wniosku „budowa Polski Socjalistycznej” na „Polski Ludowej”.
Po dyskusji, w której zabierali g³os Ks. Niewieczerza³, ks.ks. Dobrochowski,
Szeruda, Jesakow, Naumiuk i Michelis, poprawka zosta³a odrzucona (Patrz aneks
Rezolucja Nr 2), a wniosek w pierwotnem brzmieniu przyjêty znaczn¹ wiêkszoœci¹ g³osów (Patrz aneks rezolucja Nr 3).
Z kolei przyst¹piono do dyskusji nad trzeci¹ czêœci¹ sprawozdania, dotycz¹c¹
spraw finansowych.
Na wstêpie Prezes podkreœla koniecznoœæ stworzenia Ÿród³a niewielkich, ale
sta³ych wp³ywów na rzecz Rady Ekumenicznej i stwierdza, ¿e Koœcio³y zalegaj¹
w subsydiach za rok ubieg³y w kwocie ca 1000 z³ (licz¹c 100 = 1).
Ks. Paschalis proponuje wprowadzenie, zgodnie ze statutem, sk³adki cz³onkowskiej od cz³onków i sympatyków ruchu ekumenicznego. Ks. Jesakow stawia wniosek zwrócenia siê do wszystkich Koœcio³ów Ekumenicznych z proœb¹
o sta³e subsydia, a zarazem o wp³acenie zaleg³oœci. Wniosek zostaje przyjêty
przez aklamacjê.
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W tym miejscu wywi¹zuje siê o¿ywiona dyskusja nad kluczem do ustalenia wysokoœci subsydiów od poszczególnych Koœcio³ów. Sprawê tê po d³u¿szej dyskusji przekazano do za³atwienia pe³nemu Prezydium Rady Ekumenicznej.
Ks. Dietz stawia wniosek rozes³ania przyjêtych rezolucji do w³adz koœcielnych oraz do wszystkich cz³onków i sympatyków Ekumenii, co zosta³o przyjête
jednog³oœnie.
Prezes stwierdza, ¿e zgodnie z przyjêt¹ rezolucj¹ Nr 1 zaprojektowany porz¹dek dzienny zosta³ wyczerpany, ale wobec utrzymania dotychczasowej Rady
Ekumenicznej i zakoñczenia trzechletniej kadencji Prezydium zachodzi koniecznoœæ przeprowadzenia wyborów nowej Rady Ekum.
Zebrani wniosek Prezesa akceptuj¹.
Ks. Superin. Naumiuk w gor¹cych s³owach podkreœla wielkie zas³ugi dotychczasowego prezesa Ks. Z. Michelisa i proponuje jego ponowny wybór przez aklamacjê, co zebrani przyjmuj¹ d³ugotrwaj¹cemi oklaskami i owacj¹ na czeœæ Prezesa.
Ks. Dietz stawia wniosek, aby uzupe³niæ jedynie powsta³e wakanse w Radzie
Ekumenicznej, co zosta³o zaakceptowane.
Prezes stwierdza, ¿e wiceprezesami w myœl wytworzonej tradycji s¹ i pozostaj¹ zwierzchnicy Koœcio³ów reprezentowanych w Radzie Ekumenicznej i proponuje na wakuj¹ce stanowiska Ks. Bpa Przysieckiego na pierwszego Sekretarza,
Ks. Krenza na drugiego sekretarza, ks. Wierzañskiego na przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej i ks. Pêkalê na cz³onka Komisji Rewizyjnej.
Ks. Krenz zrzeka siê kandydatury, ks. Niewieczerza³ proponuje na jego miejsce ks. Pêkalê, a ks. Pêkala proponuje do Komisji Rewizyjnej ks. Niewieczerza³a.
Wszystkie te wnioski przyjêto przez aklamacjê. Wobec czego sk³ad Rady Ekumenicznej na nastêpne trzechlecie Prezes ustala w sposób nastêpuj¹cy: Prezes Ks.
Z. Michelis, wiceprezesi: I. Arcyb. Tymoteusz, II. Ks. Bp. Próchniewski, III. Ks.
Bp. Szeruda, IV. Ks. sup. gen. Ostachiewicz, V. Ks. sup. gen. Naumiuk, VI. Ks.
Prezes Kircun, VII. – wacat dla Koœcio³a Narodowego.
W „wolnych wnioskach” Ks. Paschalis zapytuje Prezesa o stosunek poszczególnych Koœcio³ów w Polsce do ruchu Ekumenicznego.
Prezes odpowiada, ¿e mo¿e wyraziæ jedynie swoje osobiste wra¿enie w tej
sprawie i podkreœla pozytywny stosunek ludu koœcielnego do Ekumenii w Koœciele Mariawickim, Reformowanym i Metodystycznym, w Koœciele Ewangelicko-Augsburskim opinia jest podzielona z przewag¹ przeciwników Ekumenii; w
Koœciele Narodowym Ekumenia posiada tylko nielicznych zwolenników wœród
ludu, w Koœciele Prawos³awnym idea Ekumenii nie wysz³a poza szczup³e grono
kilku duchownych; w Koœciele Baptystycznym Ekumenizm ogranicza siê jedynie
do sporadycznej wspó³pracy ewangelizacyjnej.
Nastêpnie w wolnych wnioskach zabiera g³os ks. Pêkala wyra¿aj¹c w imieniu
w³asnym i grona innych ksiê¿y Narodowych pragnienie bli¿szej wspó³pracy z
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Koœcio³em Mariawickim i apeluj¹c do obecnych biskupów tego¿ Koœcio³a o
¿yczliwe ustosunkowanie siê do tej inicjatywy.
Nikt wiêcej g³osu nie zabiera³.
Krótkie przemówienie po¿egnalne Prezesa i wspólnie odmówiona modlitwa
Pañska zakoñczy³y posiedzenie.
Sporz¹dzi³ (-) Ks. W. Przysiecki
Zatwierdzi³: (-) Prezes ks. Z. Michelis

Dokument 54
Protokó³ z posiedzenia Pe³nego Prezydium Rady
Ekumenicznej
z dn. 12/IV 1951 r.
Porz¹dek dzienny:
1. Realizacja uchwa³ Plenum Rady.
2. Wysokoœæ subsydiów Zrzeszonych Koœcio³ów na rzecz R.E.
3. Plan religijnej dzia³alnoœci na rok bie¿¹cy.
Obecni byli: Arc. Tymoteusz, bp. Szeruda (E.A.), sup. Naumiuk (Met.),
prezb. Kircun (Bapt.), w zastêpstwie chorego sup. Ostachiewicza ks. Niewieczerza³ (Ew. ref.) oraz œcis³e Prezydium: Ks. Prezes Michelis, bp. Przysiecki i
ks. Pêkala. Wice-prezes bp. Próchniewski usprawiedliwi³ swoj¹ nieobecnoœæ telegraficznie.
1. Prezes Rady referuje punkt pierwszy porz¹dku dziennego, stwierdzaj¹c koniecznoœæ przedyskutowania i uzgodnienia na terenie Rady Ekum. przez
Zwierzchników Koœcio³ów sposobu realizowania uchwa³y Rady Ekum. dotycz¹cej udzia³u Koœcio³ów w plebiscycie pokojowym.
Po dyskusji, w której zabierali g³os bp. Szeruda, sup. Naumiuk, ks. Niewieczerza³, ks. Pêkala uchwalono jednomyœlnie:
a) Zwierzchnicy wszystkich Koœcio³ów wydadz¹ listy pasterskie, nawo³uj¹c
wszystkich wiernych do poparcia akcji pokojowej oraz ksiê¿y do czynnego udzia³u w zbieraniu podpisów.
b) W miarê mo¿noœci ksiê¿a maj¹ w odpowiednim czasie urz¹dzaæ informacyjno-propagandowe zebrania, b¹dŸ po nabo¿eñstwie, b¹dŸ w salach parafialnych.
c) Przed rozpoczêciem Plebiscytu Pokojowego pe³ne Prezydium Rady og³osi
apel w prasie codziennej z podpisami wszystkich cz³onków Prezydium.
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2. Ustalono nastêpuj¹ce kwoty orientacyjne jako subsydia poszczególnych
Koœcio³ów na rzecz Rady miesiêcznie:
Koœció³ Ewang.-Augsb............................ 150 z³.
”
”
Reform........................ 70 ”
”
Metodystyczny ..................... 100 ”
”
Baptystyczny ........................ 60 ”
”
Prawos³awny ........................ 150 ”
”
Mariawicki ........................... 100 ”
”
Narodowy ............................. 150 ”
Postanowiono w tej sprawie zwróciæ siê z pismem do wszystkich W³adz Koœcielnych.
3. Przyjêto nastêpuj¹cy projekt przewidywanej akcji religijnej na rok bie¿¹cy.
Wizytacje przez trzyosobowe œcis³e Prezydium Parafii Marjawickich: Lipka, Wiœniew, ¯arnówka i Wola Cyrusowa.
Parafii Narodowych: Lublin, Grudek, £ódŸ.
”
Metodystycznych: E³k, Ostróda.
”
Reform.
Zelów.
”
Ewang.-Augsb.
Bydgoszcz, Sopot, Chorzów.
Przewiduje siê posiedzenie rozszerzonej Komisji Liturgicznej w P³ocku, Zjazd
Eucharystyczny w £owiczu i Konferencjê teologiczn¹ w „Tabicie” oraz publiczne
nabo¿eñstwo Eucharystyczne w okresie jesiennym w Warszawie.
Zrealizowanie planu poleca siê Prezesowi Rady z prawem dokonania ewentualnych zmian lub uzupe³nieñ.
Na tem posiedzenie zakoñczono.
Protokó³ sporz¹dzi³ Sekretarz
(-) W. Przysiecki Bp.
Prezes
(-) Ks. Z. Michelis

Dokument 55
Protokó³ posiedzenia Prezydium R.E.
22 X 1951
Obecni: Bp Przysiecki, ks. Michelis, ks. Naumiuk, ks. Pêkala, ks. Jesakow, ks.
Niewieczerza³, ks. Benedyktowicz, ks. Kircun.
Porz¹dek dzienny:
1) Tydzieñ Powszechnej Modlitwy
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2) Sprawa bp. Szypolda
3) Sprawozdanie prezesa R.E.
4) Wolne wnioski.
Uchwalono:
(ad 1) Tydzieñ Modlitwy odbyæ wed³ug przed³o¿onego programu tematowego,
który przed³o¿y ks. Benedyktowicz. Godziny wszystkich zebrañ ustalono na
godz. 18, a w niedzielê na godz. 17.
Ka¿de wyznanie odbywa swoje zebranie we w³asnym lokalu i samodzielnie
zaprasza kanzodziejê. Plan zebrañ ustalono w nastêpuj¹cy sposób:
Pocz¹tek Tygodnia ustanowiono na 14 stycznia : 1. poniedzia³ek – mariawici
(40), 2. wtorek – metodyœci (100), 3. œroda – baptyœci (40), 4. czwartek – reform.
(50), 5. pi¹tek – pol.kat. (50), 6. sobota – ew. augsb. (100). Postanowiono odbiæ
programy i rozes³aæ wed³ug powy¿ej podanych liczb, oraz dodatkowo dla Krakowa, Szczecina i Poznania – po 100 sztuk, czyli ogó³em 700 egz.
(ad) 2. Wobec utraty przez Koœció³ St.Kat., reprezentowany w R.E. przez ks.
Z. Szypolda organizacyjnej bazy jego dzia³alnoœci, oraz ze wzglêdu na postêpowanie tego¿ ks. Z. Szypolda, które nie harmonizuje z wysok¹ godnoœci¹, otrzyman¹ pod protektoratem R.E. – i stoi w sprzecznoœci z przyjêtymi przez niego w
zwi¹zku z konsekracj¹ moralnymi zobowi¹zaniami w stosunku do miarodajnych
reprezentantów R.E., co (? – s³owo nieczytelne) budzi uzasadnione zastrze¿enie
zarówno ze strony cz³onków R.E., jak i innych powa¿nych czynników – skreœliæ
ks. Z. Szypolda z listy cz³onków R.E., i nie uznawaæ dokonywanych odt¹d przez
niego œwiêceñ.
Powy¿sz¹ uchwa³ê podaæ do wiadomoœci zainteresowanemu, wszystkim Koœcio³om ekumenicznym w kraju oraz Urzêdowi do spraw Wyznañ.
(ad) 3. Przyj¹æ do wiadomoœci sprawozdanie prezesa, ¿e
1. Sk³adki w R.E. wp³aci³y jedynie Koœció³ Baptystów, Metodystyczny i Marjawicki, inne Koœcio³y w ogóle nie wp³acaj¹.
2. Walki pomiêdzy Koœcio³em Metodystycznym i Ew.-Augsb. przynosz¹
wielk¹ szkodê idei ekumenicznej.
3. W Koœciele Mariawickim niewielka i niepowa¿na grupa ksiê¿y wyst¹pi³a
przeciwko wspó³pracy z ekumeni¹ (? – s³owo nieczytelne), co wywo³a³o ostry i
skuteczny sprzeciw powa¿nego i licznego grona ekumenicznie usposobionych
kap³anów.
(ad) 4. Wolnych wniosków nie zg³oszono.
Na tym posiedzenie zamkniêto
Przewodnicz¹cy
(-) ks. Z. Michelis

Sekretarz
(-) W. Przysiecki Bp.
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Dokument 56
Protokó³ z Zebrania Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w dn. 7. XII. 1955 r. o godz. 11-tej
w sali parafialnej Parafii Ewang.-Augsb. przy ul. Kredytowej 4.
Obecni: Ks. bp. Z. Michelis, Ks. bp. K. Kotula, Ks. prof. J. Szeruda, Ks. radca
Robert Fiszkal, Ks. sen. R. Trenkler, Ks. sup. J. Niewieczerza³, Ks. W³. Paschalis,
ks. sup. G. Burchardt, Ks. L. Jesakow, Ks. bp. W. Przysiecki, Ks. J. Kukla, Ks. M.
Ko³ak, Ks. bp. J. Pêkala, Ks. bp. E. Kriegielewicz, Ks. T. Majewski, Ks. prezb. A.
Kircun, Ks. prezes St. Krakiewiecz, brat Repsz, Ks. M. Nies³uchowski.
Goœcie: Ks. E. Szendel, Ks. Rostworowski, Ks. Oborny.
Ks. bp. Przysiecki odczyta³ 17 rozdz. Ewang. œw. Jana od w. 17-26.
Ks. prezes Michelis wyg³osi³ przemówienie na tekst listu œw. Paw³a do Efez.
R. 4, w.1-5.
Zbli¿enie siê do siebie Koœcio³ów w Imiê Jezusa Chrystusa jest nakazem Bo¿ym; mamy jednego Boga i Ojca, wiêc w myœl nakazów Ewangelii winniœmy
³¹czyæ siê we wspó³pracy dla dobra bliŸnich w jednoœci wiary w zwi¹zce pokoju.
Nie chodzi o zjednoczenie organiczne, ale o jednoœæ ducha, a chrzeœcijanin
powinien byæ ponad konfesyjnoœci¹.
Na posiedzeniu tym mamy przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów co œwiadczy o
szczerej chêci do wspó³pracy Koœcio³ów dla szczêœcia obywateli i Ojczyzny.
Po tym przemówieniu prezes Zjedn. Koœc. Ew. Chrzeœ. Krakiewicz odmówi³
modlitwê.
Ks. prezes zagai³ zebranie, wyg³aszaj¹c nastêpuj¹ce sprawozdanie oraz poda³
porz¹dek dzienny.
Koœció³ Ewang.-Augsb. otrzyma³ od Œwiat. Rady Ekum. w Genewie obszerne
pismo, w którym Rada w 13 punktach porusza szereg aktualnych i wa¿nych
spraw, które wy³oni³y siê na plenum Ekzekutywy w Davos w r.b. Bli¿sze sprecyzowanie tych spraw podane jest w protokóle posiedzenia w Davos, który do pisma wed³ug tego¿ pisma jest do³¹czony. Niestety tego protokó³u przy piœmie nie
by³o. Jest to zapewne przeoczenie ekspedycji w Genewie, lub jaki inny przypadek.
Wobec braku tego protokó³u nie jesteœmy w mo¿noœci zajêcia stanowiska w poruszonych sprawach. Za¿¹damy wiêc z Genewy powtórnego wys³ania protokó³u.
Koœció³ Ewang.-Augsb. uwa¿a³, ¿e te sprawy winny byæ omówione i za³atwione przez nasz¹ krajow¹ Radê Ekum. i dlatego w tym celu przekaza³ nam to pismo. Poniewa¿ jest jeden punkt pilny i sprecyzowany – oto dlaczego pozwoli³em
sobie tak nagle zaprosiæ czcigodnych braci na dzisiejsze posiedzenie. Na wstêpie
dziêkujê wszystkim obecnym za ³askawe przybycie. Przypominam, ¿e nasza R.E.
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ju¿ pod koniec pierwszego okresu na ¿yczenie ówczesnych w³adz wyznaniowych
nie by³a rad¹ oficjalnych delegatów Koœcio³ów, a wiêc jakby zwi¹zkiem Koœcio³ów, lecz zespo³em przyjació³ ruchu ekumenicznego. Sk³ada³a siê na skutek nieoficjalnej umowy z wszystkich Kierowników Koœcio³ów, którzy wyra¿¹ na to sw¹
zgodê, oraz doproszonych innych Ksiê¿y wg ustalonego klucza: 5 osób z wiêkszych, 3-2 z œrednich i 2 – z mniejszych Koœcio³ów. To grono wybiera skarbnika i
2 sekretarzy. Vice-prezesami s¹ wszyscy kierownicy Koœcio³ów bior¹cy udzia³ w
zespole.
Na konferencjê dzisiejsz¹ zostali zaproszeni: obecne Prezydium R.E.: Ks. prezes Z. Michelis, skarbnik – ks. Jesakow, sekretarz krajowy: ks. bp. Przysiecki, ,
sekr. zagran. – ks. Jesakow; Wice-prezesi: bp. Kotula, bp. Pêkala, sup. Burchardt,
proprezb. Kircuñ, prezes Krakiewicz, sup. Niewieczerza³.
Koœció³ Prawos³awny, który w swoim czasie wycofa³ swoich przedstawicieli
bierze udzia³ w naszych obradach w charakterze obserwatora z g³osem doradczym w osobie ks. dyr. Nies³uchowskiego.
Na konferencje religijne Rady zostaj¹ zaproszeni wszyscy sympatycy ruchu
ekumenicznego, niezale¿nie od wyznania i bez ograniczeñ.
Porz¹dek dzienny dzisiejszej sesji przedstawia siê nastêpuj¹co:
1) Zagajenie,
2) sprawa wyborów prezydium,
3) sprawa pisma z Genewy,
4) tydzieñ Modlitwy,
5) wolne wnioski.
2) Rada Ekum. prosi o zajêcie stanowiska wobec uchwa³ kongresu w Evanston
do 1 kwietnia 1956 r. w szczególnoœci wobec spraw wytypowanych w protokóle z
Davos. Protokó³u nie otrzymaliœmy.
4) Krajowe Rady Ekumeniczne mog¹ byæ asocjonowane przy Radzie Œwiatowej i otrzymywaæ wszystkie odezwy i na równi z Koœcio³ami sk³adaæ swoje opinie, je¿eli ¿aden z Koœcio³ów Rady nie zg³osi sprzeciwu. OdpowiedŸ do 1 stycznia 1956 r.
7) Krajowe Rady Ekumeniczne, wzgl. Koœcio³y winny tworzyæ w parafiach
œwieckie aktywy i imprezy ekumeniczne, celem propagowania idei ekumenicznej.
8) Ekzekutywa w Davos powziê³a obszern¹ rezolucjê i da³a dyrektywy w sprawie propagowania pokoju i pokojowego wspó³¿ycia narodów i nawo³uje Rady
Krajowe i Koœcio³y do ich przestudiowania i wykorzystania.
10) Ekzekutywa omówi³a stworzenie szerszej bazy dla Œwiat. Rady Ekum. i
prosi Koœcio³y i Rady Krajowe o ich opinie.
11) Nastêpne posiedzenie ekzekutywy (Komitet Centralny) odbêdzie siê w r.
1956 – w Budapeszcie, w 1957 – w U.S.A.
12) Ekzekutywa postanowi³a rozbudowaæ siedzibê Œwiat. Rady Ekum. w Genewie kosztem 750.000 dol. i podaje sposoby zebrania tej sumy.
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13) Ekzekutywa podaje sk³ad biura Œwiat. Rady Ekum. w Genewie i przydzia³y pracy poszczególnych kierowników.
Na zakoñczenie Ks. prezes odczyta³ listê obecnych.
Ks. bp. Krygielewicz oœwiadczy³, ¿e bierze udzia³ w obradach R.E. w charakterze nie jej cz³onka, lecz na prawach goœcia, dlatego w g³osowaniu udzia³u braæ
nie bêdzie.
Zebrani przyjêli porz¹dek dzienny jednomyœlnie i przyst¹piono do dyskusji
nad sprawozdaniem.
Ks. prof. Szeruda w przemówieniu swoim wyjaœni³, ¿e do Œwiat. Rady Ekumenicznej nale¿¹ tylko dwa Koœcio³y, a mianowicie: Koœció³ Ew.-Augsb. i Koœció³
Narodowy Polsko-Katolicki. Zawiadomi³ równie¿ zebranych, ¿e on jest w posiadaniu protokó³u z Davos, który przeka¿e do dyspozycji prezydium.
Ks. bp. Krygielewicz oœwiadczy³, ¿e prezydium winno poczyniæ energiczniejsze starania u czynników rz¹dz¹cych, celem zatwierdzenia statutu Polskiej Rady
Ekumenicznej, aby mog³a dzia³aæ energicznie, aby Koœcio³y zajê³y nale¿ne im
miejsca w Polsce Ludowej. Mówca doda³, ¿e wspó³praca ekumeniczna w Polsce
ju¿ da³a pozytywne rezultaty czego dowodem jest wspólna Akademia Chrzeœcijañska.
Ks. Kircun zapytuje, jaka jest rola R. E. Polskiej, je¿eli nie jest cz³onkiem
Œwiat. Rady Ekum. i podaje w w¹tpliwoœæ konstruktywn¹ dzia³alnoœæ Koœcio³ów
pozosta³ych poza dwoma wymienionymi przez ks. prof. Szerudê. Nasuwa mu siê
wiele niejasnoœci w charakterze prawnym. Bo tylko dwa Koœcio³y maj¹ mandat
do wystêpowania z wnioskami do Œwiat. Rady Ekum. a tego mandatu nie posiada
R.E. Polska.
Na wszystkie pytania odpowiedzi udzieli³ ks. prezes Michelis. Rada Ekum.
Polska nie jest zwi¹zkiem Koœcio³ów, lecz ma charakter dobrowolnej wspó³pracy
miêdzykoœcielnej, dzia³alnoœæ jej jest jawna i legalna.
Dla uzyskania podstaw prawnych Zwi¹zku Koœcio³ów jest potrzebna uchwa³a
Rady Ministrów, zgodnie z Ustaw¹ o Stowarzyszeniach.
Nastêpnie ks. prezes Michelis streœci³ 13 punktów Œwiat. Rady Ekum. w Genewie, oraz pisma otrzymane przez Koœció³ Ewang.-Augsb. Tu wy³oni³a siê dyskusja nad spostrze¿eniami poprzednich mówców.
Ks. prezes Michelis zapyta³ o stanowisko przedstawicieli Koœcio³ów Augsb. i Polsko-Katolickiego w osobach ks. bp. Kotuli i ks. bp. Pêkali – wyrazili
oni zgodê, aby w myœl ¿¹dania Œwiat. Rady Ekum. i Polska Rada Ekum.
otrzyma³a uprawnienia cz³onka wspó³pracuj¹cego ze Œwiat. Rad¹ Ekum., przy
czym wymienione Koœcio³y nie rezygnuj¹ ze swoich pe³nych praw i uprawnieñ cz³onków Œwiat. Rady Ekum. Wymienione Koœcio³y przyrzek³y przysy³aæ do wiadomoœci Polskiej Rady Ekum. odpisy swoich wniosków, rezolucji,
korespondencji i inne kierowane do Œwiat. R.E. a tak¿e otrzymane stamt¹d
pisma i wezwania.
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Ks. prezes wyjaœnia, ¿e uprawnienia Polskiej Rady Ekum. polegaæ bêd¹ jako
uznanej krajowej P.R.E. równie¿ i na tym, ¿e bêdzie ona wysy³aæ wnioski, rezolucje i.t.p. oraz delegatów z g³osem doradczym na kongresy i konferencje Œwiat.
Rady Ekum. Na tym dyskusjê wyczerpano.
Przed przyst¹pieniem do wyborów prezydium, prezes P.R.E. udzieli³ pewnych
wyjaœnieñ: Wice-prezesami s¹ z urzêdu wszyscy Zwierzchnicy Koœcio³ów. Wybrane winno byæ tylko prezydium sk³adaj¹ce siê z trzech osób: prezesa, sekretarza
i skarbnika –sekretarza zagran. Na wniosek ks. sup. Burchadta wybrano ponownie przez aklamacjê dotychczasowe prezydium: Prezes: ks. bp. Zygmunt Michelis, sekretarz: ks. bp. Wac³aw Przysiecki, skarbnik i II-gi sekretarz zagr. Ks. dyr.
Leonid Jesakow.
Wolne wnioski:
Ks. bp. Kotula zaproponowa³, ¿eby Rada Ekum. wyda³a okólnik do wszystkich
koœcio³ów z proœb¹ o kontynuowanie styczniowego „Tygodnia Modlitwy”.
Ks. Jesakow postawi³ wniosek, ¿eby ekumeniczny Tydzieñ Modlitwy przenieœæ na okres Zielonoœwi¹tkowy.
Ks. proboszcz Kukla wnosi o wznowienie wydawania „Biuletynu Ekumenicznego”, w którym by³yby omawiane problemy krajowe i zagraniczne.
Ks. Paschalis prosi Prezydium o wyst¹pienie do Œwiat. Rady Ekum. z proœb¹ o
nades³anie literatury teologicznej i liturgicznej.
Wszystkie wnioski zosta³y przyjête i przekazane Prezydium. Postanowiono w I
etapie rozes³aæ wszystkim Koœcio³om 13 punktów z Egzekutywy w Davos, w II
etapie protokó³ z Kongresu w Evanston.
Prezydium przedstawi³o zebranym Rezolucjê, któr¹ postanowiono przes³aæ do
Urzêdu do Spraw Wyznañ i do biura Œwiat. Rady Ekum. w Genewie:
„Krajowa Rada Ekumeniczna w Polsce, zebrana na plenarnym posiedzeniu w
dniu 7 grudnia 1955 r. z udzia³em przedstawicieli wszystkich Koœcio³ów reprezentowanych w Krajowej Radzie Ekumenicznej postanowi³a:
1) wezwaæ ponownie Koœcio³y Ekumeniczne w kraju do intensywnej wspó³pracy w osobie swych duchownych i cz³onków w ramach Frontu Narodowego w
pracy nad podniesieniem moralnoœci narodu, oraz stopy ¿yciowej, a tak¿e popierania wszystkich wysi³ków dla utrzymania pokoju, pokojowego wspó³¿ycia narodów i w zwi¹zku z tym ca³kowitego zakazu broni masowej zag³ady.
2) z uznaniem przyj¹æ do wiadomoœci wysi³ki Œwiat. Rady Ekum. oraz amerykañskiego Zwi¹zku Koœcio³ów (National Council of Churches) dla zmniejszenia
miêdzynarodowego naprê¿enia i ochrony pokoju.
Posiedzenie zakoñczono modlitw¹.
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Dokument 57
Protokó³ Nr. 2 z zebrania
Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w P.R.L.
z dnia 18 kwietnia 1956 r. o godz. 11-tej
w sali parafialnej Parafii Ewang.-Augsb. przy ul. Kredytowej 4.
Obecni: Ks. prezes bp. Michelis, Ks. bp. K. Kotula, Ks. bp. Ja³osiñski, Ks. bp.
Pêkala, Ks. sup. Niewieczerza³, Ks. prof. Jan Szeruda, Ks. rektor W. Niemczyk,
Ks. dr. W. Benedyktowicz, Ks. T. Majewski, Ks. Cz. Janikowski, Ks. W. Rostworowski, Ks. J. Kamer, Ks. K. Ko³ak, Ks. J. Kukla, Ks. Fr. Gromulski, Ks. J.
Ostrowski, Ks. prezb. Od³y¿ko, Ks. prezb. S. Andres, Ks. L. Jesakow, Brat prezb.
Krakiewicz, Brat Bajeñski, Ks. Narbuttowicz, , Ks. W³. Paschalis, Ks. Góra.
Goœci œwieckich: 11 osób.
Porz¹dek zebrania: 3 referaty.
1. Referat: Ks. bp. Michelis: „Tradycja apostolska i tradycje koœcielne“.
2.
”
Ks. bp. Przysiecki: „Tradycja w Koœcio³ach Starokatolickich”.
3.
” Ks. dr. Benedyktowicz: „S³owo Bo¿e i tradycja koœcielna w wolnych
Koœcio³ach”.
4. Dyskusja.
5. Wolne wnioski.
Zebranie otworzy³ ks. prezes bp. Michelis.
Ks. bp. Andrzej Ja³osiñski odczyta³ Ewang. œw. Jana, r. 16-ty.
Ks. bp. Karol Kotula odmówi³ modlitwê.
Zebranie zagai³ prezes, Ks. bp. Michelis, poruszaj¹c w nim momenty ze swojego referatu, który by³ rozes³any cz³onkom Rady Ekumenicznej.
Referat ks. b-pa Przysieckiego zosta³ odczytany przez ks. Narbutowicza, w
którym podkreœlono tradycyjne zwyczaje w Koœcio³ach starokatolickich.
W trzecim referacie ks. dr. Benedyktowicz zaznaczy³, ¿e wolne Koœcio³y opieraj¹ siê na wewnêtrznych prze¿yciach prawd Jezusowych, a do tradycji nie przywi¹zuj¹ znaczenia.
Po odczytaniu referatów ks. prezes zarz¹dzi³ 10-cio minutow¹ przerwê. Po
przerwie nast¹pi³a dyskusja. Ks. prezes Z. Michelis stwierdzi³, ¿e Koœció³
Ewang.-Augsb. uznaje tradycje, które znajduj¹ swoje oparcie w Piœmie Œwiêtym i
zasadach starokoœcielnych, jak apostolicum, niceanum, uchwa³y pierwszych soborów powszechnych.
Ks. sup. Niewieczerza³ zaznacza, ¿e ka¿dy Koœció³ ma swoje prawa i tradycje,
które tworz¹ wieki i ludzie w ró¿nym czasie. Dziœ d¹¿ymy do jednoœci i nie jest
czas odpowiedni dyskutowaæ, która tradycja jest prawdziwa. Propagujemy ekumeniê jednoœci ponad tym co nas dzieli.
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Ks. bp. Pêkala nie godzi siê z referatem ks. Benedyktowicza, bo jest oparty na
jednostronnej interpretacji wyj¹tków z Pisma Œw.
Ks. Benedyktowicz twierdzi, ¿e fundamentem i baz¹ jest Pismo Œw. i wspólna
doktryna chrzeœcijañska, uznawania creda Nicejsko-Konstantynopolitañskiego i
interkomunii.
Prezes Krakiewicz ze Zjednoczonego Koœcio³a Ew.-Chrzeœcijan, zaznacza, ¿e
oni mog¹ uczestniczyæ w komunii tylko z odrodzonymi.
Ks. prefekt Krenz jest zdania, ¿e dyskusja przesunê³a siê na inn¹ p³aszczyznê.
Oœwiadczy³: my uznajemy tradycjê koœcieln¹, takie jest nasze stanowisko. Pismo
Œw. nie rozstrzyga, co jest tradycj¹, a co dogmatem. Zebrania Ekumeniczne maj¹
na celu wspó³pracê ekumeniczn¹ w skali œwiatowej i krajowej.
Ks. bp. Pêkala podziela zdanie przedmówcy i mówi, ¿e tradycja na przestrzeni
wieków by³a natchnieniem dla wielu dusz. Koœció³ ma obowi¹zek kszta³towania
dusz ludzkich. Wszystkie sposoby i drogi s¹ dobre i godne, jeœli nie koliduj¹ z
Ewangeli¹ Chrystusow¹.
Ks. prezes Michelis wypowiada siê, ¿e tradycja by³a, jest i bêdzie i osobiœcie
uznaje tradycjê starokatolick¹, która jest zachowana w Koœciele Ewang.-Augsburskim. Wszystkie tradycje s¹ ludzkie – bo s¹ na ziemi, a nie w niebie. Ekumenia œwiatowa chce zrobiæ jeden krok naprzód, a mianowicie, ¿ebyœmy stanêli przy
jednym Stole Pañskim. Koœció³ jest spo³ecznoœci¹ wierz¹cych i miêdzy naszymi
Koœcio³ami jest Bractwo Komunijne, które realizuje interkomuniê. Aposto³owie
nie byli jednomyœlni w sprawie Pisma Œwiêtego; liturgie i obrzêdy nas dziel¹,
lecz jednoœci musimy broniæ mimo ró¿nicy pogl¹dów. Jeden Bóg, jedna wiara,
jeden Koœció³.
Ks. T. Majewski: – Musimy mieæ du¿o dobrej woli i skromnoœci, a na pewno
pogodzimy ró¿nice pojmowania tradycji, bo tylko jedna jest droga do Ojca Niebieskiego.
Ks. rektor Niemczyk jest zdania, ¿e nale¿y powo³aæ komisjê miêdzywyznaniow¹, która by ustali³a granice wspó³pracy miêdzywyznaniowej.
Ks. bp. Pêkala popiera przedmówcê.
Ks. Paschalis proponuje zaproszenie Akademii Chrzeœcijañskiej do wspó³pracy z Ekumeni¹ Polsk¹, do czego przychyla siê ks. prezes Michelis.
W dyskusji jeszcze bra³ udzia³ ks. Ostrowski i inni.
W wyniku referatów ks. prezes Michelis stawia wniosek ¿eby powo³aæ komisjê,
która by odpowiedzia³a na pytania, wzgl. tezy, którymi koñcz¹ siê wszystkie referaty.
Do Komisji wybrano nastêpuj¹ce osoby: Ks. bp. A. Ja³osiñski, Ks. bp. Go³êbiowski, Ks. rektor Niemczyk, Ks. dr. W. Benedyktowicz, Ks. pref. O. Krenz, Ks.
dziek. T. Majewski, Ks. prob. Ko³ak, Ks. sen. W. Preiss, Ks. Jerzy Klinger, jako
obserwator, Ks. E. Narbutowicz, Ks. A. Andres.
Poza tym do komisji wchodz¹ z urzêdu wszyscy cz³onkowie prezydium Rady
Ekumunicznej.
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Komisja dzieli siê na dwie podkomisje:
a) do spraw dogmatycznych pod przewodnictwem ks. rektora Niemczyka.
b) do spraw obrzêdowych i liturgicznych pod przewodnictwem ks. pref. Krenza.
Zorganizowanie pracy i ukonstytuowanie podkomisji powierza siê Ks. prezesowi Michelisowi.
Posiedzenie zakoñczono wspóln¹ modlitw¹.

Dokument 58
Oœwiadczenie Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce
uchwalone na plenum dnia 22 listopada 1956 r.
Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna w Polsce wita z g³êbok¹ nadziej¹ i radoœci¹
historyczny prze³om, jaki zosta³ dokonany ostatnio w stosunkach spo³eczno-politycznych naszego kraju, oraz nowe, obdarzone powszechnym zaufaniem Kierownictwo z ob. W³adys³awem Gomu³k¹ na czele.
Wierzymy, ¿e nowy program w dziedzinie stosunków miêdzynarodowych i
wewnêtrznych, spo³ecznych i ekonomicznych – bêd¹cych wyrazem d¹¿eñ i intencji Narodu Polskiego – pozwoli zapewniæ OjczyŸnie pokój i pomyœlnoœæ, a jej
obywatelom wolnoœæ i dobrobyt.
Dotychczasowe osi¹gniêcia nowego Kierownictwa naszego Pañstwa w dziedzinie przywrócenia Polsce pe³nych praw suwerennych, naprawy wszelkich
krzywd i niesprawiedliwoœci, pope³nionych w okresie minionym, g³êbokiej reformy ¿ycia spo³ecznego, troski o zabezpieczenie obywatelom faktycznej realizacji
praw konstytucyjnych – a wœród nich kardynalnego prawa do wolnoœci sumienia i
swobody wiary – œwiadczy dobitnie o konsekwentnej realizacji g³oszonego programu Wielkiej Odnowy.
Mimo zasadniczych ró¿nic œwiatopogl¹dowych – uwa¿amy za elementarny
patriotyczny obowi¹zek wnieœæ swoj¹ cegie³kê do budowanego pod obecnym
Kierownictwem Pañstwa i Narodu gmachu jednoœci, oraz dobra ca³ego Narodu
Polskiego, opartego na fundamencie sprawiedliwoœci spo³ecznej, ekonomicznej,
troski o najpe³niejszy rozwój kultury i oœwiaty, zapewnienia wszystkim pe³nej
opieki socjalnej i swobód obywatelskich. Nakazem sumienia obywatelskiego jest
oddaæ dziœ wszystkie si³y serca i umys³u historycznemu dzie³u naprawy Rzeczypospolitej w trosce o wykonanie tych zaszczytnych zadañ.
Apelujemy do wszystkich Koœcio³ów ekumenicznych w Polsce o odprawienie w
IV-t¹ niedzielê adwentow¹ dnia 23 grudnia br. specjalnych mod³ów o pokój i pomyœlnoœæ naszej umi³owanej Ojczyzny; wzywamy cz³onków naszych Koœcio³ów
do najpe³niejszej wspó³pracy i wspó³dzia³ania w budowie lepszego jutra Ojczyzny.
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Zg³aszamy w imieniu Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej akces do Frontu
Narodowego, jako wyraz naszego pe³nego poparcia dla nowego Kierownictwa
Narodu i Pañstwa i og³oszonego przezeñ programu.
Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna
w Polsce
(-) ks. Zygmunt Michelis
W Warszawie, dnia 22. XI. 1956 r.

Dokument 59
Protokó³ sesji referatowej Rady Ekumenicznej w Polsce
z dnia 12 marca 1957 roku o godz. 11-tej, w sali parafialnej Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Kredytowej 4
Obecni: wed³ug za³¹czonej listy. S³owo wstêpne i modlitwê wyg³osi³ Ksi¹dz
prof. Dr. J. Szeruda. Po modlitwie Prezes Rady Ekumenicznej Ksi¹dz Bp. Z.
Michelis zaproponowa³ nastêpuj¹cy porz¹dek posiedzenia:
1. Powitanie Ks. Bp. Ferdynanda Sigg’a, który przyjecha³ z Szwajcarii na zaproszenie Koœcio³a Metodystycznego w PRL.
2. Przemówienie Goœcia.
3. Komunikaty
4. Dyskusja nad referatem Ks. prof. Dr. W. Niemczyka p.t. „Prozelityzm jako
zagadnienie ekumeniczne”
5. Referat Ks. O. Krenza p.t. „Rola kobiety w Koœciele”
6. Sprawa sekretarza
7. Wolne wnioski.
Powy¿szy porz¹dek zosta³ przyjêty jednomyœlnie.
1. Prezes Rady Ekumenicznej Ks. Bp. Z. Michelis powita³ Goœcia, jako wybitnego cz³owieka Ruchu Ekumenicznego, Koœcio³a Metodystycznego, przedstawiciela Szwajcarii i jako znanego z gotowoœci niesienia pomocy Koœcio³om.
Po s³owach powitania, poinformowa³ Ksi¹dz Prezes Goœcia o sk³adzie, dzia³alnoœci, trudnoœciach i osi¹gniêciach Rady Ekumenicznej w Polsce.
Po czym Ks. Bp. Z. Michelis prosi³ Goœcia o zabranie g³osu.
2. Przemówienie Ks. Bp. Ferdynanda Sigg’a
Mówca podziêkowa³ za serdeczne przyjêcie i za umo¿liwienie mu zapoznanie
siê z Rad¹ Ekumeniczn¹ w Polsce, przez zwo³anie posiedzenia w czasie jego pobytu w Warszawie.
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Przechodz¹c do poinformowania zebranych o dzia³alnoœci Rady Ekumenicznej
w Szwajcarii, Ks. Bp. Sigg powiedzia³, ¿e do prawdziwej Ekumenii dochodzi siê
jakby po piêciu stopniach, a tymi s¹: 1. Walka miêdzy Koœcio³ami. 2. Obojêtnoœæ.
3. Rozmawianie o sprawach, które ³¹cz¹ i o tych, które jeszcze dziel¹. 4. Wspó³praca w szerzeniu S³owa Bo¿ego. 5. Jednoœæ.
Zdaniem Mówcy, Rada Ekumeniczna w Szwajcarii znajduje siê na trzecim
stopniu, a nawet przechodzi ju¿ na czwarty. Na dowód tego opowiedzia³ kilka
przyk³adów z dyskusji, jakie prowadzi szwajcarska Rada Ekumeniczna na tematy: Komunia œw., Praca laików w Koœciele i Kaznodziejstwo kobiet. Na potwierdzenie przechodzenia na czwarty stopieñ, opowiedzia³ Ks. Bp. Sigg o ewangelizacji, prowadzonej wspólnie przez Koœcio³y nale¿¹ce do Rady Ekumenicznej.
Przemówienie swoje Goœæ zakoñczy³ s³owami z 1 Piotra 5,7-11.
Prezes Rady Ekumenicznej Ks. Bp. Z. Michelis, po podziêkowaniu Goœciowi
za jego przemówienie, przeszed³ do punktu trzeciego.
3. Komunikaty
a) Przewodnicz¹cy poda³ zebranym do wiadomoœci, ¿e Rada Ekumeniczna jest
w posiadaniu broszurek o treœci religijnej i gotowa jest wys³aæ je tym wszystkim,
którzy z³o¿¹ swoje adresy z podan¹ iloœci¹.
b) Nastêpnie Przewodnicz¹cy poinformowa³ zebranych o dwutygodniowym kursie zorganizowanym przez Radê Ekumeniczn¹ w Szwajcarii, na który zaproszeni
zostali przedstawiciele Koœcio³ów nale¿¹cych do Rady Ekumenicznej w Polsce.
c) Ostatnim punktem komunikatów by³o odczytanie listu ks. Schomera.
4. Dyskusja nad referatem Ks. prof. Dr. W. Niemczyka.
Ze wzglêdu na póŸn¹ porê postanowiono dyskusjê nad referatem Ks. prof. Dr.
W. Niemczyka p. t. „Prozelityzm jako zagadnienie ekumeniczne” odroczyæ do
nastêpnego posiedzenia Rady Ekumenicznej.
5. Referat Ks. O. Krenza
Przewodnicz¹cy udzieli³ g³osu Ks. O. Krenzowi, który wyg³osi³ referat p. t.
„Rola kobiety w Koœciele”. Tekst referatu w za³¹czeniu.
W dyskusji nad wyg³oszonym referatem zabrali g³os Ks. Bp. Z. Michelis, Ks.
Bp. K. Kotula i Ks. Sup. J. Niewieczerza³, którzy wypowiedzieli kilka uwag uzupe³niaj¹cych referat w aspekcie historycznym omawianego tematu.
6. Sprawa Sekretarza
Na sekretarzy Rady Ekumenicznej wybrano Ksiê¿y: E. Narbutowicza i G. Burcharta.
7. Wolne wnioski
a) Termin nastêpnego posiedzenia Rady Ekumenicznej wyznaczono na 10
kwietnia br. o godz. 10-tej.
b) W odpowiedzi na pytanie Ks. prof. Dr. W. Niemczyka o tezy do wyg³oszonego przez niego referatu Przewodnicz¹cy odpowiedzia³, ¿e s¹ one ju¿ czêœciowo
rozes³ane, a reszta bêdzie dorêczona Koœcio³om w najbli¿szym czasie.
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c) Ks. E. Narbutowicz zwróci³ siê do zebranych z proœb¹ o nadsy³anie dla „Pos³annictwa” wiadomoœci z ¿ycia i dzia³alnoœci Koœcio³ów. Wiadomoœci te bêd¹
umieszczane w dziale ekumenicznym wspomnianego pisma.
Zakoñczenie
Wspólnym odmówieniem Modlitwy Pañskiej zakoñczono posiedzenie.
(-) Ks. Z. Michelis
(-) Ks. G. Burchart
Na liœcie obecnoœci podpisa³y siê 23 osoby, z tego 13 osób z Koœcio³a Metodystycznego: Ks. Jerzy Biczemski, ks. Stanis³aw S³otwiñski, ks. Jan Kalinowski,
Ks. Gustaw Burchart, ks. Micha³ Jamny, Ks. Bp F. Sigg, Ks. Dr. Janusz Ostrowski, Ks. Jan Kus, Ks. prof. Józef Szczepkowski, ks. Brunon Raszkiewicz, ks. Tadeusz Dzierko, ks. Karol Napierski i ks. Lucjan Zaperty. Pozostali uczestnicy to:
ks. prof. Wiktor Niemczyk (Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna), Ks. Jan Szeruda (Koœció³ Ewang.-Augsb.), Ks. Jan Niewieczerza³ (Koœció³ Ew.-Reform.),
Ks. Tadeusz Gotówka i ks. Edward Narbutowicz (obaj: Koœció³ Polskokatolicki),
Bp W. Przysiecki i Ks. Jan Kukla (obaj: Koœció³ Starok. Mariawitów), Prezb.
Micha³ Od³y¿ko i Prezb. Stefan Andres (obaj: Polski Koœció³ Chrzeœcijan Baptystów) i Leszek Radzikowski (goœæ). Na liœcie obecnoœci nie ma nastêpuj¹cych
nazwisk: ks. Zygmunta Michelisa, ks. bp Karola Kotuli i ks. Ottona Krenza.

Dokument 60
Tezy jako materia³ do dyskusji nad referatem
pt. „Prozelityzm jako zagadnienie ekumeniczne”
1. Istotnym zadaniem i powo³aniem oraz fundamentalnym elementem sk³adowym ka¿dego chrzeœcijanina i ka¿dego koœcio³a chrzeœcijañskiego jest ŒWIADCZENIE – sk³adanie œwiadectwa. Celem tego œwiadczenia jest nak³onienie s³uchaczy, by podporz¹dkowywali siê najwy¿szemu autorytetowi Jezusa Chrystusa –
by Mu siê poddali i oddali i by Mu s³u¿yli w mi³oœci. Z œwiadczeniem musi
³¹czyæ siê powa¿na i g³êboka oparta na doœwiadczeniu œwiadomoœæ prawdy, i¿
ono samo (œwiadczenie) jest tylko ludzkim œwiadectwem o Bo¿ej prawdzie, i ¿e
dlatego nigdy nie mo¿e ono byæ identyczne z sam¹ prawd¹ Bo¿¹.
2. Z prozelityzmem mamy do czynienia, gdy celem najprzedniejszym nie jest
wyznanie prawdy Bo¿ej, lecz tylko zabezpieczenie specyficznych interesów okreœlonego koœcio³a lub grup koœcielnych, i gdy podejmowane s¹ próby pozyskiwania dla siebie cz³onków innych koœcio³ów œrodkami nie daj¹cymi siê pogodziæ z
czystoœci¹ Ewangelii.
3. Powszechna deklaracja LIGI OBRONY PRAW CZ£OWIEKA I OBYWATELA stanowi i¿: „Ka¿dy ma prawo do wolnoœci myœli, sumienia i wyznania”.
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Prawo to zamyka w sobie tak¿e wolnoœæ zmiany swej religii czy wierzenia i wolnoœæ – czy to sam, czy w spo³ecznoœci z innymi, i czy to publicznie, czy prywatnie ujawniania swojej religii czy wierzenia w nauczaniu, praktyce, kulcie i pielêgnowaniu.
4. Nakaz „Œwiadczenia o Prawdzie Chrystusowej” i chêæ pozyskania innych
dla tej prawdy obowi¹zuje nie tylko w odniesieniu do œwiata niechrzeœcijañskiego, lecz tak¿e w odniesieniu do b³êdów i nadu¿yæ w obrêbie samego Koœcio³a, w
rezultacie których centralne prawdy ewangelii s¹ podwa¿one, zniekszta³cone i
przyciemnione tak, i¿ bêd¹ce celem tej prawdy wyzwolenie dusz (Ew. Jana 8 w.
32) zostaje nara¿one na szwank.
5. Na tle braterstwa ekumenicznego œwiadczenie mo¿e byæ trojakie: mo¿e
mieæ charakter
a) nieoficjalnej, osobistej i prywatnej rozmowy miêdzy jednostkami w poszukiwaniu prawdy,
b) oficjalnej dyskusji miêdzy jednym i drugim koœcio³em, gdzie ka¿dy koœció³
nadaje swojemu wyznaniu pe³n¹ wagê,
c) powa¿ne zbli¿enie miêdzy koœcio³ami ekumenicznymi da siê zaobserwowaæ
tam, gdzie jeden koœció³ pomaga drugiemu w ukszta³towaniu jego ¿ycia pomyœlniej i zdrowiej ani¿eli jego w³asne ¿ycie, np. jeden koœció³ za zgod¹ drugiego koœcio³a móg³by spe³niaæ dzia³alnoœæ ewangelizacyjn¹, katechetyczn¹, wychowawcz¹ czy inn¹ jak¹œ s³u¿bê dla cz³onków tego drugiego koœcio³a nie tylko po
to, by pozostawiæ ich we w³asnym dotychczasowym ich koœciele, lecz nawet by
uczyniæ ich jeszcze wierniejszymi dla swego dotychczasowego koœcio³a i by w
nim stali siê jeszcze lepszymi chrzeœcijanami. Postawa taka wymaga oczywiœcie
nadzwyczajnego samozaparcia siê i pokory po stronie obu koœcio³ów.
6. W celu dopomo¿enia koœcio³om ekumenicznym w przeanalizowaniu zagadnienia prozelityzmu Komitet Wykonawczy Œwiatowej Rady Koœcio³ów stawia
jako prowizoryczny rezultat dyskusji kilka zasadniczych pytañ: czy koœcio³y ekumeniczne zgodzi³yby siê
I) uznaæ prawo ka¿dego doros³ego do zmiany swojej koœcielnej przynale¿noœci, je¿eli sumienie jego nie pozwala mu na pozostanie d³u¿ej w tym koœciele,
którego obecnie jest cz³onkiem,
II) By wyrzec siê dzia³añ koœcielnych, które przynosz¹ materialne, czy spo³eczne korzyœci, mog¹ce wp³yn¹æ na skaptowanie kogoœ dla jakiegoœ koœcio³a,
III) By zajê³y wyraŸne stanowisko na punkcie ma³¿eñstw mieszanych – ¿e nale¿y uwzglêdniaæ powziêt¹ w sumieniu decyzjê ma³¿onków co do przysz³ej ich
przynale¿noœci koœcielnej,
IV) Nie przyjmowaæ nieletnich na cz³onków w innym koœciele, ni¿ koœció³
obecnej ich przynale¿noœci bez pisemnej zgody rodziców lub opiekunów,
V) Nie przyjmowaæ na cz³onków osób, które ze wzglêdu na moraln¹ rozwi¹z³oœæ ob³o¿one s¹ kar¹ dyscyplinarn¹ we w³asnym koœciele, lub które staraj¹ siê

288

DOKUMENTY DIALOGU EKUMENICZNEGO W POLSCE 1944-1957

wywin¹æ od pewnych zobowi¹zañ cz³onkowskich we w³asnym koœciele, lub których motywy ubiegania siê o cz³onkostwo w innym koœciele s¹ jawnie i wyraŸnie
doczesne,
VI) Gdy cz³onek jakiegoœ koœcio³a pragnie byæ przyjêtym na cz³onka innego
koœcio³a, staraæ siê – je¿eli to jest mo¿liwe – o bezpoœrednie kontaktowanie siê
odnoœnych koœcio³ów, lecz – jeœli dojdzie siê do przekonania, ¿e motywy konwersji maj¹ uzasadnienie w sumieniu – nie stawiaæ przeszkód w jej dokonaniu.
VII) Gdy zajd¹ takie sytuacje, i¿ jakiœ koœció³ zorganizowany ju¿ na pewnym
terytorium „œwiadczy o Chrystusie” w sposób tak niedostateczny, i¿ sumienie nakazuje cz³onkom i s³ugom innego koœcio³a zaoferowaæ tamtym cz³onkom swoje
w³asne œwiadczenie, pierwszym usi³owaniem powinno byæ zawsze, poszukiwaæ
cierpliwie i przez bratersk¹ radê i pomoc sposobów, dziêki którym to niedostateczne œwiadczenie i niedostateczna s³u¿ba tamtego koœcio³a zostan¹ naprawione,
VIII) Czy koœcio³y zgodzi³yby siê dopomagaæ koœcio³om istniej¹cym na terenach, gdzie s¹ one ju¿ zainstalowane raczej przez skierowanie do nich doœwiadczonych pracowników, ni¿ przez urz¹dzenie tam konkurencyjnej misji.
Opracowa³ na podstawie materia³ów ekumenicznych
Ks. Prof. Dr Wiktor Niemczyk
Warszawa, 1 marca 1957 r.

Dokument 61
Tezy do referatu „Kobieta w ¿yciu Koœcio³a”
I. Tezy Œwiatowej Rady Koœcio³ów (sierpieñ 1955 r.)
1. Zgodnie z nasz¹ wiar¹ mê¿czyŸni i kobiety powo³ani i pos³ani s¹, aby
wspólnie wykonywaæ wolê Bo¿¹ w Koœciele i spo³eczeñstwie.
2. Bóg stworzy³ mê¿czyznê i kobietê i podda³ ich wspólnie swojemu b³ogos³awieñstwu i swojemu porz¹dkowi.
3. Chrystus przyszed³ ku zbawieniu mê¿czyzny i kobiety i powo³a³ ich oboje
do pójœcia za Nim.
4. Duch Œwiêty jest darem dla mê¿czyzny i kobiety, aby oboje wspólnie jako
cz³onkowie nowego Zboru w œwiecie mogli sk³adaæ œwiadectwo dla Chrystusa.
II. Tezy referenta
1. W œwietle Nowego Testamentu wspó³praca mê¿czyzny i kobiety w Koœciele
winna byæ oparta na zasadach równoœci i równouprawnienia.
2. W œwietle odrêbnej socjologii i psychologii mê¿czyzny i kobiety – mê¿czyzna przoduje w pracy kaznodziejskiej, organizacyjnej i administracyjnej Koœcio-

289

DOKUMENTY DIALOGU EKUMENICZNEGO W POLSCE 1944-1957

³a, kobieta zaœ ma przewagê w pracy charytatywnej, diakonackiej i katechetycznej. Ró¿niczkowanie pracy wed³ug p³ci odbywa siê na polu misyjnym i duszpasterskim.
Ks. O. Krenz

Dokument 62
Posiedzenie Rady Ekumenicznej w dniu 15. IV. 1957 r.
Uwaga: By³o to spotkanie z ks. Howardem Schommerem, sekretarzem europejskim Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Protokó³ z posiedzenia siê nie zachowa³, z listy obecnoœci wynika, ¿e w spotkaniu
wziê³o udzia³ 19 osób: Ks. Z. Michelis, Ks. O. Krenz, Halina Myszkowska i s.
Ewelina z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego; Ks. Bogdan Tranda i ks. W³adys³aw Paschalis z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego; Ks. Witold Benedyktowicz i ks. Janusz Ostrowski z Koœcio³a Metodystycznego; Ks. Aleksander Kircun i ks. Stefan Andres z Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów; ks. Stanis³aw Krakiewicz, Zdzis³aw Repsz, Pawe³ Bajeñski i Boles³aw (? – nazwisko nieczytelne) ze
Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego; Ks. Jan Kukla z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów; ks. Tadeusz Gotówka i ks. Edward Narbuttowicz z Koœcio³a Polskokatolickiego; ks. Miko³aj Nies³uchowski i ks. Jerzy Klinger z Koœcio³a
Prawos³awnego.

Dokument 63
Sprawozdanie z wizyty ks. H. Schomera
Uwaga: Jest ono nie podpisane, prawdopodobnie sporz¹dzi³ je ks. Zygmunt
Michelis. Z treœci, a tak¿e z adnotacji na liœcie obecnoœci z 15 kwietnia 1957 r.
mo¿na ustaliæ, ¿e wizyta ta odby³a siê w dniach 11-19 kwietnia 1957 roku.
Ks. Howard Schomer, pastor Koœcio³a Kongregacjonalistycznego, amerykanin,
pochodzenia alzackiego, jest sekretarzem Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej na
ca³¹ Europê przy Œwiat. Radzie Ekumenicznej w Genewie. Kierownikiem tego
Wydzia³u jest ks. Coock, anglik.
Po uprzedniej depeszy w 2 dni przed przyjazdem ks. Sch. przyby³ do Warszawy w czwartek dn. 11 bm. o godz. 17-tej. Na lotnisku przywita³ go ks. Michelis i
odprowadzi³ go do hotelu Bristol. O godz. 20-tej ks. M. wraz z ks. Wantu³¹ uda³
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siê do Bristolu, aby wespó³ z ks. Sch., jako swoim goœciem spo¿yæ kolacjê. W
czasie kolacji ks. M. przed³o¿y³ goœciowi program jego pobytu, u³o¿ony kolegialnie na posiedzeniu w dn. 9 bm. Ks. Sch. program przyj¹³ bez ¿adnych zmian.
Nastêpnego dnia w pi¹tek, ks. W. uda³ siê do Bristolu i zaprowadzi³ goœcia do bp.
Kotuli, do lokalu Konsystorza, gdzie odby³a siê pomiêdzy nimi 2-godz. rozmowa.
Od Bp-a Kotuli uda³ siê ks. Sch. do ks. Niewieczerza³a w tym samym domu bez
asysty, a nastêpnie do Bristolu z ks. W., gdzie spo¿y³ z nim obiad, jako goœæ.
Po obiedzie ks. Sch. pozosta³ w hotelu. O godz. 15-tej przyby³ do hotelu prezes
Kircun, aby zabraæ goœcia na spotkanie z kierownictwem Koœcio³a Baptystycznego
w swoim mieszkaniu przy ul. Spasowskiego 13. Stamt¹d zabra³ go przyby³y po niego przedstawiciel Koœcio³a Zjednoczonego, ob. Repsz i zabra³ goœcia na spotkanie z
kierownictwem tego Koœcio³a w lokalu w Al. Jerozolimskich 99.
W sobotê ks. Sch. uda³ siê z rana do Metropolity Makarego, zameldowany tam
uprzednio telef. przez ks. M. Towarzyszy³ mu ks. W. W rozmowie Metropolita na
sugestie ks. Sch. do wspó³pracy z R.E. i na propozycjê udzielenia Koœcio³owi
Prawos³awnemu pomocy, Metropolita odpowiedzia³ odmownie.
Nastêpnie ks. Sch. uda³ siê wraz z ks. prorekt. W. do Akademii Teol. w Chylicach, gdzie odby³a siê konferencja ze studentami, oraz z obecnymi w Akademii
profesorami.
Po powrocie z Akademii i spo¿yciu obiadu w Bristolu, jako goœæ ks. W. ks.
Sch. zosta³ o godz. 18-tej odwieziony przez przyby³ego ks. Gotówkê na ul.
Wilcz¹ 31 na rozmowy z kierown. Koœcio³a Polsko-Kat. Stamt¹d o godz. 19.30
ks. sup. Ostrowski zabra³ goœcia na Mokotowsk¹ 12 na rozmowy z kierownictwem Koœcio³a Metodystycznego.
W niedzielê goœæ przyby³ o godz. 10-tej na nabo¿eñstwo w Koœciele E.A., w
czasie którego wyg³osi³ 10 min. przemówienie powitalne w jêzyku ang. t³umaczone przez ks. W. Po nabo¿eñstwie uda³ siê wraz z ks. W. na obiad do proboszcza
parafii ks. M. Po obiedzie i krótkim wypoczynku w hotelu zosta³ stamt¹d zabrany
przez ks. Benedyktowicza do Koœcio³a Reformowanego na nabo¿. ekumeniczne. W
liturgji brali udzia³: ks. Niewieczerza³, ks. Ostrowski i ks. Narbutowicz. D³u¿sze
przemówienie o charakterze i celach ekumenii wyg³osi³ ks. Sch. w jêzyku angielskim, które t³umaczy³ ks. Benedyktowicz. Z Koœcio³a Ewang.-Augsb. obecny by³
tylko ks. W., gdy¿ w tym czasie odbywa³a siê przedœwi¹teczna uroczystoœæ w parafii przy ul. Kredytowej. Frekwencja by³a podobno b. s³aba.
Po nabo¿eñstwie ks. Niewieczerza³ i ks. Bendyktowicz zaprosili ks. Sch. na
kolacjê do niewiadomego lokalu na mieœcie.
W poniedzia³ek z rana goœæ zwiedza³ w towarzystwie ks. W. miasto, a nastêpnie o godz. 12-tej uda³ siê wraz z ks. M. do Urzêdu do Spraw Wyznañ. Po 2-godz.
wizycie w Urzêdzie ks. Sch. zapytany o wra¿enia odpowiedzia³: dyrektor jest niew¹tpliwie szczery w swoich wypowiedziach, ale nie jestem pewien, czy to naprawdê na d³u¿szy dystans bêdzie praktycznym programem polityki rz¹dowej. Po
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obiedzie spo¿ytym u ks. W. ks. Sch. uda³ siê na zaproszenie do ks. Szerudy na
podwieczorek wraz z ks. W. Stamt¹d obydwaj przybyli na posiedzenie R.E. o
godz. 17-tej. Ks. Sch. wy³o¿y³ zasady i zakres ewentualnej pomocy materia³owej
zgodnie z programem ustalonym w Urzêdzie do Spraw Wyznañ. Obecni byli
przedstawiciele wszystkich Koœcio³ów z wyj¹tkiem chorego bp-a Kotuli i bp. Przysieckiego. Przedstawiciele niektórych Koœcio³ów usi³owali w nieco natrêtny sposób
zapewniæ sobie jak najwiêksze zasi³ki. Ks. Sch. oœwiadczy³, ¿e ¿adna proœba o zasi³ek nie bêdzie w Genewie nawet rozpatrywana, je¿eli nie zostanie poparta jednomyœln¹ opini¹ ca³ej R.E. w Polsce, co bardzo ostudzi³o zapa³y petentów.
Na wniosek ks. M. Rada jednog³oœnie prosi³a ks. W., aby jako jej delegat uda³
siê na posiedzenie Wydzia³u Miêdzykoœcielnej Pomocy, które odbêdzie siê 1. VI.
w Anglii. Koszta przejazdu pokryje b¹dŸ Genewa, b¹dŸ Polska R.E. Ustalono, ¿e
30. bm. odbêdzie siê posiedzenie Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej w Warszawie pod przewodnictwem ks. W. z udzia³em kierowników wszystkich Koœcio³ów
ekumenicznych w Polsce. Na tym posiedzeniu kierownicy z³o¿¹ wnioski o pomoc, a ca³e zgromadzenie te wnioski zaopiniuje.
We wtorek i w œrodê ks. Sch. zastrzeg³ sobie wolne dni, oœwiadczaj¹c na posiedzeniu w poniedzia³ek gotowoœæ rozmów prywatnych w hotelu z poj. przedstawicielami ró¿nych Koœcio³ów, którzy siê tego prywatnie domagali. Wiadomo, ¿e
wielu czo³owych przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów skorzysta³o z tej okazji, aczkolwiek niewiadomo kto i kiedy i w jakiej sprawie odwiedza³ ks. Sch. Z pewnych
póŸniejszych pytañ mo¿na wnioskowaæ, ¿e ks. Sch. zetkn¹³ siê tak¿e z b. sup.
Naumiukiem. ¯adne bli¿sze szczegó³y tych rozmów nie s¹ znane.
W œrodê rano ks. Sch. odwiedzi³ jeszcze raz w mieszkaniu ks. bp. Kotulê na
jego ¿yczenie, a nastêpnie w towarzystwie ks. M. i ks. Kukli z £owicza zwiedzi³
Koœció³ Marjawitów na Woli. We wtorek wieczorem ks. Sch. podejmowa³ kolacj¹
ks. M. z ma³¿onk¹, a w œrodê wieczorem – ks. W. z ma³¿onk¹.
W czwartek rano na zaproszenie chorego bp. Przysieckiego ks. Sch. uda³ siê
samochodem w towarzystwie ks. M. i ks. Paschalisa (ref.) do P³ocka, gdzie szczegó³owo zwiedzi³ klasztor, klasztorne zak³ady pracy i konferowa³ z S. Prze³o¿on¹
na temat ich potrzeb. Pobyt trwa³ 2 godziny. W drodze powrotnej zatrzymano siê
na specjalne zaproszenie ks. Kukli u niego w £owiczu, gdzie spo¿yto podwieczorek. Po powrocie do Warszawy odby³a siê po¿egnalna kolacja u ks. M. w towarzystwie ks. W. Nastêpnego dnia o godz. 7-mej rano ks. Sch. odwióz³ na lotnisko
ks. W., sk¹d bez ¿adnych przygód goœæ odlecia³ do Genewy.
Ogólne wra¿enie obopólne by³o dodatnie, zarówno z rozmów z przedstawicielami w³adzy pañstwowej jak i reprezentantów poszczególnych Koœcio³ów. Goœæ
specjalnie podkreœli³ zupe³n¹ swobodê w czasie swojego pobytu w Polsce zarówno w swoich wizytach na mieœcie, jak i u siebie w hotelu.
Na odjezdnym oœwiadczy³, ¿e cieszy siê, ¿e bêdzie móg³ tyle dobrych rzeczy
opowiedzieæ i opisaæ o Polsce w Genewie.
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Dokument 64
Statut Polskiej Rady Ekumenicznej (projekt)
&1
1) Koœcio³y zalegalizowane w PRL, stoj¹ce na gruncie biblijnej zasady jednoœci chrzeœcijañstwa, nawi¹zuj¹c do polskiej tradycji zjednoczeniowej, wyra¿onej
w Zgodzie Sandomierskiej, tworz¹ Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹.
2) Koœcio³y nastêpuj¹ce uwa¿ane s¹ za cz³onków za³o¿ycieli Polskiej Rady
Ekumenicznej:
a) Koœció³ Ewangelicko-Augsburski
b) Koœció³ Ewangelicko-Reformowany
c) Koœció³ Metodystyczny
d) Koœció³ Polsko-Katolicki
e) Polski Koœció³ Chrzeœcijan-Baptystów
f) Staro-Katolicki Koœció³ Mariawitów
g) Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny.
3) Do Polskiej Rady Ekumenicznej mog¹ wejœæ i inne istniej¹ce zalegalizowane w PRL Koœcio³y po z³o¿eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa³y swego
zwierzchniego organu koœcielnego.
Koœcio³y same decyduj¹, który ich organ jest uprawniony do powziêcia
uchwa³y o przyst¹pieniu do Rady.
4. Przy zg³oszeniu o przyst¹pieniu do Polskiej Rady Ekumenicznej, Koœcio³y
cz³onkowskie, nie wy³¹czaj¹c cz³onków za³o¿ycieli, sk³adaj¹ do akt Rady:
a) prawo wewnêtrzne,
b) sk³ad personalny i adres siedziby kierownictwa Koœcio³a,
c) wykaz Zborów z podaniem stanu iloœciowego,
d) listê duchownych i ich stanowiska.
&2
Polska Rada Ekumeniczna posiada osobowoœæ prawn¹ i siedzibê w Warszawie. Terenem dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
&3
Ka¿dy Koœció³ cz³onkowski zachowuje pe³n¹ niezale¿noœæ od Polskiej Rady
Ekumenicznej, która nie ma prawa do jakiejkolwiek ingerencji w wewnêtrzne
sprawy Koœcio³ów cz³onkowskich.
&4
Cel i zadania Polskiej Rady Ekumenicznej stanowi¹:
a) duchowe zbli¿enie i pielêgnowanie braterskich stosunków pomiêdzy Koœcio³ami oraz ich cz³onkami przez wspólne konferencje teologiczne, wyk³ady biblijne, ewangelizacje, tygodnie modlitwy,
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b) udzielanie sobie wzajemnej pomocy w wykonywaniu dzia³alnoœci religijnej
i koœcielnej,
c) tworzenie i utrzymywanie zak³adów do wspólnego u¿ytku, jak: domy opieki, zak³ady pomocy samarytañskiej, kszta³cenia teologicznego, biblioteki, popieranie miêdzykoœcielnej wspó³pracy m³odzie¿y przez wspólne chóry, œwietlice,
obozy, kolonie, wycieczki, wydawanie wspólnych publikacyj periodycznych i
nieperiodycznych oraz ich kolporta¿,
d) poœredniczenie w polubownym za³atwianiu sporów i nieporozumieñ miêdzy
Koœcio³ami.
&5
Prawnymi organami, za pomoc¹ których Polska Rada Ekumeniczna wykonuje
swe prawa i obowi¹zki s¹:
a) Rada
b) Prezydium.
&6
Rada sk³ada siê z delegatów w iloœci 10 osób wyznaczonych przez w³aœciwe
organa Koœcio³a cz³onkowskiego, niezale¿nie od iloœci swoich wyznawców.
&7
1) Posiedzenia administracyjne Polskiej Rady Ekumenicznej odbywaj¹ siê 2
razy w roku w Warszawie lub w innym mieœcie, zgodnie z uchwa³¹ Prezydium.
2) Posiedzenia zwo³uje Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. O terminie posiedzenia Polskiej Rady Ekumenicznej powinni byæ cz³onkowie Rady nale¿ycie powiadomieni, przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem obrad.
3) Uchwa³y Rady zapadaj¹ absolutn¹ wiêkszoœci¹ g³osów obecnych na posiedzeniu cz³onków, przy czym ka¿dy Koœció³ dysponuje jednym g³osem.
Posiedzenia s¹ wa¿ne bez wzglêdu na iloœæ obecnych.
4) Uchwa³y Rady maj¹ charakter moralnych zaleceñ, z wyj¹tkiem przypadków
wymienionych w & 10 pkt. 1.
5) Rada Ekumeniczna odbywa tak¿e w miarê potrzeby i mo¿noœci sesje referatowo-dyskusyjne na tematy teologiczne.
&8
Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej sk³ada siê:
a) z wszystkich zwierzchników Koœcio³ów cz³onkowskich, jako wiceprezesów,
b) z wybranych przez Radê na okres 3-letni: 1) Prezesa, 2) Sekretarza, 3) Zastêpcy Sekretarza, 4) Skarbnika.
2) Prezydium posiada biuro, w którym mog¹ byæ zatrudnieni p³atni pracownicy w ramach bud¿etu uchwalonego przez Radê.
&9
Rada reprezentuje interesy Polskiej Rady Ekumenicznej i upowa¿niona jest w
jej imieniu do dzia³añ prawnych. W szczególnoœci do reprezentacji i dzia³añ
prawnych na zewn¹trz i w stosunku do w³adz pañstwowych i S¹dów, powo³ane
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jest Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej w osobie Prezesa, jednego z Wiceprezesów i Sekretarza, a jeœli chodzi o sprawy finansowe i Skarbnika.
Korespondencjê podpisuje Prezes lub urzêduj¹cy Wiceprezes i Sekretarz.
& 10.
Do kompetencji Rady, jako organu uchwalaj¹cego nale¿¹ wszystkie sprawy
dotycz¹ce Polskiej Rady Ekumenicznej, a w szczególnoœci sprawy:
a) czuwania nad utrzymywaniem ³¹cznoœci miêdzy cz³onkowskimi Koœcio³ami;
b) tworzenia i utrzymywania zak³adów wspólnego u¿ytku;
c) popierania miêdzykoœcielnej wspó³pracy m³odzie¿y;
d) wydawania wspólnych publikacji i ich kolporta¿;
e) poœredniczenia w polubownym za³atwianiu sporów i nieporozumieñ pomiêdzy Koœcio³ami;
f) pomocy materialnej cz³onkowskim Koœcio³om oraz innej pomocy w wykonywaniu dzia³alnoœci religijnej;
g) bud¿etu Polskiej Rady Ekumenicznej i wysokoœci sk³adek cz³onkowskich;
h) tworzenia komisji dla poszczególnych zagadnieñ;
i) otwierania oddzia³ów w wiêkszych miastach kraju;
j) uchwalania regulaminów dla komisji i oddzia³ów Polskiej Rady Ekumenicznej;
k) aprobaty wszystkich wniosków, dezyderatów i postanowieñ, zarówno komisji i oddzia³ów;
l) przyjêcia i skreœlenia cz³onkowskich Koœcio³ów ze swego sk³adu. Skreœlenie
mo¿e nast¹piæ tylko na skutek uporczywego dzia³ania na szkodê Polskiej Rady
Ekumenicznej i za³o¿eñ wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami.
& 11
1) Do kompetencji Prezydium, jako organu wykonawczego nale¿¹ sprawy:
a) przygotowania spraw na Radê i ustalenia porz¹dku obrad posiedzenia Rady;
b) wykonania uchwa³, postanowieñ, rezolucji, decyzji powziêtych przez Radê;
c) za³atwiania spraw bie¿¹cych;
d) terminarza prac komisji;
e) koordynowania prac tworzonych oddzia³ów;
f) reprezentowania Polskiej Rady Ekumenicznej na zewn¹trz (& 9 pkt. 2).
2) W nag³ych przypadkach mo¿e uchwalaæ niektóre sprawy w zastêpstwie
Rady z tym, ¿e ta sprawa bêdzie przedstawiona na najbli¿szym posiedzeniu Rady
do wiadomoœci i aprobaty. O nag³oœci przypadku decyduje Prezydium zwyk³¹
wiêkszoœci¹ g³osów.
& 12.
1) W celu nale¿ytego przygotowania spraw, Rada powo³uje komisje: regulaminow¹, statutow¹, pojednawczo-dyscyplinarn¹, gospodarcz¹, finansow¹, misyjn¹, kontroluj¹c¹ i inne.
2) W sk³ad komisji wchodz¹ cz³onkowie Rady i zaproszeni specjaliœci, fachowcy i eksperci. Grono to wybiera przewodnicz¹cego.
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3) Komisja dzia³a w œcis³ym porozumieniu z Prezydium i swoje wnioski
przedk³ada na Radê poprzez Prezydium, z wyj¹tkiem Komisji Kontroluj¹cej.
4) Komisja Kontroluj¹ca dzia³a niezale¿nie i swoje wnioski przedk³ada na
Radê poprzez swego przewodnicz¹cego.
5) Regulamin komisji razem z wyznaczeniem jej zakresu dzia³ania uchwala Rada.
& 13.
1) Fundusz Polskiej Rady Ekumenicznej sk³ada siê:
a) ze sk³adek cz³onkowskich Koœcio³ów;
b) zasi³ków wp³acanych przez instytucje;
c) ofiar;
d) dotacji pañstwowej;
e) z dochodów maj¹tków i zak³adów nale¿¹cych do Polskiej Rady Ekumenicznej;
f) zasi³ków Œwiatowej Rady Ekumenicznej.
2) Wysokoœæ sk³adek cz³onkowskich Koœcio³ów ustala siê na podstawie sta³ego klucza, wypracowanego przez Prezydium w porozumieniu z Komisj¹ Finansow¹, w ramach uchwalonego bud¿etu.
& 14.
1) Ka¿dy Koœció³ cz³onkowski mo¿e zg³osiæ wyst¹pienie z Polskiej Rady Ekumenicznej na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez w³aœciwych przedstawicieli zwierzchniego organu koœcielnego.
2) Obowi¹zuje go zap³acenie zaleg³ych sk³adek do daty wyst¹pienia.
3) Cz³onkowski Koœció³ opuszczaj¹cy Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ b¹dŸ przez
wyst¹pienie, b¹dŸ przez skreœlenie (& 10 pkt. 1), nie mo¿e roœciæ sobie ¿adnej
pretensji do maj¹tku tej Rady.
& 15.
Polska Rada Ekumeniczna mo¿e otwieraæ swoje oddzia³y w wiêkszych miastach kraju z zakresem dzia³ania œciœle ustalonym przez regulamin uchwalony
przez Radê i po uzyskaniu zgody na otwarcie w³aœciwych w³adz pañstwowych.
& 16.
Zmiana niniejszego statutu mo¿e byæ dokonana wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów Rady i
wymaga zatwierdzenia przez w³aœciwe w³adze pañstwowe.

Dokument 65
Protokó³ posiedzenia P.R.E. w dniu 21 maja 1957 r.
Zebranie odby³o siê w kaplicy parafii ewang.-augsb. Œw. Trójcy w
Warszawie pod przewodnictwem ks. proboszcza Michelisa.
1. Po przeczytaniu tekstu biblijnego Jana 15,13-16 i wstêpnej modlitwie ks.
prezes Michelis powita³ serdecznymi s³owy przyby³ych goœci zagranicznych: Dra
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Payne’a, generalnego sekretarza Zwi¹zku Brytyjskich Baptystów i wiceprezesa
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, oraz Dra Henry Cooka, nadmieniaj¹c, ¿e widzi w ich
wizycie chêæ nawi¹zania stosunków z nasz¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ i prosi, aby po
powrocie do swojej ojczyzny zechcieli opowiedzieæ nie tylko o stanie baptyzmu
w Polsce, ale i o naszej pracy ekumenicznej. Prosi równie¿, aby opowiedzieli
nam o pracy i stosunkach miêdzykoœcielnych we w³asnym kraju, w Wielkiej
Brytanii.
Dr Payne w wypowiedzi swojej zaznacza, ¿e przyby³ do Polski po raz pierwszy w ogóle, aby zapoznaæ siê z prac¹ Koœcio³a Baptystów, ale przynosi zarazem
pozdrowienia od Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Polska jest dzisiaj w centrum zainteresowania ca³ego œwiata. Ruch ekumeniczny jest wielkim ruchem, który spowodowa³ Bóg przez Ducha Œw., i ma spe³niæ zadanie polecone nam przez Pana.
Mamy du¿o do nauczenia siê przez wzajemne stosunki i przyjazn¹ wspó³pracê,
która powinna dotyczyæ nie tylko „wiary i ustroju” (faith and order), lecz tak¿e
nauki teologicznej i ¿ycia codziennego. Dr Payne przedstawia dalej wspó³pracê
Koœcio³ów na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie istnieje Brytyjska Rada Koœcio³ów
jako ogniwo ³¹cz¹ce ró¿ne Koœcio³y. Nadmienia, ¿e w Zwi¹zku Radzieckim zosta³y nawi¹zane nowe stosunki miêdzy Koœcio³em ortodoksyjnym a Zwi¹zkiem
Baptystów. Gotów jest do udzielenia odpowiedzi na zadane mu pytanie.
Dr Cook oœwiadcza, ¿e nie pracuje w górnej sferze ruchu ekumenicznego, lecz
w „do³ach” jako pastor. Zbli¿ymy siê wzajemnie do siebie, je¿eli siê bêdziemy
modlili i zachêcali wiernych do modlitwy do jednego wspólnego Pana.
Ks. prezes dziêkuje goœciom za ich serdeczne s³owa i zaznacza, ¿e zgodnie ze
s³owami brata dra Cooka ekumeniê nale¿y budowaæ od do³u, czyli od fundamentów, na których opiera siê spo³ecznoœæ wiary w Jezusa Chrystusa. Taka jest te¿
praktyka naszej polskiej ekumenii od pocz¹tku jej istnienia i powstania w czasie
okupacji.
Po udzieleniu wyjaœnienia na postawione goœciom pytania odnoœnie œwiatowego ruchu ekumenicznego przewodnicz¹cy w imieniu zebranych podziêkowa³ goœciom za ich przybycie.
2. Jako punkt drugi porz¹dku dziennego omówiono opracowany przez prezydium ³¹cznie z komisj¹ statutow¹ Statut Polskiej Rady Ekumenicznej.
W dyskusji nad projektem statutu ks. bp Kotula zapytuje o sposób przyjêcia
statutu przez reprezentacjê poszczególnych Koœcio³ów.
Ks. prezes proponuje omówiæ najpierw poprawki do statutu, potem procedurê
formaln¹ jego przyjêcia.
Uchwalono proponowan¹ przez ks. Benedyktowicza poprawkê do & 6 w
brzmieniu nastêpuj¹cym: Ka¿dy Koœció³ cz³onkowski ma prawo wys³aæ do Rady
do 10 delegatów.
Ks. sup. Niewieczerza³ wskazuje na pewne powtórzenie dzia³alnoœci Rady w
& 4a i 7,5. Uchwalono poprawiæ je redakcyjnie. Równie¿ nale¿y poprawiæ
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brzmienie & 9 i dodaæ w & 1, p. 1 s³owa: „w ³¹cznoœci ze Œwiatow¹ Rad¹ Ekumeniczn¹”.
Na wniosek ks. Niewieczerza³a przyjêto uzupe³nienie do naczelnego & 1 statutu:
„P.R.E. utrzymuje ideow¹ wiêŸ z radami krajowymi Œwiatowej Rady Ekumenicznej, zachowuj¹c jednoczeœnie ca³kowit¹ niezale¿noœæ co do swego charakteru”.
Przyjêto uzupe³nienie proponowane przez ks. rektora Niemczyka do & 1, p. 2:
Do prezydium Rady wchodzi przedstawiciel Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej.
Co do formalnej procedury przyjêcia Statutu przez Koœcio³y uchwalono, aby w
terminie 20 czerwca Koœcio³y poda³y na piœmie swoje poprawki do Statutu, po
czym zwo³aæ na 27 czerwca godz. 17-ta posiedzenie ³¹czne z cz³onków prezydium i Komisji Statutowej.
Na zakoñczenie zebrania odmówiono wspólnie modlitwê Ojcze nasz.
Sekretarz w.z. (-) S. Krakiewicz
Listê obecnoœci podpisa³o 18 osób (³¹cznie z obydwoma goœæmi zagranicznymi):
Ks. Zygmunt Michelis, ks. bp Karol Kotula, ks. rektor dr. Wiktor Niemczyk i ks.
prof. dr Andrzej Wantu³a z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego; Ks. bp Wac³aw
Przysiecki i ks. Jan Kukla z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów; Ks. sup. Jan
Niewieczerza³ i ks. Bogdan Tranda z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego; ks.
prezes Stanis³aw Krakiewicz i ks. Bajeñski ze Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, ks. prezes Aleksander Kircun, ks. Andres I ks. Micha³ Od³y¿ko z Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, ks. Tadeusz Gotówka z Koœcio³a Polskokatolickiego; ks. Witold Benedyktowicz i ks. Zalewski z Koœcio³a Metodystów.

Dokument 66
Protokó³ Zebrania Rady Ekumenicznej
z dn. 27 maja 1957 roku
Przewodnicz¹cy: Ks. Bp. Karol Kotula
Protokó³owa³: Ks. Bogdan Tranda
Obecnych 11 osób, lista obecnych w za³¹czeniu.
Porz¹dek zebrania: Zebranie poœwiêcone by³o spotkaniu z Generalnym Sekretarzem Metodystycznego Komitetu Zamorskiej Pomocy ze Stanów Zjednoczonych A.P., Ks. Dr. Gaither P. Warfieldem.
W zastêpstwie nieobecnego Prezesa Rady Ekumenicznej zagai³ zebranie Ks.
Bp. Karol Kotula, serdecznie witaj¹c goœcia, wyra¿aj¹c radoœæ ze spotkania i
mo¿liwoœci wymiany myœli.
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Nastêpnie przemówi³ Ks. Sup. Janusz Ostrowski, który przedstawi³ sylwetkê
goœcia, ze szczególnym uwzglêdnieniem okresu jego pracy w Koœciele Metodystycznym w Polsce.
Przemówienie Ks. Dra Warfielda, wyg³oszone w jêzyku polskim, poœwiêcone by³o omówieniu pracy Œwiatowej Rady Ekumenicznej. Rada wiele w œwiecie pomaga wszêdzie tam, gdzie ludzie, dotkniêci ró¿nymi klêskami, potrzebuj¹
pomocy. Du¿¹ satysfakcjê daje, ¿e Rada mo¿e wystêpowaæ wobec rz¹dów wielu pañstwa jako zwarta, jednolita organizacja. Przez szereg lat nie by³o kontaktu
miêdzy Zachodem a Europ¹ Wschodni¹, dlatego du¿¹ radoœæ sprawi³a mo¿liwoœæ odbycia zebrania Centralnego Komitetu Œwiatowej Rady Ekumenicznej
na Wêgrzech w ubieg³ym roku. Praca Œw. Rady Koœcio³ów jest wyrazem jednoœci chrzeœcijañstwa; wielu pracowników nie wie nawet, jakiego wyznania s¹ ich
wspó³pracownicy. Jako radosny przejaw dzia³alnoœci Rady nale¿y podkreœliæ
fakt, ¿e w Azji powsta³ oddzia³ Rady Koœcio³ów, kierowany przez dzia³aczy
kolorowych.
Zabieraj¹c z kolei g³os, Ks. Bp. Kotula podziêkowa³ goœciowi za informacje,
po czym otworzy³ dyskusjê.
Na pytanie Ks. Sup. Niewieczerza³a Ks. Warfield odpowiedzia³, ¿e amerykañskie Koœcio³y s¹ zrzeszone w National Council of Churches of Christ (Narodowa
Rada Koœcio³ów Chrystusa). Amerykañska Rada bierze udzia³ w du¿ym stopniu
w dziele pomocy Œwiatowej Rady, ale poszczególne Koœcio³y maj¹ oprócz tego
swoje w³asne organizacje pomocy.
Na pytanie Ks. Prez. Kircuna odpowiedzia³, ¿e do Œwiatowej Rady Ekumenicznej nie nale¿¹ Rady krajowe, tylko poszczególne Koœcio³y, niezale¿nie od
Rad krajowych. Statut Œw. Rady Koœcio³ów mo¿na uzyskaæ w Genewie.
Na zakoñczenie goœæ zapyta³, czy Polska Rada Ekumeniczna bra³a udzia³ w
pomocy dla repatriantów z ZSRR, na co odpowiedziano, ¿e poszczególne Koœcio³y zajmuj¹ siê swymi wspó³wyznawcami (baptyœci), natomiast Rada nie mia³a
mo¿liwoœci ani organizacyjnych, ani materialnych.
Na tym zebranie zakoñczono.
Sekretarz
(-) Ks. Bogdan Tranda

Przewodnicz¹cy
(-) Ks. Bp Karol Kotula

Na liœcie obecnoœci znalaz³y siê nastêpuj¹ce osoby: Ks. Warfield, ks. bp Karol
Kotula z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Ks. dr Janusz Ostrowski, Ks.
Karol Napierski i ks. Tadeusz Dzierko z Koœcio³a Metodystycznego, Ks. Jan Niewieczerza³ i ks. Bogdan Tranda z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, Brat
Zdzis³aw Repsz ze Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, Ks. prezb. Aleksander Kircun, ks. prezb. M. Od³y¿ko i ks. prezb. J. Pancewicz z Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów.
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Dokument 67
Protokó³ posiedzenia Prezydium Rady Ekumenicznej
Dzia³o siê 29 czerwca 1957 r. o godz. 11-ej
w Kaplicy przy ul. Kredytowej 4
Obecni: Prezes, Ks. Z. Michelis, Wice-prezesi: Ks. bp. Karol Kotula, ks. bp.
Przysiecki, ks. sup. gen. Jan Niewieczerza³, Ks. prez. Krakiewicz, ks. proprezb.
Aleksander Kircuñ, ks. sup. Janusz Ostrowski.
W charakterze goœci: Ks. Od³y¿ko, ks. Fiszkal, ks. Trenkler, ks. Kukla.
Przewodnicz¹cy otworzy³ posiedzenie modlitw¹, po czym stwierdzi³ obecnoœæ wszystkich cz³onków prezydium z wyj¹tkiem ks. bp. Pêkali, który usprawiedliwi³ swoj¹ nieobecnoœæ, oraz ks. rektora Niemczyka, który przez przeoczenie
biura nie otrzyma³ zaproszenia.
Przy ustalaniu porz¹dku dziennego ks. bp. Kotula prosi, ze wzglêdu na
to, ¿e bêdzie zmuszony przed zakoñczeniem opuœciæ zebranie, o rozpatrzenie na wstêpie sprawy za¿alenia ks. prob. Fiszkala z Wis³y przeciwko Ekumenicznemu 26 Koœcio³owi Ewangelicznemu. Zebrani wniosek przyjêli jednog³oœnie.
Na drugim miejscu porz¹dku dziennego postawiono sprawê statutu, a na trzecim: wolne wnioski.
1) Ks. Fiszkal referuje swoj¹ skargê, zarzucaj¹c Zjednoczonemu Koœcio³owi
Ewangelicznemu niedopuszczaln¹ propagandê na terenie ew.-augsb. Parafii w
Wiœle, oraz publiczne napaœci na Koœció³ Ewang.-Augsb. w mowach pogrzebowych na cmentarzu ewang.-augsb.
Ks. prezes Krakiewicz nie uzna³ s³usznoœci zarzutu propagandy, przyzna³ natomiast, ¿e jeden z kaznodzieji dopuœci³ siê zarzuconego wyst¹pienia i przyrzek³
temu przeciwdzia³aæ.
Po d³u¿szej dyskusji, w której zabierali g³os niemal wszyscy obecni i która toczy³a siê w szczerej, ale spokojnej formie, przyjêto jednog³oœnie nastêpuj¹c¹ rezolucjê, zg³oszon¹ przez prezesa Rady:
„Rada Ekumeniczna” stwierdza, ¿e ka¿dy Koœció³ ma prawo urz¹dzania ewangelizacji i uroczystoœci na terenie wszystkich publicznych swoich istniej¹cych
zborów o charakterze pozytywnym i buduj¹cym bez publicznej polemiki i napaœci na inne Koœcio³y ekumeniczne.
Konwersje z innych Koœcio³ów ekumenicznych s¹ dopuszczalne, ale bez zorganizowanej propagandy domowej z zaproszeniem i ulotkami w œrodowisku innego Koœcio³a ekumenicznego.
26
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2. Nastêpnie przeprowadzono dyskusjê nad zg³oszonymi przez ks. bp. Kotulê i
innych poprawkami do Statutu:
Przyjêto poprawki do &.&:
do &.1 – zamieniæ wyraz zalegalizowany na „uznany”. Zmieniæ formê za³o¿ycieli zespo³owych albo „instytucjonalnych” na personaln¹.
do &. 8 – powo³ano w sk³ad prezydium R.E. rektora Ch.A.T.
& 12 – dodano Komisjê teologiczn¹.
& 9 – dodano: na pocz¹tku ka¿dego roku Rada wybiera urzêduj¹cego
wice-prezesa, sekretarza, z-pcê sekretarza, oraz skarbnika, przy czym ka¿dy winien nale¿eæ do innego Koœcio³a.
Odrzucono poprawki:
Do & 6 i do & 1.p.c.
Do p. 1. & 1. uchwalono:
Cz³onkami – za³o¿ycielami Polskiej Rady Ekumenicznej s¹ z Koœcio³a:
a) Ewangelicko-Reformowanego: 1. Ks. Jan Niewieczerza³, superintendent, 2.
Stefan Baum, prezes Konsystorza;
b) Ewangelicko-Augsburskiego: 1. Ks. Karol Kotula, biskup, 2. Ks. Zygmunt
Michelis, prezes R. E., 3. ks. Otton Krenz, sekretarz R.E.
c) Chrzeœcijan Baptystów: 1. Ks. Aleksander Kircuñ, prezes, 2. Ks. Stefan
Andres, 3. Ks. Micha³ Od³y¿ko.
d) Polsko-Katolickiego: 1. Ks. Julian Pêkala, biskup, 2. Ks.Tadeusz Majewski.
e) Staro-Katolickiego Marjawitów: 1. Ks. Wac³aw Bart³omiej Przysiecki, biskup, 2. Ks. Jan-Bernard Kukla, proboszcz.
f) Metodystycznego: 1. Ks. Dr. Janusz Szczêsny Ostrowski, superintendent, 2.
Ks. dr. Witold Benedyktowicz, zast. superintendenta, 3. ks. Henryk Zalewski, sekretarz, 4. Ks. Gustaw Burchart, superintendent w st. spoczynku.
g) Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego: 1. Ks. Stanis³aw Krakiewicz,
prezes, 2. Ks. Pawe³ Bajeñski, 3. Zdzis³aw Repsz.
h) Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej: 1. Ks. Dr. Wiktor Niemczyk,
rektor.
Z tymi zmianami Statut przyjêto i uchwalono:
1. upowa¿niæ prezesa do z³o¿enia w Urzêdzie
2. rozes³aæ do wiadomoœci po 1 egz. ka¿demu Koœcio³owi
3. ewentualne zmiany na ¿¹danie w³adz musz¹ byæ uchwalone przez pe³ne
prezydium.
Na tym posiedzenie zakoñczono wspóln¹ modlitw¹.
Sekretarz
(-) Ks. J. Niewieczerza³

Prezes
(-) Ks. Z. Michelis
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Dokument 68
Statut Polskiej Rady Ekumenicznej (projekt poprawiony)
&1
1) Koœcio³y uznane w PRL, stoj¹ce na gruncie biblijnej zasady jednoœci chrzeœcijañskiej i zasad œwiatowego ruchu ekumenicznego, nawi¹zuj¹c do polskiej tradycji zjednoczeniowej, wyra¿onej w Zgodzie Sandomierskiej, tworz¹ Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹.
2) Cz³onkami za³o¿ycielami Polskiej Rady Ekumenicznej s¹ z Koœcio³a:
a) Ewangelicko-Reformowanego: 1. Ks. Jan Niewieczerza³, superintendent, 2.
Stefan Baum, prezes Konsystorza.
b) Ewangelicko-Augsburskiego: 3. Ks. Karol Kotula, biskup, 4. Ks. Zygmunt
Michelis, 5. Ks. Otton Krenz, 6. Ks. Robert Fiszkal.
c) Chrzeœcijan – Baptystów: 7. Ks. Aleksander Kircuñ, 8. Ks. Stefan Andres,
9. Ks. Micha³ Od³y¿ko.
d) Polsko-Katolickiego: 10. Ks. Julian Pêkala, biskup, 11. Ks. Tadeusz Majewski.
e) Staro-Katolickiego Mariawitów: 12. Ks. Wac³aw Bart³omiej Przysiecki, biskup, 13. Ks. Jan Bernard Kukla, proboszcz.
f) Metodystycznego: 14. Ks. Dr. Janusz Szczêsny Ostrowski, 15. Ks. Dr. Witold Benedyktowicz, 16. Ks. Henryk Zalewski, , 17. Ks. Gustaw Burchart.
g) Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego: 18. Ks. Stanis³aw Krakiewicz,
19. Ks. Pawe³ Bajeñski, 20. Ob. Stefan Repsz27 .
h) Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej: 21. Ks. Dr. Wiktor Niemczyk.
3) Do Polskiej Rady Ekumenicznej mog¹ wejœæ i inne istniej¹ce zalegalizowane w PRL Koœcio³y po z³o¿eniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwa³y swego
zwierzchniego organu koœcielnego. Koœcio³y decyduj¹, który ich organ jest
uprawniony do powziêcia uchwa³y o przyst¹pieniu do Rady.
4. Przy zg³oszeniu o przyst¹pieniu do Polskiej Rady Ekumenicznej, Koœcio³y
cz³onkowskie sk³adaj¹ do akt Rady:
a) zg³oszenie przyst¹pienia z podaniem wykazu swoich delegatów z dok³adnym adresem,
b) prawo wewnêtrzne,
c) sk³ad personalny i adres siedziby kierownictwa Koœcio³a,
c) wykaz zborów z podaniem stanu iloœciowego,
d) listê duchownych i ich stanowiska.
&2
Polska Rada Ekumeniczna posiada osobowoœæ prawn¹ i siedzibê w Warszawie. Terenem dzia³alnoœci Polskiej Rady Ekumenicznej jest obszar Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
27
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&3
Ka¿dy Koœció³ cz³onkowski zachowuje pe³n¹ niezale¿noœæ od Polskiej Rady
Ekumenicznej, która nie ma prawa do jakiejkolwiek ingerencji w wewnêtrzne
sprawy Koœcio³ów cz³onkowskich.
&4
Cel i zadania Polskiej Rady Ekumenicznej stanowi¹:
a) duchowe zbli¿enie i pielêgnowanie braterskich stosunków pomiêdzy Koœcio³ami oraz ich cz³onkami przez wspólne konferencje teologiczne, wyk³ady biblijne, ewangelizacje, tygodnie modlitwy,
b) udzielanie sobie wzajemnej pomocy w wykonywaniu dzia³alnoœci religijnej
i koœcielnej,
c) tworzenie i utrzymywanie zak³adów do wspólnego u¿ytku, jak: domy opieki, zak³ady pomocy samarytañskiej, kszta³cenia teologicznego, biblioteki, popieranie miêdzykoœcielnej wspó³pracy m³odzie¿y przez wspólne chóry, œwietlice,
obozy, kolonie, wycieczki, wydawanie wspólnych publikacji periodycznych i nieperiodycznych oraz ich kolporta¿,
d) poœredniczenie w polubownym za³atwianiu sporów i nieporozumieñ miêdzy
Koœcio³ami.
&5
Prawnymi organami, za pomoc¹ których Polska Rada Ekumeniczna wykonuje
swe prawa i obowi¹zki s¹:
a) Rada
b) Prezydium.
&6
Rada sk³ada siê z delegatów w iloœci 10 osób wyznaczonych przez w³aœciwe
organa Koœcio³a cz³onkowskiego, niezale¿nie od iloœci swoich wyznawców.
&7
1) Posiedzenia administracyjne Polskiej Rady Ekumenicznej odbywaj¹ siê co
najmniej 2 razy w roku w Warszawie lub w innym mieœcie, zgodnie z uchwa³¹
Prezydium.
2) Posiedzenia zwo³uje Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. O terminie posiedzenia Polskiej Rady Ekumenicznej powinni byæ cz³onkowie powiadomieni pisemnie, przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem obrad.
3) Uchwa³y Rady zapadaj¹ absolutn¹ wiêkszoœci¹ g³osów obecnych na posiedzeniu cz³onków, przy czym w sprawach organizacyjnych i administracyjnych
ka¿dy Koœció³ dysponuje jednym g³osem.
Posiedzenia s¹ wa¿ne bez wzglêdu na iloœæ obecnych.
4) Uchwa³y Rady maj¹ charakter moralnych zaleceñ, z wyj¹tkiem przypadków
wymienionych w & 10 pkt. 1.
5) Rada Ekumeniczna odbywa tak¿e w miarê potrzeby i mo¿noœci sesje referatowo dyskusyjne na tematy teologiczne, które mog¹ uchwalaæ rezolucje i dezyde-
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raty, przy czym cz³onkowie g³osuj¹ indywidualnie. Goœcie uczestnicz¹ w dyskusji, lecz nie g³osuj¹.
&8
Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej sk³ada siê:
a) z wszystkich zwierzchników Koœcio³ów cz³onkowskich, oraz rektora
Chrzeœc. Teol.28 , jako wiceprezesów,
b) z wybranych przez Radê na okres 3-letni: 1) Prezesa, 2) Sekretarza, 3) Zastêpcy Sekretarza, 4) Skarbnika, przy czym ka¿dy cz³onek Prezydium mo¿liwie
winien byæ innego wyznania.
2) Prezydium Rady posiada biuro, w którym mog¹ byæ zatrudnieni p³atni pracownicy w ramach bud¿etu uchwalonego przez Radê. Powo³uje ich Prezydium na
wniosek Prezesa, który jest zwierzchnikiem biura.
3) Prezydium Rady powo³uje na okres jednego roku spoœród swoich cz³onków
urzêduj¹cego Wice-prezesa.
&9
Rada reprezentuje interesy Polskiej Rady Ekumenicznej i upowa¿niona jest w
jej imieniu do dzia³añ prawnych. W szczególnoœci do reprezentacji i dzia³añ
prawnych na zewn¹trz i w stosunku do w³adz pañstwowych i S¹dów, powo³ane
jest œcis³e Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej w osobie Prezesa, urzêduj¹cego Wiceprezesa i Sekretarza, a jeœli chodzi o sprawy finansowe tak¿e i Skarbnika. Korespondencjê podpisuje Prezes lub urzêduj¹cy Wice-prezes i Sekretarz,
wzgl. Skarbnik.
& 10.
Do kompetencji Rady, jako organu uchwalaj¹cego nale¿¹ wszystkie sprawy
dotycz¹ce Polskiej Rady Ekumenicznej, a w szczególnoœci sprawy:
a) czuwania nad utrzymywaniem ³¹cznoœci miêdzy cz³onkowskimi Koœcio³ami;
b) tworzenia i utrzymywania zak³adów wspólnego u¿ytku;
c) popierania miêdzykoœcielnej wspó³pracy m³odzie¿y;
d) wydawania wspólnych publikacji i ich kolporta¿;
e) poœredniczenia w polubownym za³atwianiu sporów i nieporozumieñ pomiêdzy Koœcio³ami;
f) pomocy materialnej cz³onkowskim Koœcio³om oraz innej pomocy w wykonywaniu dzia³alnoœci religijnej;
g) bud¿etu Polskiej Rady Ekumenicznej i wysokoœci sk³adek cz³onkowskich;
h) tworzenia komisji dla poszczególnych zagadnieñ;
i) otwierania oddzia³ów w wiêkszych miastach kraju;
j) uchwalania regulaminów dla komisji i oddzia³ów Polskiej Rady Ekumenicznej;
k) aprobaty wszystkich wniosków, dezyderatów i postanowieñ, zarówno komisji i oddzia³ów;
28
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l) przyjêcia i skreœlenia cz³onkowskich Koœcio³ów ze swego sk³adu. Skreœlenie
mo¿e nast¹piæ tylko na skutek uporczywego dzia³ania na szkodê Polskiej Rady
Ekumenicznej, wzgl. ruchu ekumenicznego w kraju i stosunków pomiêdzy Koœcio³ami.
& 11
1) Do kompetencji Prezydium, jako organu wykonawczego nale¿¹ sprawy:
a) przygotowania spraw na Radê i ustalenia porz¹dku obrad posiedzenia Rady;
b) wykonania uchwa³, postanowieñ, rezolucji, decyzji powziêtych przez Radê;
c) za³atwiania spraw bie¿¹cych;
d) terminarza prac komisji;
e) koordynowania prac tworzonych oddzia³ów;
f) reprezentowania Polskiej Rady Ekumenicznej na zewn¹trz (& 9 pkt. 2).
2) W nag³ych przypadkach Prezydium mo¿e uchwalaæ niektóre sprawy w zastêpstwie Rady z tym, ¿e ta sprawa bêdzie przedstawiona na najbli¿szym posiedzeniu Rady do wiadomoœci i aprobaty. O nag³oœci przypadku decyduje Prezydium zwyk³¹ wiêkszoœci¹ g³osów.
& 12.
1) W celu nale¿ytego przygotowania spraw, Rada powo³uje komisje: teologiczn¹ gospodarcz¹, finansow¹, misyjn¹, kontroluj¹c¹ i inne w miarê potrzeby.
2) W sk³ad komisji wchodz¹ cz³onkowie Rady i zaproszeni specjaliœci, fachowcy i eksperci. Grono to wybiera przewodnicz¹cego.
3) Komisja dzia³a w œcis³ym porozumieniu z Prezydium i swoje wnioski
przedk³ada na Radê poprzez Prezydium, z wyj¹tkiem komisji kontroluj¹cej.
4) Komisja kontroluj¹ca dzia³a niezale¿nie i swoje wnioski przedk³ada na
Radê poprzez swego przewodnicz¹cego.
5) Regulaminy komisji razem z wyznaczeniem jej zakresu dzia³ania uchwala Rada.
& 13.
1) Fundusz Polskiej Rady Ekumenicznej sk³ada siê:
a) ze sk³adek cz³onkowskich Koœcio³ów;
b) zasi³ków wp³acanych przez instytucje;
c) ofiar;
d) dotacji pañstwowej;
e) z dochodów maj¹tków i zak³adów nale¿¹cych do Polskiej Rady Ekumenicznej;
f) zasi³ków Œwiatowej Rady Ekumenicznej.
2) Wysokoœæ sk³adek cz³onkowskich Koœcio³ów ustala Rada na podstawie
klucza, wypracowanego przez komisjê finansow¹, zatwierdzonego przez Prezydium Rady.
& 14.
1) Ka¿dy Koœció³ cz³onkowski mo¿e zg³osiæ wyst¹pienie z Polskiej Rady Ekumenicznej na podstawie pisemnej deklaracji podpisanej przez w³aœciwych przedstawicieli zwierzchniego organu koœcielnego.
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2) Obowi¹zuje zap³acenie zaleg³ych sk³adek do daty wyst¹pienia.
3) Cz³onkowski Koœció³ opuszczaj¹cy Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ b¹dŸ przez
wyst¹pienie, b¹dŸ przez skreœlenie (& 10 pkt. 1), nie mo¿e roœciæ sobie ¿adnej
pretensji do maj¹tku tej Rady.
& 15.
Polska Rada Ekumeniczna mo¿e otwieraæ swoje oddzia³y w wiêkszych miastach kraju z zakresem dzia³ania œciœle ustalonym przez regulamin uchwalony
przez Radê i po uzyskaniu zgody na otwarcie w³aœciwych w³adz pañstwowych.
& 16.
Zmiana niniejszego Statutu mo¿e byæ dokonana wiêkszoœci¹ 2/3 g³osów obecnych na posiedzeniu cz³onków Rady i wymaga zatwierdzenia przez w³aœciwe
w³adze pañstwowe.

Dokument 69
Protokó³ posiedzenia Prezydium Rady Ekumenicznej
z udzia³em delegata na Zjazd Ekumeniczny w Anglii,
ks. Dr. A. Wantu³y, z dnia 18 lipca 1957 r.
Obecni: Ks. Michelis – prezes, ks. Niewieczerza³ – sekretarz, Ks. bp. Kotula,
ks. sup. Ostrowski, ks. Andres z Koœcio³a Baptystów, ks. Bajeñski z Koœcio³a
Zjednoczonego, ks. Majewski z Koœcio³a Polsko-Katolickiego, ks. Kukla z Koœcio³a Marjawickiego i ks. Benedyktowicz w charakterze goœcia.
I. Odczytano i przyjêto protokó³ z poprzedniego posiedzenia, z poprawk¹ ks.
Ostrowskiego do Statutu: zamiast s³owa instytucjonalnie podpisuj¹ za³o¿yciele
„personalnie”.
II. Ks. dr. Wantu³a, który by³ delegatem Polskiej Rady Ekumenicznej na Zjazd
Ekum. w Anglii w sprawach pomocy miêdzykoœcielnej odczyta³ obszerne sprawozdanie ze Zjazdu, z którego wynika, ¿e pomoc na Polskê na okres roku 1957 i
195729 – przewidziana jest w granicach 40.000 dol.
Stanowi to jednak znikom¹ sumê w porównaniu z pomoc¹ dla innych krajów,
jak np. dla Wêgier i Austrii, dla których przewiduje siê z gór¹ sto tysiêcy dol. lub
Bliskiego Wschodu z sum¹ z gór¹ 2 miljony dol.
Zebrani podziêkowali referentowi za obszerne i wyczerpuj¹ce sprawozdanie i
wyrazili ¿yczenie, aby zosta³o ono w skrócie wydrukowane w pismach koœcielnych lub w maszynowych odbitkach rozes³ane do poszczególnych Koœcio³ów.
W dyskusji wyjaœniono, ¿e odroczenie pomocy dla Koœcio³a Metodystycznego
by³o spowodowane wewnêtrzn¹ sytuacj¹ tego Koœcio³a, a Polsko-Katol. Koœcio³a
29
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– nie zachowaniem formalnych przepisów przy sk³adaniu wniosków, oraz aktualn¹ wizyt¹ delegatów tego Koœcio³a w Ameryce. Biuro Ekumenii Polskiej nie
ponosi w tym zakresie ¿adnej odpowiedzialnoœci.
III-ci punkt posiedzenia obejmowa³ szereg komunikatów prezesa R.E., a mianowicie:
a) Prezes podaje do wiadomoœci nadejœcie próbnego transportu dla Zak³adów Koœcio³ów Ekumenicznych i stwierdza, ¿e podstawowe artyku³y ¿ywnoœciowe s¹ wolne
od c³a, natomiast artyku³y luksusowe podlegaj¹ poprzednim stawkom celnym.
b) Prezes proponuje wybór ks. Niewieczerza³a na I-go sekretarza Rady Ekum.
a w szczególnoœci na sekretarza Prezydium R.E.
Wniosek zosta³ przyjêty jednog³oœnie i elekt wybór przyj¹³. Prezes komunikuje, ¿e poprzedni wybór ks. Narbutowicza zosta³ zakwestionowany przez Urz¹d do
spraw Wyznañ.
c) Prezes proponuje powo³anie referenta pomocy miêdzykoœcielnej w osobie
ks. Dr. Wantu³y. Kandydat oœwiadcza, ¿e wyboru przyj¹æ nie mo¿e, poniewa¿ nie
jest delegatem swego Koœcio³a do K. R. E.
Na wniosek ks. sup. Ostrowskiego powo³ano Komisjê dla tych spraw w nastêpuj¹cym sk³adzie: Ks. Niewieczerza³, jako – przewodnicz¹cy, Ks. Majewski i ks.
dr. Wantu³a, jako cz³onkowie. Wniosek przyjêto jednomyœlnie.
IV. Prezes komunikuje, ¿e otrzyma³ z Genewy na potrzeby biura R.E., do koñca r. b. 30.936 z³. Zebrani uchwalili:
a) powo³aæ na skarbnika ks. Andresa,
b) mianowaæ sekretark¹ i kasjerk¹ R. E. siostrê Ewelinê z pensj¹ 600 z³ mies.
licz¹c od 1. VII. rb.
c) wyp³aciæ siostrze Ewelinie zasi³ek w wys. 1.800 z³.
d) zwróciæ ks. Michelisowi wy³o¿one pieni¹dze za korespondencjê R. E. w Iszym pó³r. wg spisu sporz¹dzonego przez sekretarkê.
Wszelkie wyp³aty wymagaj¹ cyfry skarbnika i prezesa.
e) sprawê wydawania biuletynu i powo³ania redaktora odroczono do jesieni.
f) przewodnicz¹cy wyjaœnia sprawê podpisania Statutu i prosi o po³o¿enie zaleg³ych podpisów do dn. 1 wrzeœnia 1957 r.
V. Prezes odczytuje list cz³onka Ekumenii, stwierdzaj¹cy rozpowszechnianie
przez ks. Gotówkê w Koœciele Polsko-Kat. , ¿e prezes R.E. otrzymywa³ od r.
1950 z Genewy 2.000 dol. na cele ekumeniczne, , których nie ujawni³. Ks. Majewski potwierdza ten fakt, podaj¹c, ¿e ks. Gotówka powo³uje siê na oœwiadczenie dyr. kursu w Bossey, prof. Wolffa.
Ks. Benedyktowicz oœwiadcza, ¿e osobiœcie s³ysza³ to oœwiadczenie prof.
Wolffa.
Prezes, ks. Michelis, oœwiadcza, ¿e to oœwiadczenie pozbawione jest wszelkich
podstaw, gdy¿ od r. 1950 nie otrzyma³ ¿adnych dotacji z Genewy od Œwiat. Rady
Ekumenicznej.
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Zebrani uchwalili:
a) wystosowaæ list z zapytaniem w tej sprawie do dyr. Coocka w Genewie: kto,
kiedy i na jaki cel otrzymywa³ pieni¹dze ekumeniczne od r. 1950 z podpisem Ks.
biskupa Kotuli, jako zast. Prezesa,
b) wystosowaæ list do Kierownictwa Koœcio³a Narodowego z proœb¹ o zajêcie
stanowiska w stosunku do akcji ks. Gotówki na terenie Koœcio³a Narodowego
przeciwko prezesowi R.E.
Ks. Michelis zastrzega sobie prawo zajêcia stanowiska wobec ks. Gotówki i tolerowania jego akcji przez Kierownictwo Koœcio³a Narodowego po wyjaœnieniu sprawy.
Na tym posiedzenie zakoñczono.
Sekretarz
Prezes
(-) Ks. J. Niewieczerza³
(-) Ks. Z. Michelis

Dokument 70
Protokó³ z posiedzenia Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej
w dniu 9. X. 1957 r. w lokalu przy ul. Kredytowej 2/4
Porz¹dek dzienny:
1. Sprawa Biuletynu
2. Sprawa Bossey
3. Sprawa Zielonoœwi¹tkowców
4. Europejska Rada Ekumeniczna
5. Przyznanie praw szczególnych
6. Przyjazd Ks.Ks. Schomera i Metzlera.
7. Sytuacja ekumeniczna w œwiecie.
Obecni: Przewodnicz¹cy Rady Ks. Z. Michelis, Ks. Bp Kotula, rektor Niemczyk, ks. bp Pêkala, Narbuttowicz, prezes Krakiewicz, prezes Kircun, Andres, dr
Benedyktowicz, Ostrowski, Bajeñski. Protoko³uje Ks. Jan Niewieczerza³.
Posiedzeniu przewodniczy ks. prez. Michelis. Po odmówieniu wstêpnej modlitwy
prez. Ekumenii przedstawia porz¹dek dzienny, który bez zmian zostaje przyjêty.
Ad 1. Poniewa¿ na poprzednich zebraniach postanowiono wydawaæ biuletyn
Pol. Rady Ekum., zebrani powo³uj¹ Komitet Organizacyjny w sk³ad którego
wchodz¹: Ks. O. Krenz, prof. Wantu³a, ks. Narbuttowicz, br. Repsz i ks. B. Tranda. Komisja spe³niaæ bêdzie funkcjê Tymczasowego Komitetu redakcyjnego z
tym, ze pierwsze zebranie zwo³a w najbli¿szym czasie ks. Narbuttowicz. Biuletyn
winien wychodziæ zarówno po polsku jak i w obcych jêzykach (angielskim). Do
koñca roku winny ukazaæ siê przynajmniej 2 numery.
Ad 2. Sprawa incydentu w Bossey, który polega na rozszerzaniu nieprawdziwych wiadomoœci przez niektórych ksiê¿y o nadsy³aniu przez Œwiatow¹ Radê
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Ekumeniczn¹ w latach 1950-1955 pomocy na rêce prez. Michelisa, zosta³a odpowiednimi listami wyjaœniaj¹cymi za³atwiona, przy czym pog³oski te okaza³y siê
nieprawdziwe. Koœció³, których ksiê¿a byli w tê sprawê wmieszani, zajm¹ siê
same ustosunkowaniem siê do tych ksiê¿y.
Ad 3. Pismo grupy Zielonoœwi¹tkowców, którzy wystêpuj¹ przeciwko dalszemu nale¿eniu do Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, którego prezesem
jest ks. Krakiewicz, pozostaje bez za³atwienia, poniewa¿ w zwi¹zku z nieuznaniem Zielonoœwi¹tkowców przez W³adze Pañstwowe jako Koœcio³a, sprawa ta
nie mo¿e byæ przez Radê Ekum. rozpatrywana.
Ad 4. Ks. Prezes Michelis informuje zebranych o inicjatywie powo³ania na
wzór amerykañski Europejskiej Rady Ekumenicznej; która to sprawa by³a rozwa¿ana i czêœciowo z powodzeniem przeprowadzona na konferencji w Liselund w
Danii. Polsk¹ Radê Ek. reprezentowa³ prezes Michelis i ks. Wantu³a. Ks. Michelis
zosta³ wybrany równie¿ do tymczasowego Prezydium Rady Europ.
Ad 5. Po d³ugich staraniach i osobistych interpelacjach Prez. Polskiej Rady
Ek. Œwiatowa Rada Ekum. przyzna³a Polskiej Radzie Ek. prawa i Statut Cz³onka
Wspó³dzia³aj¹cego. Oznacza to, ¿e odt¹d Polska Rada Ek. ma prawo wystêpowaæ
jako cz³onek pe³noprawny na Œwiatowych Konferencjach Ekumenicznych, niezale¿nie od poszczeg. Koœcio³ów nale¿¹cych do Œwiatowej Rady Ek.
Ad 6. W najbli¿szym czasie t.j. w koñcu paŸdziernika przyjad¹ do Polski jako
przedstawiciele Œ.R.E. Sekretarz Wydzia³u Pomocy ks. dr Schomer z Genewy i
ks. Metzler. Przedstawi¹ oni Radzie program pomocy na najbli¿sz¹ przysz³oœæ. W
czasie ich pobytu w Polsce odbêdzie siê plenum Polskiej Rady Ekumenicznej.
Ad 7. W koñcu zebrania rozpatrywano: podanie ks. dr W. Gastpary’ego o
umo¿liwienie mu pobytu w Locarno oraz 2 – podanie ks. Grycza Œmi³owskiego z
Krakowa o przyznanie mu z Rady Ek. pomocy materialnej. Obydwa podania postanowiono zaopiniowaæ pozytywnie i przedstawiæ do za³atwienia.

Dokument 71
Protokó³ Nr 1 z posiedzenia Komitetu Redakcyjnego
Ekumenicznego Biuletynu Prasowego
które odby³o siê 20. 10. 1957 r. o godz. 17
w kancelarii parafii ewangelicko-augsburskiej
Obecni byli:
Ks. dr prof. Wantu³a
Ks. Edward Narbuttowicz
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Ks. Otton Krenz
Ks. H. Tranda30 .
Ob. Repsz nieobecnoœæ swoj¹ usprawiedliwi³.
Zebranie zagai³ i przewodniczy³ mu ks. Narbuttowicz, który z³o¿y³ sprawozdanie ze swej dotychczasowej dzia³alnoœci.
Przedstawiony przez ks. Narbuttowicza projekt winiety Biuletynu zosta³ przyjêty
co do treœci i co do formy z poprawk¹ techniczn¹ co do wielkoœci liter. Postanowiono,
¿e Biuletyn bêdzie wychodzi³ 15 ka¿dego miesi¹ca w jêzyku angielskim i polskim.
Do pierwszego numeru Biuletynu artyku³ wprowadzaj¹cy od Redakcji napisze
ks. Narbuttowicz, artyku³ zaœ programowy napisze po porozumieniu siê z Prezydium ks. Krenz.
Ks. prof. Wantu³a zobowi¹za³ siê t³umaczyæ dla Biuletynu z ró¿nych jêzyków
wszelkie wiadomoœci nadsy³ane z zagranicy.
Z jêzyka niemieckiego t³umaczeñ dokonywaæ bêdzie ks. Otton Krenz.
Komitet Redakcyjny ukonstytuowa³ siê w nastêpuj¹cym sk³adzie: Ks. O.
Krenz – przewodnicz¹cy Kolegium; Ks. E. Narbuttowicz – sekretarz, do którego
nale¿eæ bêd¹ sprawy formalno-prawne oraz techniczne; cz³onkowie Kolegium:
ks. H.31 Tranda bêdzie podawa³ do druku wiadomoœci z Koœcio³a Reformowanego i Koœcio³a Metodystycznego; Ob. Repsz – wiadomoœci z Koœcio³ów ewangelicznych. Wiadomoœci z Koœcio³a Ewangelicko-augsburskiego przygotuje ks. O.
Krenz. Z Koœcio³a Narodowego, Mariawickiego i ewentualnie Prawos³awnego
przygotuje ks. E. Narbuttowicz.
Termin nastêpnego zebrania ustalono na dzieñ 7 listopada w tym samym lokalu.
Na tym zebranie zakoñczono.
Sekretarz:
Przewodnicz¹cy:
(-) Ks. E. Narbuttowicz
(-) Ks. O. Krenz

Dokument 72
Protokó³ z posiedzenia Plenum Polskiej Rady Ekumenicznej
w dniu 29. X. 1957 r.
W dniu 29. X. 1957 odby³o siê pod przewodnictwem prezesa Rady Ek. ks. Z.
Michelisa posiedzenie Plenum Polskiej Rady Ekumenicznej z udzia³em goœci ks.
dr H. Schomera z Genewy jako Sekretarza Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej
Œ.R.E. oraz ks. D. Cederberga ze Szwecji, który przyby³ z wizyt¹ do Koœcio³a
Ew.-Augsburskiego.
30
31
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Po powitaniu Goœci i cz³onków Rady przez Prezesa ukonstytuowa³o siê Prezydium Zebrania we sk³adzie: Ks. Prezes Michelis, Ks. H. Schomer, Ks. Cederberg,
Ks. Dr Wantu³a i Ks. J. Niewieczerza³ – sekretarz.
Na wstêpie Prezes Ks. Z. Michelis zg³asza do obecnych uczestników formaln¹
proœbê o pisemne poinformowanie Prezydium R. E. o zmianach zaistnia³ych
ostatnio w poszczególnych Koœcio³ach i o sk³adzie delegacji w poszczególnych
Koœcio³ach do Rady Ekum. Przypomina zarazem, ¿e ka¿dy Koœció³ ma prawo do
delegowania 10 swoich przedstawicieli.
W dalszym ci¹gu Prezes informuje zebranych, ¿e:
1. Prezydium P.R.E. postanowi³o wydawaæ biuletyn w jêzyku polskim, angielskim
i niemieckim. Przewodnicz¹cym Komitetu Redakcyjnego jest Ks. Krenz, sekretarzem
redakcji ks. Narbuttowicz. Kierownictwa Koœcio³ów proszone s¹ o nadsy³anie materia³ów informacyjnych do biuletynu, który bêdzie wysy³any równie¿ za granicê.
2. Po dwuletnich staraniach P.R.E. otrzyma³o Statut32 Rady Wspó³dzia³aj¹cej.
Podobnie jak i Rada Ek. Finlandii i nasza Rada bêdzie mia³a prawo wysy³ania na
œwiatowe Zjazdy Ekumeniczne swoich przedstawicieli niezale¿nie od oficjalnych
delegacji Koœcio³ów, które s¹ cz³onkami Œwiat. Rady Ekumenicznej. Du¿¹ pomoc
w tym wzglêdzie okaza³ nam Ks. Dr Schomer, któremu na tym miejscu sk³adamy
podziêkowanie. Nastêpnie Prezes Rady odczytuje oficjalne pismo w tym wzglêdzie
Gen. Sekretarza Œ. R. E. Ks. Dr Wisser ‘t Hoofta33 i zarazem prosi Ks. Dr Schomera o przekazanie temu ostatniemu podziêkowania Polskiej Rady Ekumenicznej.
Na Konferencji przedstawicieli szeregu Koœcio³ów Europejskich, odbytej w b. r.
w Liselund w Danii, postanowiono powo³aæ wzorem innych Rad Kontynentalnych
równie¿ Europejsk¹ Radê Ekumeniczn¹34 . Cz³onkami tej Rady mog¹ byæ wszystkie
Koœcio³y, które do niej zg³osz¹ swój akces. Prezydium Polskiej Rady Ek. popiera tê
akcjê i zg³asza swój akces do Europejskiej Rady Ekum. Celem przyspieszenia za³atwienia tej sprawy równie¿ Koœcio³y polskie powinny do po³owy listopada zg³osiæ
do Rady Ekumenicznej sw¹ opiniê w tej sprawie, by z kolei ta mog³a poinformowaæ o zajêtym stanowisku Tymczasowe Prezydium Europ. Rady Ekum.
II
Po powy¿szych wyjaœnieniach i informacjach g³os zabiera Dr Schomer. Wyjaœnia on funkcjê Wydzia³u Pomocy Œ. R. Ekum., której jest przedstawicielem,
jak równie¿ zasady, na których oparta jest dzia³alnoœæ Wydzia³u. W pierwszym
rzêdzie informuje zebranych o zainteresowaniu Œ.R.E. sytuacj¹ Koœcio³ów w Polsce i o szczerej woli pomocy ze strony Œ.R.E. w ich pracy.
Pomoc Œ.R.E. mo¿na uj¹æ w 3- punktach:
1. Pomoc materialna na odbudowê i utrzymanie budynków koœcielnych i zak³adów charytatywnych,
Powinno byæ: status.
Powinno byæ: Visser ‘t Hoofta.
34
Powo³ana do ¿ycia w 1959 r. pod nazw¹: Konferencja Koœcio³ów Europejskich.
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2. Pomoc w kierunku uaktywnienia pracy m³odzie¿owej,
3. Pomoc ¿ywnoœciowa z nadwy¿ek amerykañskich.
Dr Schomer zwraca uwagê na koniecznoœæ
a) œcis³ego przestrzegania zasad podawanych w odpowiednich formularzach,
b) zaopatrywanie wniosków w opiniê miejscowego Wydzia³u Pomocy,
c) zwrócenie uwagi na mo¿liwoœæ wykorzystania pomocy dla projektów o charakterze ekumenicznym.
Rada Ek. bêdzie w przysz³oœci udzielaæ pomocy tylko na konkretne cele. Równie¿ i obecnie – wnioski, które sk³adane bêd¹ na rok 1958 musz¹ mieæ odpowiednie uzasadnienie. Z ka¿dej sumy, któr¹ Koœcio³y otrzymuj¹ winno byæ z³o¿one
sprawozdanie, które bêdzie stanowiæ podstawê do dalszego przydzielania nowych œrodków materialnych.
W obecnej chwili najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest ustosunkowanie siê do projektu
pomocy ¿ywnoœciowej z nadwy¿ek amerykañskich. ¯ywnoœæ ta przeznaczona
jest dla zak³adów charytatywnych, instytucji koœcielnych i tych, którzy potrzebuj¹
pomocy ¿ywnoœciowej. Formê rozdzia³u ustali³aby Rada Ekum. w uzgodnieniu z
zasadami stosowanymi przez ofiarodawców i w porozumieniu z W³adzami Pañstwowymi. W tej sprawie winny siê odbyæ odpowiednie konferencje z udzia³em
ks. Metzlera, który przyjedzie do Polski 17 listopada.
Œwiat. Rada Ekum. pragnie przyjœæ równie¿ z pomoc¹ lekarsk¹ w formie pobytu duchownych i pracowników koœcielnych w domach wypoczynkowych i sanatoriach szwajcarskich, oraz w formie leków i zabiegów lekarskich.
Œ.R.E. przywi¹zuje du¿¹ wagê do pracy m³odzie¿owej, po¿¹dane jest zorganizowanie ekumenicznego oœrodka m³odzie¿owego i rozwiniêcie akcji ewangelizacyjnej. Œ.R.E. poprze tê dzia³alnoœæ materialnie oraz umo¿liwi uzyskiwanie stypendiów na wyjazdy zagraniczne. Pamiêtaæ nale¿y równie¿ o pracy wœród dzieci.
Ks. Schomer zawiadamia w koñcu, ¿e: 1. – wa¿n¹ rzecz¹ jest podjêcie decyzji
przez Koœcio³y Ekumeniczne w sprawie przyjêcia pomocy, i 2. – jak najszybsze
z³o¿enie wniosków w sprawie dalszej pomocy finansowej na rok 1958. Poniewa¿
Ks. Schomer jako Sekretarz Europejski do spraw pomocy nie bêdzie móg³ kontaktowaæ siê stale z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹, przeto w jego imieniu sprawy te
na miejscu bêdzie za³atwiaæ Ks. Cederberg, znaj¹cy polskie stosunki i maj¹cy
mo¿noœæ czêstszego odwiedzania Polski. Ks. Cederberg bêdzie ³¹cznikiem pomiêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekum. a Œwiat. Rad¹ Ekumeniczn¹ w Genewie. S³u¿yæ on
bêdzie pomoc¹ we wszelkich sprawach w¹tpliwych odnosz¹cych siê do spraw
pomocy i opiniê swoj¹ przekazywaæ bêdzie Ks. Schomerowi.
Prezes Michelis wita Ks. Cederberga w nowej jego funkcji wyra¿aj¹c przekonanie,
¿e wspó³praca ta przyczyni siê do wzmocnienia Polskich Koœcio³ów Ekumenicznych.
W koñcu posiedzenia wybrano Komisjê m³odzie¿ow¹ w sk³adzie: Ks. B. Tranda, br. Mrózek, Wierszy³owski, Ks. Majewski, Mgr Bednarczyk, br. Od³y¿ko, Ks.
Motyka, Ks. Narzyñski, dr Benedyktowicz.
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Przewodnicz¹cym Komitetu jest Ks. B. Tranda, który w najbli¿szym czasie
zwo³a posiedzenie w celu ustalenia programu dzia³ania i ustalenia konkretnych
projektów na rok najbli¿szy.
Powo³ano równie¿ Komisjê Szkó³ Niedzielnych, której przewodnicz¹cym bêdzie Ks. O. Krenz.
W celu omówienia spraw zwi¹zanych z pomoc¹ Œwiat. R. Ekum. postanowiono zwo³aæ na dzieñ nastêpny, t. j. na 30. X. 57 posiedzenie Prezydium E. Ekum.
Na tym posiedzenie zamkniêto.
Na listê obecnoœci wpisa³o siê 25 osób, z tego 6 osób z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego: Ks. prof. Jan Szeruda, Ks. prof. Wiktor Niemczyk, Ks. Waldemar Lucer, Ks. Otton Krenz, Ks. bp Karol Kotula i ks. dr Woldemar Gastpary; 3 osoby z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego: Ks. sup. Jan Niewieczerza³, Stefan Baum (prezes Konsystorza) i Ks. Bogdan Tranda; 2 osoby z
Koœcio³a Metodystycznego: Ks. Gustaw Burchart i ks. Janusz Ostrowski; 5
osób ze Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego: Pawe³ Bajeñski, Teodor
Maksymowicz, Sergiusz Waszkiewicz, Józef Mrózek, Zdzis³aw Repsz; 3 osoby
z Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów: Ks. Aleksander Kircun, Ks. Stefan Andres, prezb. Micha³ Od³y¿ko; 3 osoby z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów: bp Wac³aw Przysiecki, bp Klemens Filip Feldman i Ks. Jan Kukla; 3
osoby z Koœcio³a Polskokatolickiego: bp Julian Pêkala, Ks. Tadeusz Majewski i
Ks. Edward Narbuttowicz.

Dokument 73
Protokó³ z posiedzenia Prezydium P.R.E.
w dn. 30. X. 1957 r.
W zwi¹zku z posiedzeniem w dniu 29. X. 1957 r. odby³o siê posiedzenie poszerzone Prezydium P.R. Ekumenicznej celem dodatkowego omówienia sprawy
pomocy ¿ywnoœciowej ze Œwiatowej Rady Ekum.
Przewodniczy Ks. bp Kotula, obecny jest równie¿ ks. dr Schomer.
Ks. dr Schomer na podstawie dyskusji na poprzednim zebraniu wyjaœnia poszczególne zagadnienia zwi¹zane z przydzia³em pomocy ¿ywnoœciowej dla Polskich Koœcio³ów Ekumenicznych. W szczególnoœci wyjaœnia warunki, na jakich
pomoc ta jest udzielana jak równie¿ techniczne mo¿liwoœci jej rozprowadzenia.
W wyniku ponownej dyskusji na temat powy¿szego zagadnienia, w czasie której poszczególni mówcy zwracali uwagê na trudnoœci z tym zwi¹zane oraz na
brak stanowiska W³adz Pañstwowych i warunki stawiane przez ofiarodawców,
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postanowiono zagadnienie powy¿sze przedyskutowaæ w najbli¿szej przysz³oœci,
tzn. po przyjeŸdzie ks. Metzlera i skontaktowaniu siê z W³adzami Pañstwowymi.
Na tym zebranie zakoñczono.
Na listê obecnoœci wpisa³o siê 13 osób: ks. sup. Jan Niewieczerza³, Stefan
Baum i Ks. Bogdan Tranda z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, ks. bp Karol
Kotula, ks. prof. Jan Szeruda i ks. Otton Krenz z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, Ks. Gustaw Burchart i ks. dr Janusz Ostrowski z Koœcio³a Metodystycznego, ks. Aleksander Kircun i ks. Stefan Andres z Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan
Baptystów, Zdzis³aw Repsz i Pawe³ Bajeñski ze Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego oraz ks. Jan Kukla z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów.

Dokument 74
Protokó³ zebrania organizacyjnego Komisji M³odzie¿y
przy Chrzeœcijañskiej Radzie Ekumenicznej
w dniu 1 listopada 1957 roku
Pocz¹tek zebrania: godz. 18.15.
Miejsce zebrania: Zakrystia Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.
Obecnych: 8 osób (wed³ug listy).
Porz¹dek obrad
1. Zagajenie.
2. Przedstawienie projektu tymczasowego statutu.
3. Powo³anie prezydium Komisji.
4. Omówienie planu pracy:
a) ewangelizacja m³odzie¿y i sposoby realizacji
b) miêdzynarodowe obozy bratniej pomocy
c) budowa oœrodka m³odzie¿owego
d) organizowanie miejskich oœrodków m³odzie¿owych
e) kursy ewangelizacyjne i dzia³aczy m³odzie¿owych.
5. Konferencja ewangelizacyjna w adwencie.
6. Wolne wnioski.
Zebranie rozpoczêto pieœni¹ i modlitw¹.
Do pkt. 1: Ks. B. Tranda poinformowa³ zebranych, ¿e zosta³ wyznaczony
przez Chrzeœcijañsk¹ Radê Ekumeniczn¹ do zorganizowania Komisji M³odzie¿owej, której naczelnym zadaniem bêdzie budzenie ducha religijnego wœród m³odzie¿y wszystkich wyznañ w myœl wskazañ i nauki Chrystusa oraz pomaganie
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koœcio³om w rozbudzeniu u m³odzie¿y poczucia wiêzi ze spo³ecznoœci¹ koœcieln¹
i odpowiedzialnoœci za ni¹.
Do pkt. 2: W toku dyskusji, która wywi¹za³a siê po odczytaniu statutu, uzgodniono, ze nazwa „Statut” zostanie przekszta³cona na „Tymczasowy regulamin
Komisji M³odzie¿y Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej” i ¿e w zwi¹zku z tym
nast¹pi¹ zmiany w jego treœci i formie. Ustalono, ze cia³o wykonawcze Komisji
bêdzie siê nazywaæ „Sekretariatem” i ¿e bêdzie siê sk³adaæ z czterech cz³onków,
których dobieraæ bêdzie wed³ug uznania Przewodnicz¹cy.
Do pkt. 3: Wobec niestawienia siê kilku delegatów postanowiono powo³anie
Sekretariatu i dobór cz³onków oraz zawiadomienie ich o tym pozostawiæ Przewodnicz¹cemu Ks. B. Trandzie.
Do pkt. 4: Omawiaj¹c plan pracy Komisji na najbli¿sz¹ przysz³oœæ Ks. B.
Tranda podkreœli³ koniecznoœæ wyjœcia m³odzie¿y na spotkanie przez:
a) organizowanie dwukrotnych w ci¹gu roku otwartych konferencji ewangelizacyjnych,
b) nawi¹zanie kontaktu z Genew¹ – g³ównym oœrodkiem wspó³pracy ekumenicznej m³odzie¿y i wziêcie czynnego udzia³u w miêdzynarodowych obozach
bratniej pomocy,
c) wybudowanie oœrodka m³odzie¿owego, który bêdzie s³u¿y³ m³odzie¿y
wszystkich wyznañ do organizowania ewangelizacyjnych kursów biblijnych oraz
spotkañ miêdzywyznaniowych. Funduszy na ten cel dostarczy Chrzeœcijañska
Rada Ekumeniczna. Jako teren najodpowiedniejszy na budowê takiego oœrodka
okreœlono Beskid Œl¹ski,
d) organizowanie miejskich oœrodków m³odzie¿owych, których zadaniem by³oby oddzia³ywanie kulturalne w duchu dobrze pojêtego czynnego chrzeœcijañstwa,
e) skupianie m³odzie¿y na kursach ewangelizacyjnych,
f) organizowanie letnich obozów m³odzie¿owych.
Jako jeden z tematów nastêpnego zebrania postanowiono omówiæ zagadnienie
obozów m³odzie¿owych w roku 1958.
Do pkt. 5: Uzgodniono, ze najbli¿sza adwentowa konferencja ewangelizacyjna odbêdzie siê w kaplicy przy ul. Mokotowskiej 12 w dniach od 5 do 8 grudnia
rb. Pocz¹tek godz. 18.00. Ka¿dego dnia przemawiaæ bêdzie dwóch prelegentów
na dowolnie wybrane teksty. Temat bêdzie jeden. Pieœni zostan¹ wybrane ze
œpiewników, przepisane na maszynie i rozdane w formie ksi¹¿eczek. Termin nadsy³ania nazwisk kaznodziejów – do 10 listopada rb.
Do pkt. 6: Ustalono, ¿e nastêpne zebranie odbêdzie siê przy ul. Mokotowskiej
12, dnia 7 grudnia rb., o godz. 16.00.
Zebranie zakoñczono modlitw¹ o godz. 20.15.
Protoko³owa³a : (-) S. Tafliñska

(-) Ks. B. Tranda
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ANDRES Stefan, 1901-1985, duchowny baptystyczny, 1947 – prezes Zarz¹du G³ównego Federacji Zwi¹zków i Stowarzyszeñ Chrzeœcijañskiej M³odzie¿y
Ekumenicznej w Polsce, 1948 – prezes M³odzie¿owej Rady Ekumenicznej,
uczestniczy³ w pracach Komitetu Odbudowy Koœcielnej (pe³ni³ funkcjê sekretarza) oraz w Komisji Ewangelizacyjno-Misyjnej Polskiej Rady Ekumenicznej,
1957 skarbnik PRE.
BAJEÑSKI Pawe³, 1908-1971, duchowny Zjednoczenia Koœcio³ów Chrystusowych, 1947 cz³onek Rady Naczelnej Koœcio³a, 1950 aresztowany przez Urz¹d
Bezpieczeñstwa wraz z wieloma innymi dzia³aczami koœcielnymi, 1953-1961
wiceprezes Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, 1948 cz³onek Komisji
Rozdzielczo-Transportowej Komitetu Odbudowy Koœcielnej Rady Ekumenicznej
i skarbnik Okrêgowej Rady Ekumenicznej w Gdañsku.
BAUM Stefan, 1882-1964, ekonomista, prezes Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego 1948 przewodnicz¹cy Komisji Rozdzielczo-Transportowej Komitetu Odbudowy Koœcielnej Rady Ekumenicznej.
BEDNARCZYK Krzysztof, 1925-1992, z wykszta³cenia in¿ynier, od najm³odszych lat aktywny dzia³acz Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów,
zw³aszcza w pracy m³odzie¿owej, 1964 zostaje kaznodziej¹ zboru w Krakowie.
BENEDYKTOWICZ Witold, 1921-1997, teolog i duchowny metodystyczny,
dzia³acz ekumeniczny, 1960 uczestnik trzeciej konferencji, przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, potem wieloletni cz³onek Komitetu Roboczego ChKP, 1967-1991 profesor teologii systematycznej Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1969-1983 superintendent naczelny Koœcio³a Metodystycznego w Polsce, 1975-1983 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej,
1992-1997 przewodnicz¹cy Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
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BILIÑSKI Szymon, duchowny Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan, usuniêty w 1947, przez kilka miesiêcy p.o. kierownik dzia³u ewangelizacyjnego
Zjednoczenia Koœcio³ów Chrystusowych, 12 maja 1948 zwolniony z funkcji kaznodziei tego Koœcio³a, za³o¿y³ Polski Zwi¹zek Ewangeliczny, czyni³ bezskuteczne starania o przyjêcie do PRE, natura awanturnika i roz³amowca.
BURCHART Gustaw, 1904-1974,
duchowny metodystyczny (ordynowany 1948), sup. naczelny Koœcio³a Metodystycznego w latach 1954–1956,
usuniêty ze stanowiska, potem duchowny ewangelicko-augsburski, proboszcz w
Toruniu, 1957 sekretarz Rady Ekumenicznej.
CEDERBERG Daniel, 1908-1969, duchowny Koœcio³a Luterañskiego Szwecji,
1932-1939 i od 1946 duszpasterz w Gdyni, delegat Komitetu Odbudowy i Pomocy
Miêdzykoœcielnej Komitetu Tymczasowego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, sta³y doradca Rady Ekumenicznej, 1947-1958 cz³onek zarz¹du szwedzkiej sekcji Œwiatowej Federacji Luterañskiej, organizowa³ pomoc materialn¹ dla Polski, zw³aszcza
dla ludnoœci mazurskiej, po 1948, wraz z innymi cudzoziemcami, zmuszony do
opuszczenia Polski, ponownie wraca po 1956 roku, zajmowa³ siê koordynowaniem
pomocy materialnej nap³ywaj¹cej za poœrednictwem Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
CHAMBERS Edmund, Anglik, jeden z pionierów ruchu metodystycznego w
Polsce, internowany przez hitlerowców podczas II wojny œwiatowej, 1946 powrót do Polski, wiceprzewodnicz¹cy Komisji Pojednania Rady Ekumenicznej.
COCKBURN J. Hutchison, dyrektor Biura Komitetu Tymczasowego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie, odpowiedzialny za pracê Wydzia³u Odbudowy
i Pomocy Miêdzykoœcielnej, moderator Koœcio³a Reformowanego Szkocji, odwiedzi³ Polskê w listopadzie 1946 i kwietniu 1948.
COOKE Leslie E., zm. 1967, 1954-1967 zastêpca sekretarza generalnego i
dyrektor Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
DIETZ Edward, 1911-1988, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1984 proboszcz parafii w Sopocie, 1959-1983 senior diecezji wielkopolsko-pomorskiej, 1948 przewodnicz¹cy Komitetu M³odzie¿y przy Radzie Ekumenicznej i Okrêgowej Rady Ekumenicznej w Gdañsku.
DIONIZY, Konstantyn Waledyñski, 1876-1960, 1923-1948 metropolita
warszawski i ca³ej Polski, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, usuniêty z urzêdu przez w³adze komunistyczne.
DZIERKO Tadeusz, duchowny Koœcio³a Metodystycznego, superintendent
okrêgu mazurskiego.
ENHOLC Aleksander, 1893-1968, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce, cz³onek Koœcio³a Anglikañskiego, potem Ewangelicko-Reformowanego1945
cz³onek Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce.
FARON W³adys³aw, 1891-1965, 1931 dokonuje roz³amu w Polskim Narodowym Koœciele Katolickim w Polsce, jako biskup staje na czele Koœcio³a Starokatolickiego, 1947 powróci³ do Koœcio³a Rzymskokatolickiego.
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FELDMAN Klemens Filip, 1885-1971, 1935-1942 zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, 1942 zmuszony przez okupanta na wyjazd w g³¹b
Niemiec, 1956 powrót do kraju.
FISZKAL Robert, 1908-1980, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1950 administrator, potem proboszcz parafii w Chorzowie, 19561978 proboszcz w Wiœle, 1946-1950 p.o. seniora Diecezji Katowickiej, 1948 sekretarz Okrêgowej Rady Ekumenicznej na Górnym Œl¹sku.
GASTPARY Waldemar, 1908-1984, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1954 proboszcz w Tomaszowie Mazowieckim, 1950-1952 senior
Diecezji £ódzkiej, 1954-1965 proboszcz w £odzi i senior Diecezji Warszawskiej,
1965-1981 rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
GOMZA Stanis³aw, duchowny Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego, 1946 sekretarz Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego Rady Ekumenicznej.
GOTÓWKA Tadeusz,
duchowny Koœcio³a Polskokatolickiego.
HAUPTMAN Alfred, 1909-1985, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1982 administrator i proboszcz parafii w Zabrzu, 1950-1981 senior Diecezji Katowickiej, 1948 przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Ekumenicznej
na Górnym Œl¹sku.
HELLSTERN Heinrich, sekretarz generalny Organizacji Pomocy Koœcio³ów
Ewangelickich Szwajcarii (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz, HEKS).
HERMAN Steward, przedstawiciel Wydzia³u Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie.
JA£OSIÑSKI Stanis³aw Maria Andrzej, 1904-1986, duchowny Koœcio³a
Starokatolickiego Mariawitów, 1955-1983 biskup diecezji ³ódzko-œl¹skiej.
JELINEK Emil, 1905-1979, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, 1944 jeden z trzech g³ównych autorów i sygnatariusz Konfesji Polskiej, 1945
wraz z grup¹ parafian, potomków Braci Czeskich, wyjecha³ do Czechos³owacji.
JESAKOW Leon(id), duchowny Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan, nastêpnie Koœcio³a Metodystycznego, 1945 skarbnik Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, potem by³ kolejno skarbnikiem (1946) i sekretarzem (1949) Komitetu Odbudowy Koœcielnej i sekretarzem Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego
Polskiej Rady Ekumenicznej, 1955 wybrany skarbnikiem i II sekretarzem zagranicznym Rady Ekumenicznej, decyzj¹ z 19 VI 1956 zwolniony ze wszystkich zajmowanych stanowisk w Koœciele Metodystycznym, wyjecha³ za granicê.
KALINOWICZ A., duchowny Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, wyk³adowca w Prawos³awnym Liceum w Warszawie, 1946 wiceprezes
Komitetu Odbudowy Koœcielnej Rady Ekumenicznej, cz³onek Komitetu Redakcyjnego „Koœcio³a Powszechnego”.
KARPECKI Jan, 1906-1980, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1948 przewodnicz¹cy Zwi¹zku Szkó³ek Niedzielnych przy Radzie Ekumenicznej i wiceprzewodnicz¹cy M³odzie¿owej Rady Ekumenicznej.
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KIRCUN Aleksander, 1905-1989, duchowny baptystyczny, 1945-1968 prezes Naczelnej Rady Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, 1945 cz³onek
Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, kolejno skarbnik (1946) i wiceprezes
(1949) Prezydium Komitetu Odbudowy Koœcielnej Rady Ekumenicznej, 1948
wiceprezes Rady Ekumenicznej, wiceprzewodnicz¹cy Komitetu M³odzie¿y.
KLINGER Jerzy, 1918-1976, duchowny Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, profesor i prorektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, 1959 uczestnik drugiej konferencji przygotowuj¹cej powo³anie do
¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, pionier kontaktów ekumenicznych
z przedstawicielami Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce.
KO£AK M., duchowny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów.
KOTULA Karol, 1884-1968, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1950 proboszcz parafii w £odzi i p.o. seniora Diecezji £ódzkiej,
1951-1959 biskup Koœcio³a, 1946 wiceprezes Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego Rady Ekumenicznej, 1947 przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Ekumenicznej w £odzi.
KOWALENKO Jan, duchowny Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, administrator diecezji warszawskiej w pierwszych latach powojennych, 1946 wiceprezes Rady Ekumenicznej.
KRAKIEWICZ Stanis³aw, 1892-1985, 1945 wraz ze swoim Zborem Ewangelicznych Chrzeœcijan Wolnych w Warszawie wszed³ w sk³ad Polskiego Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan Baptystów, 1947 zosta³ prezesem nowopowsta³ego Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, pe³ni³ tê funkcjê przez 25 lat, 1945
cz³onek Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, 1946 skarbnik Prezydium
Rady Ekumenicznej i Komitetu Odbudowy Koœcielnej, prezes Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego, wiceprezes Komisji Pojednawczej, cz³onek Komitetu Redakcyjnego „Koœcio³a Powszechnego”.
KRENZ Otton, 1890-1962, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego,
po 1945 administrator parafii w Piotrkowie Trybunalskim i w kilku innych miejscowoœciach, 1950 prefekt w parafii warszawskiej, 1952-1953 p.o. konsenior Diecezji Warszawskiej, 1944 jeden z trzech g³ównych autorów i sygnatariusz Konfesji Polskiej, 1947 dyrektor Biura Rady Ekumenicznej i Komitetu Odbudowy Koœcielnej, kierownik literacki ”Koœcio³a Powszechnego”, 1957 przewodnicz¹cy
Kolegium redakcyjnego „Ekumenicznego Biuletynu Prasowego” i Komisji Szkó³
Niedzielnych PRE (Polskiego Komitetu ds. Szkó³ Niedzielnych).
KRIEGELEWICZ Eugeniusz, biskup Koœcio³a Polskokatolickiego, po
1956 odszed³ z Koœcio³a.
KUBIK Gustaw, 1899-1959, duchowny baptystyczny, po 1945 cz³onek Naczelnej Rady Koœcio³a.
KUKLA Jan Bernard, duchowny Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów,
proboszcz w £owiczu.
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KURZAWA Alfred W., 1905-1973, 1947-1950 dyrektor kursów teologicznych i
rektor Seminarium Teologicznego Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów,
1949 zastêpca sekretarza Rady Ekumenicznej, 1952-1954 kaznodzieja zboru w
£odzi, 1962-1965 cz³onek Naczelnej Rady Koœcio³a. Po wyjeŸdzie do USA by³ pastorem polskiego zboru baptystów Minneapolis oraz kapelanem domu starców.
LUBECKI Marian T., 1888-1968, 1946-1955 w Koœciele Metodystycznym, pastor zboru na Pradze, wyk³adowca Seminarium Teologicznego, bardzo aktywny w
popieraniu w³adzy ludowej, 1956 organizuje samodzieln¹ wspólnotê o nazwie Zbór
Panmonistyczny, jeden z za³o¿ycieli Polskiego Towarzystwa Religioznawczego.
LUCER Waldemar, 1906-1992, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1954 administrator w Lublinie, 1955-1971 proboszcz w Wa³brzychu, 1958-1979 senior Diecezji Wroc³awskiej, 1948 przewodnicz¹cy Okrêgowej
Rady Ekumenicznej w Lublinie.
£UKAWSKI W³adys³aw, jeden z liderów Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan, 1946 sekretarz Prezydium i Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego Rady
Ekumenicznej.
MAJEWSKI Tadeusz, 1926-2002, duchowny Koœcio³a Polskokatolickiego,
1966 œwiêcenia biskupie, 1957 cz³onek Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej Rady
Ekumenicznej, 1960 zastêpca sekretarza Polskiej Rady Ekumenicznej.
MAKARY, Oksijuk, 1951-1959 metropolita Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego.
MAKSYMOWICZ Teodor, czo³owy dzia³acz Zjednoczonego Koœcio³a
Ewangelicznego.
METZLER John D., pracownik Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów, w listopadzie 1957 i kwietniu 1958 przebywa³ w Polsce.
MEYHOFFER L., reprezentantka Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów, w kwietniu 1959 z wizyt¹ w Polsce.
MICHELIS Zygmunt, 1890-1977, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1921-1963 proboszcz w Warszawie, 1945-1950 p.o. senior Diecezji
Warszawskiej, 1952-1958 biskup-adiunkt, 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej,
1945 sekretarz Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, 1946-1960 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, kolejno sekretarz (1946) i skarbnik (1948) Prezydium
Komitetu Odbudowy Koœcielnej, redaktor naczelny „Koœcio³a Powszechnego”,
1948 uczestnik I Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1957 referent podczas spotkania w Liselund (Dania) przygotowuj¹cego powo³anie do ¿ycia
Konferencji Koœcio³ów Europejskich, 1958 uczestnik pierwszej konferencji przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, 1959
pionier kontaktów ekumenicznych z przedstawicielami Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce.
MOTYKA Jan, 1910-2006, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1983 administrator, potem proboszcz w Pszczynie.

320

NOTY BIOGRAFICZNE POLSKICH DZIA£ACZY EKUMENICZNYCH

MRÓZEK Józef, zm. 1989, jeden z liderów Koœcio³a Wolnych Chrzeœcijan,
od 1947 w Zjednoczonym Koœciele Ewangelicznym.
NAJDER Konstanty, 1899-1993, duchowny metodystyczny, 1941-1948 superintendent naczelny Koœcio³a Metodystycznego, 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej, 1945 przewodnicz¹cy Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, 1946 przewodnicz¹cy Komitetu Odbudowy Koœcielnej, sekretarz Rady Ekumenicznej, cz³onek Komitetu redakcyjnego „Koœcio³a Powszechnego”, 1948 wyjecha³ do USA.
NAPIERSKI Karol, duchowny Koœcio³a Metodystycznego.
NARBUTTOWICZ Edward, zm. 1965, duchowny Polskiego Narodowego
Koœcio³a Katolickiego, 1946 sekretarz Prezydium Rady Ekumenicznej, wiceprezes prezydium Komitetu Odbudowy Koœcielnej, cz³onek Komitetu Redakcyjnego „Koœcio³a Powszechnego”, 1951 aresztowany pod zarzutem szpiegostwa, wyszed³ z wiêzienia w 1956 roku, 1957 wybrany sekretarzem Rady Ekumenicznej (wybór zakwestionowany przez Urz¹d ds. Wyznañ), sekretarz
Komitetu redakcyjnego „Ekumenicznego Biuletynu Prasowego”, 1958 uczestnik pierwszej konferencji przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej
Konferencji Pokojowej.
NARZYÑSKI Janusz, ur. 1928, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1957 cz³onek Zarz¹du Komisji M³odzie¿owej Polskiej Rady Ekumenicznej, 1975-1991 biskup Koœcio³a, 1983-1986 prezes PRE.
NAUMIUK Józef, 1900-1965, by³ kolejno alumnem rzymskokatolickiego seminarium duchownego, kap³anem Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego,
potem zwi¹za³ siê z Koœcio³em Metodystycznym (ordynowany 1933), gdzie od
27 VI 1949 do 1 VII 1954 pe³ni³ urz¹d superintendenta naczelnego, 19 VI 1956
zasuspendowany za „wykroczenia natury administracyjno-gospodarczej, jak równie¿ z powodu ³amania karnoœci i praworz¹dnoœci koœcielnej”, po opuszczeniu
metodystów za³o¿y³ Koœció³ Chrystusowy, cz³onek – za³o¿yciel Tymczasowej
Rady Ekumenicznej podczas okupacji, 1949 zastêpca sekretarza, 1951 wiceprezes
Rady Ekumenicznej.
NIEMCZYK Wiktor, 1898-1980, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, profesor Wydzia³u Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, 1954-1965 pierwszy rektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1958-1960 uczestnik trzech konferencji przygotowuj¹cych powo³anie do
¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej.
NIEWIECZERZA£ Jan, 1914-1981, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, 1953-1978 superintendent (biskup) Koœcio³a, 1957 sekretarz Rady Ekumenicznej i przewodnicz¹cy jej Komisji Pomocy Miêdzykoœcielnej, 1959-1960
uczestnik drugiej i trzeciej konferencji przygotowuj¹cej utworzenie Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, 1960-1975 prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.
NIKANOR, Miko³aj Nies³uchowski, duchowny Polskiego Autokefalicznego
Koœcio³a Prawos³awnego, 1965 biskup diecezji bia³ostocko-gdañskiej.
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OD£Y¯KO Micha³, 1904-2002, prezbiter Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan
Baptystów, 1945-1959 skarbnik, 1959-1963 skarbnik i sekretarz Naczelnej Rady
Koœcio³a, 1963 wyjazd do USA.
OSMÓLSKI Józef, duchowny Polskiego Narodowego Koœcio³a Katolickiego.
OSTACHIEWICZ Kazimierz 1883-1952, duchowny Koœcio³a EwangelickoReformowanego, 1946 administrator parafii w £odzi, 1949-1952 superintendent
Koœcio³a, 1949 wiceprezes Rady Ekumenicznej.
OSTROWSKI Janusz, 1910-2001, duchowny Koœcio³a Metodystycznego, 4
XII 1956 – 12 IX 1957 p. o. superintendent naczelny Koœcio³a.
PADEWSKI Józef, 1894-1951, 1933 biskup Polskiego Narodowego Koœcio³a
Katolickiego w Polsce, obywatel amerykañski, luty 1946 powrót do Polski,
1949 wiceprezes Rady Ekumenicznej, styczeñ 1951 aresztowany przez Urz¹d
Bezpieczeñstwa, umiera w wiêzieniu œledczym (10 maja).
PANCEWICZ Jan, 1906-1984, duchowny Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan
Baptystów, 1946-1964 prezbiter zboru w Poznaniu, 1964 emigracja do Ameryki
Pó³nocnej.
PASCHALIS W³adys³aw, 1892-1996, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, zaanga¿owany ekumenista.
PAYNE Ernest Alexander, 1902-1980, sekretarz generalny Zwi¹zku Brytyjskich Baptystów, 1954-1968 wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, 1968-1975 jeden z prezydentów ŒRK, w maju 1957 z
wizyt¹ w Polsce, uczestniczy³ w posiedzeniu Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.
PÊKALA Julian, 1904-1977, duchowny Polskiego Narodowego Koœcio³a
Katolickiego (Polskokatolickiego), biskup i zwierzchnik Koœcio³a, 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej, 1948 wiceprzewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Ekumenicznej w Lublinie, 1951 zastêpca sekretarza Rady Ekumenicznej.
PREISS Waldemar, 1908-1973, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1946 i 1952-1973 proboszcz w Bydgoszczy, 1947-1952 pe³nomocnik Koœcio³a na terenie Dolnego Œl¹ska i senior diecezji wroc³awskiej.
PRÓCHNIEWSKI Roman Jakub,1872-1954, biskup mariawicki, 19451953 zwierzchnik Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, 1944 sygnatariusz
Konfesji Polskiej, 1946 i 1951 wiceprezes Rady Ekumenicznej.
PRZYSIECKI Wac³aw, 1878-1961, biskup Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, 1953-1957 zwierzchnik Koœcio³a, 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej,
1946 wiceprezes Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego Rady Ekumenicznej,
1948 wiceprezes Komitetu Odbudowy Koœcielnej, 1949 wiceprezes, 1951 sekretarz Rady Ekumenicznej.
RASMUSSEN John, metodysta z Luizjany, przyby³ w lipcu 1946 do Polski
jako pierwszy delegat Wydzia³u Odbudowy i Pomocy Miêdzykoœcielnej z Genewy, przebywa³ w kraju kilka miesiêcy.
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REPSZ Zdzis³aw, jeden z czo³owych dzia³aczy Zjednoczonego Koœcio³a
Ewangelicznego, redaktor miesiêcznika „Chrzeœcijanin”, 1957 cz³onek Kolegium
redakcyjnego „Ekumenicznego Biuletynu Prasowego”.
SACEWICZ Jerzy, 1903-1986, lider Zjednoczenia Koœcio³ów Chrystusowych, 1950 aresztowany przez w³adze komunistyczne, spêdzi³ w wiêzieniu kilka lat.
SACEWICZ Konstanty, 1912-1994, duchowny Zjednoczenia Koœcio³ów
Chrystusowych, od 1953 w Zjednoczonym Koœciele Ewangelicznym, 1975-1981
prezes Rady Koœcio³a.
SCHOMER Howard, pastor Koœcio³a Kongregacjonalnego w USA, 19551958 sekretarz europejski Wydzia³u Pomocy Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady
Koœcio³ów, w kwietniu i paŸdzierniku 1957 z wizyt¹ w Polsce.
SERGENT A. L., duchowny anglikañski, delegat anglikañski na Polskê Filadelfijskiego Towarzystwa Niesienia Pomocy, 1946 sekretarz Prezydium Komitetu
Odbudowy Koœcielnej, wiceprezes Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego Rady
Ekumenicznej w Polsce, 1948 sekretarz zagraniczny Komitetu M³odzie¿y przy
Radzie Ekumenicznej.
SITEK Jan Micha³, 1906-1970, duchowny i biskup Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, 1957 zwierzchnik Koœcio³a.
SKIERSKI Stefan, 1873-1948, superintendent Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, 1945 cz³onek Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, 1946 wiceprezes Rady Ekumenicznej.
SUESS Adolf Karol, 1887-1952, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, profesor Wydzia³u Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego,
1944 jeden z trzech g³ównych autorów i sygnatariusz Konfesji Polskiej.
SZCZEPKOWSKI Józef, 1890-1974, duchowny Koœcio³a Metodystycznego,
1950-1954 rektor Seminarium Teologicznego w Klarysewie kolo Warszawy, 1955
dyrektor Szko³y Jêzyka Angielskiego w Warszawie, 1957-1969 superintendent
naczelny.
SZENDEROWSKI Ludwik, lider Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan,
1946 referent transportowo-rozdzielczy Komitetu Odbudowy Koœcielnej, sekretarz Komisji Pojednawczej Rady Ekumenicznej, 1950 aresztowany przez w³adze
komunistyczne, w wiêzieniu spêdzi³ kilka lat.
SZERUDA Jan, 1890-1962, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, profesor Wydzia³u Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego,
1945-1951 pe³ni³ funkcjê zastêpcy biskupa, 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej,
1945 wiceprezes Rady Protestanckich Koœcio³ów w Polsce, 1946 wiceprezes
Prezydium Rady Ekumenicznej, kolejno wiceprezes (1946) i prezes (1949) Prezydium Komitetu Odbudowy Koœcielnej, prezes Komisji Pojednawczej, 1948
uczestnik I Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów, wybrany tam w
sk³ad Komitetu Naczelnego.
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SZYPOLD Zygmunt, 1947 konsekrowany na biskupa Koœcio³a Starokatolickiego, 1948 wiceprzewodnicz¹cy Komisji Pojednania Rady Ekumenicznej.
TRANDA Bogdan, 1929-1996, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, 1957 przewodnicz¹cy Komisji M³odzie¿owej Polskiej Rady Ekumenicznej, cz³onek Komitetu redakcyjnego „Ekumenicznego Biuletynu Prasowego”.
TRENKLER Ryszard, 1912-1993, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, 1945-1958 proboszcz w Toruniu, 1947-1959 senior Diecezji Wielkopolsko-Pomorskiej, 1959-1979 kolejno drugi i pierwszy proboszcz parafii Œwiêtej
Trójcy w Warszawie, 1966-1979 senior Diecezji Warszawskiej, 1960 uczestnik
trzeciej konferencji przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, póŸniej przewodnicz¹cy Polskiego Oddzia³u ChKP.
TYMOTEUSZ, Szretter, 1901-1962, arcybiskup Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, 1945-1961 ordynariusz Diecezji Bia³ostocko-Gdañskiej, 1951 wiceprezes Rady Ekumenicznej, 1961 wybrany metropolit¹, 1960
uczestnik trzeciej konferencji przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej.
WANTU£A Andrzej, 1905-1976, 1959-1976 biskup Koœcio³a EwangelickoAugsburskiego, 1957 reprezentuje Radê Ekumeniczn¹ na posiedzeniu Wydzia³u
Pomocy Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Anglii oraz na konferencji w Liselund (Dania), przygotowuj¹cej powo³anie do ¿ycia Konferencji Koœcio³ów Europejskich, wieloletni cz³onek Komitetu Doradczego KKE, 1958-1960
aktywny udzia³ w konferencjach miêdzynarodowych przygotowuj¹cych powo³anie do ¿ycia Chrzeœcijañskiej Konferencji Pokojowej, pe³ni³ kolejno funkcje sekretarza (1960) i wiceprezesa Polskiej Rady Ekumenicznej.
WARFIELD Gaither P., przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ z ramienia Po³udniowego Koœcio³a Metodystycznego w USA kierowa³ jako superintendent Koœcio³em
Metodystycznym w Polsce, internowany przez okupanta, w maju 1957 z wizyt¹
w Polsce.
WASZKIEWICZ Sergiusz, czo³owy dzia³acz Zjednoczonego Koœcio³a
Ewangelicznego.
WENDE Edward, 1874-1949, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, wieloletni proboszcz parafii w Kaliszu, 1939 w obawie przed represjami
zamieszka³ w Warszawie, 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej, 1945 duszpasterz
parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie.
WICKSTROM Werner T., obywatel szwedzki, duchowny Koœcio³a Metodystycznego w USA, 19 VI 1947 reprezentuje Wydzia³u Odbudowy i Pomocy
Miêdzykoœcielnej Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie na posiedzeniu Komitetu Odbudowy Koœcielnej Polskiej Rady Ekumenicznej, 1 lutego 1948
przej¹³ kierownictwo Koœcio³a Metodystycznego w Polsce, zaraz potem wyjecha³ na krótko do USA, ale ju¿ nie wróci³, bo nie otrzyma³ od w³adz polskich
wizy pobytowej.
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WIERSZY£OWSKI Zbigniew, 1923-1987, kaznodzieja, potem prezbiter
Polskiego Koœcio³a Chrzeœcijan Baptystów, 1945-1947 sekretarz Zwi¹zku M³odzie¿y Baptystycznej, 1950-1951 kaznodzieja zboru w Tarnowie, wyk³adowca
Seminarium Teologicznego, 1963-1973 kaznodzieja pomocniczy zboru warszawskiego, 1957 cz³onek Zarz¹du Komisji M³odzie¿owej Polskiej Rady Ekumenicznej.
WIE¯AÑSKI W³odzimierz, duchowny Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a
Prawos³awnego, proboszcz parafii katedralnej w Warszawie, 1946 wiceprezes
Komitetu Ewangelizacyjno-Misyjnego Rady Ekumenicznej, 1949 wiceprezes
Rady Ekumenicznej.
WIÊCKIEWICZ Franciszek, 1878-1960, jeden z liderów Zwi¹zku Ewangelicznych Chrzeœcijan, 1947 w Zjednoczonym Koœciele Ewangelicznym.
WILLIAMS Glen Garfield, 1923-1994, duchowny baptystyczny z Wielkiej
Brytanii, dzia³acz ekumeniczny. W 1959 podejmuje pracê w Œwiatowej Radzie
Koœcio³ów w Genewie jako referent europejski w Wydziale Pomocy Miêdzykoœcielnej. W 1961 zostaje sekretarzem wykonawczym, w 1968 – sekretarzem generalnym Konferencji Koœcio³ów Europejskich, pierwsza wizyta w Polsce w
maju 1959, potem jeszcze wielokrotnie odwiedza³ nasz kraju na zaproszenie Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej.
WOLF Hans-Heinrich, teolog ewangelicki z RFN, 1955-1966 dyrektor Instytutu Ekumenicznego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Bossey ko³o Genewy.
WOLFRAM Karol, 1899-1965, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, profesor Wydzia³u Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego,
1954 profesor i prorektor Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
ZAUNAR Ludwik, 1896-1945, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, podczas okupacji hitlerowskiej, jako drugi proboszcz parafii warszawskiej, korzystaj¹c z uprawnieñ urzêdnika stanu cywilnego wystawia³ fa³szywe
metryki urodzenia i œwiadectwa œlubu polskim ¯ydom, 1942 uczestniczy w powo³aniu Tymczasowej Rady Ekumenicznej, 1944 sygnatariusz Konfesji Polskiej, po Powstaniu Warszawskim zostaje wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie umiera 21 lutego 1945.
•NIAK Micha³ (Miko³aj?), duchowny Polskiego Narodowego Koœcio¯ELE•
³a Katolickiego, sekretarz Rady Koœcio³a, 1946 wiceprezes Rady Ekumenicznej.
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
maj 2006 – kwiecieñ 2007

Z zagranicy
 2 maja, na soborze kleru i wiernych autokefalicznego Koœcio³a prawos³awnego Czech i S³owacji, jego nowym zwierzchnikiem zosta³ wybrany arcybiskup
Krzysztof, dotychczasowy arcybiskup Pragi i ziem czeskich. Arcybiskup Krzysztof jest pi¹tym zwierzchnikiem Koœcio³a Czech i S³owacji, od czasu, kiedy ten
otrzyma³ autokefaliê w 1951 roku. Poprzednim zwierzchnikiem by³ metropolita
Miko³aj, który zmar³ 30 stycznia 2006 r. Arcybiskup Krzysztof urodzi³ siê w 1953
roku. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w roku 1974. Ukoñczy³ studia na Wydziale
Teologii Prawos³awnej w Preszowie, w Moskiewskiej Akademii Teologicznej i
Wydziale Teologii Uniwersytetu w Atenach. Postrzy¿yny mnisze przyj¹³ w 1985
roku w Zagorsku (Siergijew-Posad). W 1988 roku zosta³ wyœwiêcony na biskupa
i zosta³ biskupem O³omuñca i Brna, a w 2000 roku arcybiskupem Pragi i ziem
czeskich. Koœció³ Czech i S³owacji autokefaliê otrzyma³ w 1951 roku ze strony
Patriarchatu Moskiewskiego, a w 1998 roku ze strony Patriarchatu Konstantynopola. Sk³ada siê z 4 diecezji, które tworzy 166 parafii. Koœció³ ziem czeskich
tworz¹ diecezja Pragi i diecezja O³omuñca i Brna, natomiast Koœció³ s³owacki
sk³ada siê z diecezji preszowskiej i diecezji micha³owskiej. Zwierzchnikiem Koœcio³a mo¿e staæ siê biskup z Czech lub ze S³owacji. Poprzedni zwierzchnik, metropolita Miko³aj, by³ jednoczeœnie ordynariuszem diecezji proszowskiej (S³owacja), obecny, nowowybrany abp Krzysztof, jest zwierzchnikiem diecezji praskiej
(Czechy). Intronizacja nowego zwierzchnika odby³a siê 28 maja.

W dniach 3-5 maja w Wiedniu odby³y siê obrady Papieskiej Rady ds. Kultury i Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiew
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skiego. Tytu³ konferencji brzmia³: „Daæ duszê Europie. Misja i odpowiedzialnoœæ
Koœcio³ów”. Jednym z uczestników spotkania by³ metropolita lubelski, ks. abp
Józef ¯yciñski, który moderowa³ trzy z szeœciu sesji. Organizatorem konferencji
by³a fundacja Pro Oriente, za³o¿ona w 1964 r. przez kard. Franza Königa w celu
rozwijania kontaktów ekumenicznych miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a
Koœcio³ami tradycji wschodniej.
Deklaracjê w sprawie jednoœci przyjê³a Komisja Dialogu miêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim a Polskim Narodowym Koœcio³em Katolickim (PNKK) w
USA. Komisja obradowa³a w Fall River w stanie Massachusetts w dniach 16 i 17
maja. Delegacji PNKK przewodniczy³ bp John Swantek, katolików rzymskich – bp
Edward Kmieæ (szersza relacja i tekst w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).


 Benedykt XVI przyj¹³ prawos³awnego metropolitê smoleñskiego i kaliningradzkiego Cyryla, przewodnicz¹cego Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego (18 maja). „Uznano za po¿yteczne wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach bioetyki. Za niezbêdne uznano te¿ zespolenie wysi³ków obu Koœcio³ów w obronie i umocnieniu instytucji rodziny i wartoœci
¿ycia ludzkiego” – g³osi komunikat s³u¿b prasowych Patriarchatu Moskiewskiego.
Metropolita Cyryl przyjecha³ do Rzymu, aby poœwiêciæ pierwsz¹ rosyjsk¹ cerkiew
w tym mieœcie, wybudowan¹ na terenie nale¿¹cym do ambasady Rosji.
 W irlandzkiej miejscowoœci Londonderry obradowa³a w dniach 25-31
maja Centralna Komisja Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Komisja reprezentuj¹ca Koœcio³y cz³onkowskie KKE wyda³a oœwiadczenie, w którym ustosunkowa³a siê do procesu pokojowego w Irlandii Pó³nocnej, zbli¿aj¹cych siê
mistrzostw œwiata w pi³ce no¿nej oraz zajê³a siê problemem przymusowej prostytucji. Z pe³nym uznaniem przyjmujemy œwiadectwo i niez³omn¹ walkê
chrzeœcijan ca³ej Irlandii na rzecz procesu pojednania i pokoju w Europie –
g³osi oœwiadczenie KKE. W dalszej czêœci KKE zachêca do walki z prostytucj¹
i handlem ludŸmi, przypominaj¹c, ¿e s¹ to godne potêpienia zbrodnie. Z uznaniem KKE odnios³a siê do projektu niemieckich w³adz podczas mundialu, który
zachêca do respektowania godnoœci wszystkich ludzi bez wzglêdu na pochodzenie, rasê czy wyznawany œwiatopogl¹d.
 Arcybiskup Christodoulos, zwierzchnik Greckiego Koœcio³a Prawos³awnego z³o¿y³ w dniach 28 maja – 1 czerwca wizytê w siedzibie Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie. Przy tej okazji spotka³ siê równie¿ z sekretarzami generalnymi Œwiatowej Federacji Luterañskiej, Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych oraz Konferencji Koœcio³ów Europejskich oraz odby³ rozmowy z
przedstawicielami w³adz Szwajcarii i Narodów Zjednoczonych, m. in. komisa-
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rzem ONZ ds. uchodŸców. Wybrany w 1998 roku arcybiskupem Aten Christodoulos znany jest ze spo³ecznego zaanga¿owania w takich kwestiach jak globalizacja,
migracja i jednoœæ Europy. Jest te¿ rzecznikiem rozwijania przyjacielskich relacji z
innymi Koœcio³ami cz³onkowskimi ŒRK oraz Koœcio³em rzymskokatolickim.
 W dniach 5-7 czerwca w Terni we W³oszech odby³o siê spotkanie prawie 200
delegatów katolickich, protestanckich i prawos³awnych z ca³ych W³och w ramach
drugiego etapu przygotowañ do III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego.
 Stolica Apostolska ostrzeg³a Koœció³ Anglikañski Anglii przed konsekracj¹
biskupi¹ kobiet. Taki krok móg³by spowodowaæ spowolnienie dialogu i och³odzenie miêdzy oboma Koœcio³ami – oœwiadczy³ kard. Walter Kasper 6 czerwca podczas zgromadzenia biskupów anglikañskich w Market Bosworth. Zdaniem przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, dotychczasowy cel, czyli pe³na jednoœæ Koœcio³ów, „odsun¹³by siê daleko, a byæ mo¿e nie da³oby siê go
osi¹gn¹æ”. Kardyna³ zauwa¿y³, ¿e chocia¿ ju¿ trzy anglikañskie Koœcio³y narodowe wprowadzi³y urzêdy kobiet-biskupów, to jednak decyzja Koœcio³a Anglii mia³aby szczególne znaczenie. W lutym Koœció³ ten podj¹³ uchwa³ê, ¿e pierwsze
konsekracje kobiet na biskupów bêd¹ mia³y miejsce w 2012 roku.

Z okazji œwiêta Zes³ania Ducha Œwiêtego prezydenci Œwiatowej Rady Koœcio³ów wystosowali tradycyjny list. Sygnatariusze przes³ania wspominaj¹ dzia³anie Ducha Œwiêtego nie tylko w ca³ej historii Koœcio³a pocz¹wszy od czasów
apostolskich, lecz tak¿e podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w Porto Alegre. W mocy tego samego Ducha, który podczas pierwszych Zielonych
Œwi¹t zst¹pi³ na uczniów, zobowi¹zaliœmy siê w Porto Alegre do kontynuowania
naszych starañ o chrzeœcijañsk¹ jednoœæ, do poszukiwania mo¿liwoœci wspó³pracy w misji i s³u¿bie oraz wspólnego ¿ycia w pokoju – napisali najwy¿si rang¹
przedstawiciele ŒRK. Podkreœlili zobowi¹zanie ŒRK kontynuowania tzw. Dekady
Przeciwko Przemocy (2001-2010). W tekœcie przes³ania znajduj¹ siê równie¿ s³owa, które przypominaj¹ o trudnoœciach dialogu ekumenicznego: Wiemy, ¿e musimy poprawiæ jakoœæ naszych relacji. Dok³adamy starañ, aby nasze ekumeniczne
¿ycie by³o jeszcze wa¿niejsze i wiarygodniejsze.


Koœció³ Episkopalny w USA wybra³ 17 czerwca bp Katharine Jefferts
Schori na stanowisko biskupa naczelnego Koœcio³a. Jest ona pierwsz¹ kobiet¹
wybran¹ na ten urz¹d. Wybór ten spotka³ siê z negatywn¹ reakcj¹ konserwatywnych œrodowisk anglikañskich na ca³ym œwiecie.


 Benedykt XVI odprawi³ mszê z okazji œwiêta aposto³ów Piotra i Paw³a.
Uroczystoœæ mia³a charakter ekumeniczny, poniewa¿ wziêli w niej udzia³ przed-
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stawiciele Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola na czele z metropolit¹
Pergamonu abp. Ioannisem Zizioulasem, wspó³przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Komisji ds. Dialogu Rzymskokatolicko-Prawos³awnego. Papie¿ podziêkowa³
patriarsze ekumenicznemu Bart³omiejowi I za wys³anie delegacji do Rzymu. To
znak braterstwa, jak i wyraz naszego pragnienia, aby szybciej pod¹¿aæ droga ku
pe³nej jednoœci – powiedzia³ Benedykt. Od czasu historycznego spotkania papie¿a Paw³a VI z patriarch¹ Athenagorasem w 1964 roku prawos³awna delegacja
przybywa do Rzymu na uroczystoœæ œw. Piotra i œw. Paw³a, a wys³annicy papiescy bior¹ udzia³ w œwiêcie aposto³a Andrzeja, przypadaj¹cego na 30 listopada.
 Rowan Williams, arcybiskup Canterbury, zaproponowa³ zwierzchnikom 38
lokalnych Koœcio³ów anglikañskich zawarcie przymierza celem ratowania jednoœci Wspólnoty. Wspólnota, licz¹ca 78 mln wiernych, prze¿ywa ostry kryzys z powodu ró¿nego stosunku poszczególnych Koœcio³ów do homoseksualizmu czy kap³añstwa i biskupstwa kobiet. Honorowy zwierzchnik anglikanizmu opowiedzia³
siê za przymierzem, które przewiduje m.in. ograniczenie lokalnych koœcielnych
swobód w imiê œwiadectwa dawanego przez ca³y Koœció³. Prowincje, które nie
przy³¹czy³yby siê do przymierza, mog³yby zwi¹zaæ siê ze Wspólnot¹ na zasadzie
stowarzyszenia, ale nie we wspólnocie sakramentalnej i wspólnej strukturze.

Ponad 200 zwierzchników i przedstawicieli ró¿nych od³amów chrzeœcijañstwa, judaizmu, islamu, buddyzmu, hinduizmu i sintoizmu z 47 krajów uczestniczy³o w Œwiatowym Spotkaniu na Szczycie Przywódców Religijnych, które odby³o siê w Moskwie w dniach 3-5 lipca. Obrady otworzy³ patriarcha Moskwy i
ca³ej Rosji Aleksy II; przyby³ na nie tak¿e kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, oraz ks. Samuel Kobia, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Na zakoñczenie uczestnicy wystosowali przes³anie do œwiata. Przypomniano w nim m. in., ¿e religia od pocz¹tków dziejów
odgrywa³a kluczow¹ rolê w kszta³towaniu myœli, kultury, moralnoœci i porz¹dku
spo³ecznego. Podkreœlono najwy¿sz¹ wartoœæ ludzkiego ¿ycia od poczêcia do naturalnej œmierci. Potêpiono terroryzm i ekstremizm w ka¿dej formie, jak równie¿
próby ich religijnego usprawiedliwienia.


 Podczas spotkania w Korei Po³udniowej (23 lipca) Œwiatowa Rada Metodystyczna przyjê³a rezolucjê upowa¿niaj¹c¹ Koœcio³y cz³onkowskie do akceptacji
Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu podpisanej przez Koœció³ Rzymskokatolicki i Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ w 1999 roku w Augsburgu. Uroczystego aktu dokonano podczas nabo¿eñstwa S³owa Bo¿ego w Seulu
z udzia³em ks. Ismaela Noko, sekretarza generalnego Œwiatowej Federacji Luterañskiej i kard. Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan (tekst zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”). Poza
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tym ŒRM przyjê³a rezolucjê aprobuj¹c¹ dalszy dialog z Koœcio³em Rzymskokatolickim. Celem rozmów ma byæ „pe³na komunia wiary, misji i ¿ycia sakramentalnego”. Jednoczeœnie Rada zwróci³a uwagê na koniecznoœæ pog³êbienia dialogu
na temat misji i natury Koœcio³a, a tak¿e na dzia³ania, które pomog³yby katolikom
i metodystom dostrzec w swoich wspólnotach prawdziwe Koœcio³y. ŒRM zaakceptowa³a tak¿e decyzjê o kontynuacji rozpoczêtego w 2001 roku w Brighton w
Wielkiej Brytanii dialogu ekumenicznego z Armi¹ Zbawienia. Druga sesja tego
dialogu rozpoczê³a siê w 2005 roku w Stanach Zjednoczonych. W jej trakcie rozmawiano m.in. na temat metodystycznych fundamentów teologii Armii Zbawienia. Rozmowy dotyczy³y tak¿e sakramentologii salwacjonistycznej, która odró¿nia to wyznanie od pozosta³ych chrzeœcijan.
W lipcu rozgorza³ w Ziemi Œwiêtej konflikt zbrojny miêdzy Hezbollahem
a Izraelem. Papie¿ Benedykt XVI og³osi³ niedzielê 23 lipca dniem modlitwy i pokuty w intencji pokoju. Ekumeniczny apel o zakoñczenie konfliktu wystosowa³y
razem Œwiatowa Rada Koœcio³ów, Œwiatowa Federacja Luterañska i Œwiatowy
Alians Koœcio³ów Reformowanych. W wydanym 8 sierpnia oœwiadczeniu wezwa³y Izrael i Hezbollah do zaprzestania walk, zaœ Stany Zjednoczone, Uniê Europejsk¹ i kraje arabskie o u¿ycie w tym celu swoich wp³ywów. Jednoczeœnie domaga³y siê od rz¹du izraelskiego, w³adz palestyñskich i Hamasu zakoñczenia
konfliktu w strefie Gazy.


 2 sierpnia zmar³ w Denekamp w Holandii kardyna³ Jan Willebrands. Mia³
97 lat. Na wieœæ o jego œmierci telegram na rêce Benedykta XVI wystosowa³ patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji Aleksy II. Ho³d zmar³emu odda³a równie¿ Œwiatowa Rada Koœcio³ów oraz królowa Holandii Beatrix. 8 sierpnia uroczystoœciom
pogrzebowym w Utrechcie przewodniczy³ w imieniu papie¿a kard. Walter Kasper. J. Willebrands urodzi³ siê 4 wrzeœnia 1909 r. w Bovenkarspel (diecezja Haarlem, Holandia). Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ w 1934 r. W 1951 r. za³o¿y³
Katolick¹ Konferencjê ds. Ekumenicznych. W 1960 r. zosta³ sekretarzem ustanowionego przez Jana XXIII Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Sakrê biskupi¹
przyj¹³ w 1964 r. Po œmierci pierwszego przewodnicz¹cego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kardyna³a Augustyna Bea, bp Willebrands zosta³ jego nastêpc¹. Funkcjê tê pe³ni³ przez 20 lat (1969-1989). W 1969 r. zosta³ mianowany
kardyna³em; w latach 1975-1983 by³ jednoczeœnie arcybiskupem Utrechtu, z
czym wi¹¿e siê godnoœæ prymasa Holandii. Otrzyma³ ponad 30 doktoratów honoris causa, m. in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1985 roku.

Za³o¿yciel ekumenicznej wspólnoty Taizé, brat Roger Schulz konwertowa³
w 1972 roku do Koœcio³a rzymskokatolickiego – poinformowa³ dziennik „Le
Monde” (6 wrzeœnia), powo³uj¹c siê na opiniê francuskiego historyka Yves Chiro
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na. Historyk ten stwierdzi³, ¿e swoje przekonanie opiera na informacji, jak¹
otrzyma³ od dawnego ordynariusza Diecezji Autun bp. Raymonda Séguy. Hierarcha mia³ powiedzieæ Chironowi, ¿e jego poprzednik, bp Armand Le Bourgeois
potwierdzi³, i¿ w kaplicy siedziby biskupa brat Roger, który by³ ewangelicko-reformowanym duchownym, przyj¹³ katolicyzm. „To nie do koñca tak” – oœwiadczy³ brat Alois, któremu Roger powierzy³ kierowanie wspólnot¹ po jego œmierci.
„To prawda, ¿e w 1972 roku Roger po raz pierwszy przyj¹³ Komuniê œw. w Koœciele rzymskokatolickim, ale nikt nie wymaga³ od niego konwersji. Za³o¿yciel Taizé szuka³ wspólnoty z Koœcio³em, a nie konwersji” – zapewnia³ br. Alois. Spekulacje na temat domniemanej konwersji brata Rogera powróci³y podczas pogrzebu
Jana Paw³a II. Za³o¿yciel Taizé przyj¹³ wtedy Eucharystiê z r¹k kardyna³a Josepha
Ratzingera. Gdy br. Roger zosta³ zamordowany, to pogrzeb odby³ siê w obrz¹dku
rzymskokatolickim., co tylko wzmocni³o stare spekulacje. Francuska Federacja
Protestancka zaapelowa³a o uszanowanie ¿yciowych wyborów zamordowanego br.
Rogera. Podkreœli³a, i¿ dzie³o za³o¿yciela Wspólnoty Taizé jest wyzwaniem dla podzielonych chrzeœcijan. Sygnatariusze listu uznali, ¿e brat Roger nawo³ywa³ do
¿ycia w duchu Ewangelii i d¹¿y³ do pojednania miêdzy Koœcio³ami.
 Niektóre fragmenty przemówienia, które 12 wrzeœnia Benedykt XVI wyg³osi³ na uniwersytecie w Ratyzbonie, wzbudzi³y protesty muzu³manów (chodzi³o
o zacytowanie opinii bizantyjskiego cesarza Micha³a Paleologia). W zwi¹zku z
tym zosta³y wydane specjalne oœwiadczenia rzecznika Stolicy Apostolskiej oraz
sekretarza stanu wyjaœniaj¹ce sens wypowiedzi papie¿a. Tak¿e sam Benedykt
XVI wyrazi³ ubolewanie z powodu z³ego zrozumienia niektórych treœci jego wyk³adu, podkreœlaj¹c, ¿e opinii bizantyjskiego cesarza nie czyni swoj¹. Sprawie
dialogu z islamem poœwiêcone by³o specjalne spotkanie papie¿a z 22 ambasadorami krajów muzu³mañskich, akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej.
 W dniach 18-25 wrzeœnia odby³o siê w Belgradzie, po szeœcioletniej przerwie, IX posiedzenie Miêdzynarodowej Komisji ds. Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³ami Rzymskokatolickim i Prawos³awnym. Obradom wspó³przewodniczyli kard. Walter Kasper oraz metropolita Ioannis z Pergamonu. W konferencji
wziê³o udzia³ 60 teologów, którzy dyskutowali nt. prymatu biskupa Rzymu oraz
roli katolickich Koœcio³ów wschodnich. Omawiany by³ projekt dokumentu wypracowanego w Moskwie w 1990 roku pt.: „Eklezjologiczne i kanoniczne konsekwencje sakramentalnej natury Koœcio³a”. Zagadnienie koncyliaryzmu (soborowoœci) i autorytetu Koœcio³a rozwa¿ane by³o na trzech poziomach: lokalnym, regionalnym i uniwersalnym. Komisja dyskutowa³a nad tekstem projektu pod
k¹tem wielu obserwacji i komentarzy. Wspólnie zredagowany tekst ma byæ
przedmiotem rozmów na spotkaniu zorganizowanym przez Koœció³ rzymskokatolicki w 2007 roku. Katoliccy teologowie powiedzieli, ¿e zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
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prymat papieski jest powa¿nym problemem, jednak maj¹ nadziejê, ¿e Belgrad jest
czêœci¹ procesu, który wypracuje konsens. Kardyna³ Walter Kasper stwierdzi³ w
wywiadzie dla Radia Watykañskiego, ¿e „intencj¹ i pragnieniem uczestników
by³o przezwyciê¿enie wszelkich nieporozumieñ”. Papie¿ Benedykt XVI wyrazi³
nadziejê, ¿e belgradzkie spotkanie przyniesie prze³om ekumeniczny pomiêdzy
rzymskokatolickimi a prawos³awnymi chrzeœcijanami.
Katolicy i prawos³awni powinni zawrzeæ sojusz w celu obrony tradycyjnego chrzeœcijañstwa – oœwiadczy³ prawos³awny biskup Hilarion z Wiednia, reprezentuj¹cy na Zachodzie Patriarchat Moskiewski. Hierarcha oceni³, ¿e linia podzia³u wœród chrzeœcijan przebiega nie miêdzy ró¿nymi wyznaniami, ale miêdzy
tradycjonalistami i libera³ami. Sytuacja dojrza³a do zespolenia si³ tych Koœcio³ów,
które uwa¿aj¹ siê – jak powiedzia³ – za Koœcio³y Tradycji. Chodzi o katolików,
prawos³awnych i wiernych Koœcio³ów przedchalcedoñskich (ormiañskiego, koptyjskiego, etiopskiego i syryjskiego). Bp Hilarion wezwa³ do zawarcia paktu dla
obrony tradycyjnego chrzeœcijañstwa przed wyzwaniami wspó³czesnego „wojuj¹cego liberalizmu lub ateizmu. Liberalne, rozluŸnione chrzeœcijañstwo wspólnot
protestanckich Europy P³n. nie ostoi siê pod naciskiem sekularyzacji”.


 16 listopada odby³o siê w Chavannes-de-Bogis (Szwajcaria) spotkanie komitetów wykonawczych Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL) i Œwiatowego
Aliansu Koœcio³ów Reformowanych (ŒAKR). Podczas rozmów poddano analizie
kontakty luterañsko-reformowane, omówiono mo¿liwoœci zacieœnienia dotychczasowej wspó³pracy i wyzwania, jakie stoj¹ przed obydwiema organizacjami.
Posiedzeniu wspó³przewodniczyli prezydenci organizacji : ks. dr Clifton Kirkpatrick (ŒAKR) oraz bp Mark S. Hanson (ŒFL). Uczestnicy spotkania wyrazili wolê
zorganizowania w 2013 roku wspólnego Zgromadzenia Ogólne ŒFL i ŒAKR. Za
dwa lata organizacje maj¹ przyj¹æ oficjalny dokument w tej sprawie po uprzednich konsultacjach z gremiami kierowniczymi Œwiatowej Rady Koœcio³ów oraz
w³asnymi strukturami.
 Papie¿ Benedykt XVI przemawiaj¹c na zakoñczenie obrad sesji plenarnej
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (17 listopada) powiedzia³, „¿e choæ ulegaj¹ zmianie sytuacje, wra¿liwoœæ i problemy, to cel ruchu ekumenicznego pozostaje niezmienny: jest nim widzialna jednoœæ Koœcio³a”. Po raz kolejny papie¿
potwierdzi³, ¿e „bierze na siebie podstawowe zadanie, jakim jest d¹¿yæ niestrudzenie do odbudowy pe³nej i widzialnej jednoœci wszystkich uczniów Chrystusa”.
Zdaniem Benedykta XVI, w czasie, jaki up³yn¹³ od Soboru Watykañskiego II
„dokonano ogromnego dzie³a w wymiarze powszechnym i lokalnym. Dosz³o do
odkrycia na nowo i przywrócenia braterstwa wszystkich chrzeœcijan jako warunku dialogu, wspó³dzia³ania, wspólnej modlitwy, solidarnoœci”. Na zakoñczenie
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swojego przemówienia papie¿ przypomnia³ szczególne znaczenie ekumenizmu duchowego. Podkreœli³, ¿e nale¿y krzewiæ „ekumenizm mi³oœci wywodz¹cy siê bezpoœrednio z nowego przykazania, które Jezus pozostawi³ swoim uczniom (…) Dialog mi³oœci ze swej natury umacnia i oœwieca dialog prawdy; bowiem ostateczne
spotkanie, do którego prowadzi Duch Chrystusa, nast¹pi w pe³nej prawdzie”.
 Wolê dalszego prowadzenia dialogu katolicko-anglikañskiego oraz wspólnego œwiadectwa i s³u¿by potwierdza Wspólna Deklaracja papie¿a Benedykta
XVI i arcybiskupa Canterbury Rowana Williama (23 listopada). Papie¿ i prymas
Wspólnoty Anglikañskiej przypomnieli w swym dokumencie, ¿e 40 lat temu podczas spotkania w Rzymie ich poprzednicy – Pawe³ VI i abp Michael Ramsey
„uzgodnili nawi¹zanie dialogu, w którym tematy, bêd¹ce w przesz³oœci powodem
podzia³ów, zaczêto rozpatrywaæ w nowej perspektywie w duchu prawdy i mi³oœci”. Od ponad 35 lat dialog prowadzi Miêdzynarodowa Komisji AnglikañskoRzymskokatolicka (ARCIC), która wypracowa³a ju¿ wiele wa¿nych dokumentów,
próbuj¹cych przekazaæ wiarê, któr¹ oba Koœcio³y wspólnie wyznaj¹. W ostatnich
latach Komisja og³osi³a dwa wa¿ne dokumenty: „Dar autorytetu” (1999) i „Maria: ³ask¹ i nadziej¹ w Chrystusie” (2005). Obaj zwierzchnicy koœcielni wyrazili
wdziêcznoœæ teologom, którzy „wspólnie modlili siê i pracowali, przygotowuj¹c
te dokumenty”.
 Mieszana prawos³awno-luterañska komisja ds. dialogu teologicznego odnotowa³a wzrost wzajemnego zrozumienia miêdzy oboma wyznaniami. Spotkanie
komisji odby³o siê w listopadzie w Bratys³awie. Opowiedzia³a siê ona ponownie
za kontynuacj¹ dialogu miêdzy oboma tradycjami. Komisja przyjê³a tak¿e
oœwiadczenie, w którym rozpatrzone zosta³o luterañskie i prawos³awne rozumienie sakramentu komunii œwiêtej.
 Ekumeniczne spotkanie z prawos³awnym patriarch¹ Konstantynopola,
umocnienie niewielkiej tamtejszej wspólnoty katolickiej oraz spotkanie ze œwiatem islamu – to podstawowe cele wizyty, jak¹ w dniach 28 listopada – 1 grudnia
Benedykt XVI z³o¿y³ w Turcji. Symbolicznymi a zarazem historycznymi jej akcentami by³o podpisanie przez papie¿a wraz z patriarch¹ Bart³omiejem I wspólnej
deklaracji nt. kontynuacji dialogu katolicko-prawos³awnego oraz modlitwa Benedykta XVI w b³êkitnym meczecie w Stambule. Wspólna deklaracja wspomina o
donios³oœci wczeœniejszych kontaktów miêdzy patriarchami a papie¿ami, a szczególnie o akcie zniesienia wzajemnych anatem rzuconych w 1054 r. Deklaracja
mówi, ¿e nie zosta³y wykorzystane wszystkie mo¿liwoœci na drodze ku pe³nej
jednoœci, które przygotowa³a komisja mieszana katolicko-prawos³awna. Zachêca
siê w niej tak¿e katolików i prawos³awnych, aby aktywnie brali udzia³ w tych
dzia³aniach poprzez modlitwê i znacz¹ce gesty. Dokument wspomina tak¿e nie-
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dawne spotkanie teologów prawos³awnych i katolickich w Belgradzie. By³o ono
pierwszym wa¿nym znakiem podjêcia zamro¿onego przez kilka lat dialogu teologicznego. Deklaracja mówi tak¿e o koniecznoœci wzmocnienia wspó³dzia³ania i
wspólnego œwiadectwa w obliczu rosn¹cej sekularyzacji, relatywizmu i nihilizmu,
szczególnie w œwiecie zachodnim. „Wymaga to tak¿e przystosowania sposobu
g³oszenia Ewangelii do potrzeb wspó³czesnego œwiata” – stwierdza deklaracja.
Przypominaj¹c pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, w dokumencie przypomina siê o znaczeniu, jakie powinni przywi¹zywaæ jej cz³onkowie do przestrzegania praw cz³owieka, a szczególnie wolnoœci kultu i praw mniejszoœci. Stwierdzono te¿, ¿e katolicy i prawos³awni w Europie s¹ otwarci na inne religie i kultury,
pozostaj¹c równoczeœnie wiernymi w³asnym chrzeœcijañskim korzeniom. Deklaracja przypomina o trudnej sytuacji chrzeœcijan w ró¿nych punktach naszego globu, cierpi¹cych z powodu ubóstwa, wojny i terroryzmu, a tak¿e sprzeciwia siê
wykorzystywaniu ubogich, szczególnie kobiet i dzieci. Z naciskiem podkreœla
pragnienie, aby pokój zapanowa³ „w sercu Bliskiego Wschodu, ziemi, gdzie ¿y³,
cierpia³, umar³ i zmartwychwsta³ Chrystus”. W tym celu dokument zachêca
chrzeœcijan ró¿nych wyznañ do bli¿szych kontaktów a tak¿e do nawi¹zywania
dialogu miêdzyreligijnego. Deklaracja koñczy siê zapewnieniem obu Koœcio³ów
o „otwarciu na dialog i wspó³pracê”.
14 grudnia Benedykt XVI spotka³ siê z Christodoulosem, prawos³awnym
arcybiskupem Aten i ca³ej Grecji. By³ to pierwsze spotkanie papie¿a z greckim
hierarch¹. Musimy wspólnie dzia³aæ na niwie duszpasterskiej, aby sk³adaæ ludziom œwiadectwo jednoœci – zaapelowa³ Benedykt. Duchowni podpisali wspólne
oœwiadczenie, które podkreœla koniecznoœæ kontynuowania dialogu teologicznego, gdy¿ jest on jedn¹ „z decyduj¹cych dróg do przywrócenia oczekiwanej jednoœci Cia³a Chrystusowego wokó³ o³tarza Pañskiego i wzmocnienia wiarygodnoœci
chrzeœcijañskiego przes³ania w dzisiejszym œwiecie”. Dalej podkreœla siê, ¿e religie, które „posiadaj¹ istotne zadanie na rzecz œwiatowego pokoju, nie mog¹ staæ siê
przestrzeni¹ nietolerancji czy przemocy”. Obaj przywódcy koœcielni wzywaj¹ „bogate kraje do wiêkszego zainteresowania krajami rozwijaj¹cymi siê i biednymi”.



W dniach 15-18 lutego w Wittenberdze-Lutherstadt odby³ siê trzeci etap
Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego. Wziê³o w nim udzia³
150 delegatów ze wszystkich krajów europejskich. Konferencjê Episkopatu Polski reprezentowa³ bp Tadeusz Pikus, a Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ dyr. Andrzej
Wójtowicz z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Prezes PRE, abp Jeremiasz
wyg³osi³ referat „Sekularyzacja wyzwaniem dla Europy”. Zgromadzeni na zakoñczenie obrad skierowali do Koœcio³ów i Wspólnot koœcielnych Europy przes³anie,
w którym znalaz³y siê nastêpuj¹ce s³owa: „Jako reprezentanci Koœcio³ów, episkopatów, ruchów i organizacji ekumenicznych przybyliœmy z 44 krajów do Witten-
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bergi w Niemczech, miejsca narodzin Reformacji, wa¿nego miejsca w chrzeœcijañskiej tradycji. Spotkaliœmy siê (…), by dzieliæ siê refleksjami i trwaæ w modlitwie, by kontynuowaæ proces Trzeciego Ekumenicznego Zgromadzenia Europejskiego (EEA3), które zakoñczy siê w Sibiu, w Rumunii we wrzeœniu 2007 r. (…)
Natchnienie do dzia³ania znajdujemy w temacie: ”Œwiat³o Chrystusa oœwieca
wszystkich. Odkryæ dar œwiat³a, który Ewangelia Chrystusa stanowi dla dzisiejszej
Europy”. (…) Œwiat³o Chrystusa niech o¿ywia nas wszystkich do pracy i sk³adania
œwiadectwa pokoju, pojednania i jednoœci w naszym pe³nym podzia³ów œwiecie”.
 Baptyœci bêd¹ kontynuowaæ dialog z rzymskimi katolikami. Jednak, jak
podkreœli³ Denton Lotz, sekretarz generalny Œwiatowego Zwi¹zku Baptystycznego, jego skutkiem nie mo¿e byæ kompromis w kwestiach teologicznych. – Chcemy zapewniæ naszych baptystycznych braci i siostry na ca³ym œwiecie, ¿e nasza
delegacja z³o¿ona jest z wierz¹cych mê¿czyzn i kobiet, którzy szukaj¹ biblijnych
odpowiedzi na powa¿ne pytania – podkreœli³ Lotz w wydanym oœwiadczeniu.
Delegacja z³o¿ona z przedstawicieli szeœciu kontynentalnych federacji ŒZB spotka³a siê z przedstawicielami Koœcio³a katolickiego w Birmingham. Debata dotyczy³a autorytetu Chrystusa w Biblii i Tradycji, chrztu i Wieczerzy Pañskiej oraz
uzdrawiaj¹cej mocy S³owa Bo¿ego we wspó³czesnym kontekœcie. – Celem tych
rozmów nie jest kompromis, ale wyjaœnienie pewnych kwestii – mówi³ Lotz i
doda³, ¿e rozpoczêty dialog bêdzie kontynuowany, a jego efektem ma byæ wydany w 2010 roku raport.
 W dniach od 5 do 9 marca w madryckim klasztorze benedyktyñskim obradowa³a Anglikañsko-Starokatolicka Miêdzynarodowa Rada Koordynacyjna
(AOCICC). By³o to pierwsze spotkanie anglikañsko-starokatolickie po zesz³orocznych uroczystoœciach jubileuszowych, upamiêtniaj¹cych 75-lecie Ugody z
Bonn, która ustanowi³a interkomuniê miêdzy anglikanami a starokatolikami. Podczas spotkania dokonano przegl¹du i oceny dotychczasowego dialogu na podstawie trzech dokumentów, dotycz¹cych rozumienia Koœcio³a (eklezjologia). Rada
zwróci³a uwagê na rozwój kluczowych pojêæ ekumenicznych od 1931 roku: interkomunia, pe³na komunia oraz jednoœæ Koœcio³a.
 Podczas spotkania Komisji ds. Œwiatowej Misji i Ewangelizacji ŒRK oraz
przedstawicieli Koœcio³a rzymskokatolickiego 26 kwietnia, zaproponowano, aby
pod koniec 2011 roku odby³a siê globalna Konferencja Misyjna. Idea przedsiêwziêcia jest bezpoœrednim odwo³aniem do Edynburskiej Konferencji Misyjnej z
1910, która zainicjowa³a wspó³czesny ruch ekumeniczny. Przedstawiciele ŒRK
od dawna podkreœlaj¹, ¿e niezbêdne jest zaanga¿owanie w ekumeniczny dialog
misyjny ze strony Koœcio³a rzymskokatolickiego i Koœcio³ów ewangelikalnych,
które nie nale¿¹ do struktur ŒRK.
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Z kraju
Podczas uroczystoœci w Paw³okomie kard. Lubomyr Huzar i abp Józef Michalik wezwali Polaków i Ukraiñców do wybaczenia i pojednania (13 maja).
Zwierzchnik Koœcio³a greckokatolickiego na Ukrainie i przewodnicz¹cy Episkopatu Polski modlili siê podczas nabo¿eñstwa, które odby³o siê na pocz¹tku ceremonii ods³oniêcia pomnika ku czci 366 Ukraiñców zabitych w odwecie przez
Polaków w marcu 1945 r. Prezydenci obu krajów podali sobie d³onie na znak pojednania. W uroczystoœci uczestniczyli równie¿ m.in. przedstawiciele grekokatolików w Polsce: abp Jan Martyniak i bp W³odzimierz Juszczak, a tak¿e prawos³awni: abp Makar ze Lwowa i abp Abel z Lublina. Lech Kaczyñski przypomnia³
s³owa: „odpuœæ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”.
Abp Michalik ostrzega³, ¿e nie wolno „uciekaæ od trudnych, bolesnych prawd, nie
cieniowaæ ich interpretacjami, które zamiast leczyæ, ponownie rani¹, upokarzaj¹,
a nawet zniewa¿aj¹ i zadaj¹ ból”. O Polakach i Ukraiñcach powiedzia³: „I jedni, i
drudzy przed wojn¹, przez wieki ¿yli w zgodzie, ¿enili siê, zak³adali mieszane
rodziny, wspólnie œwiêtowali i wzajemnie sobie pomagali. Wojna, nienawiœæ, polityczne obietnice i interesy zniszczy³y wszystko. Dziœ wstydzimy siê tej historii,
bolejemy nad ni¹ i przepraszamy”.


Papie¿ Benedykt XVI podczas wizyty w Polsce wzi¹³ udzia³ w nabo¿eñstwie ekumenicznym, które odby³o siê 25 maja w luterañskim koœciele Œw. Trójcy w Warszawie (Opis spotkania oraz teksty przemówieñ Benedykta XVI i abp
Jeremiasza – prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, a tak¿e przemówienie papie¿a
w Auschwitz-Birkenau, zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).


 W pierwszych dniach czerwca przebywa³ w Polsce z oficjaln¹ wizyt¹, na
zaproszenie Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego (KEA), ks. dr. Ishmael Noko,
sekretarz generalny Œwiatowej Federacji Luterañskiej. Goœæ spotka³ siê m.in. z
w³adzami i ró¿nymi gremiami KEA, przedstawicielami Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz reprezentantami Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Podczas roboczego spotkania w siedzibie PRE w Warszawie, sekretarz generalny wyg³osi³ referat pt. „Luterañski wk³ad w aktualne zagadnienia dialogu ekumenicznego”.
Podczas spotkania z przedstawicielkami kobiet luterañskich zapozna³ siê z rol¹
kobiet w ¿yciu polskiego KEA. Odby³ te¿ osobne spotkanie z biskupami luterañskimi oraz z bp. Piotrem Liber¹, sekretarzem generalnym rzymskokatolickiej
Konferencji Episkopatu Polski. Nastêpnie ks. Noko uda siê do Katowic, gdzie
rozmawia³ z bp. Tadeuszem Szurmanem, zwierzchnikiem diecezji katowickiej
KEA, abp. Damianem Zimoniem – ordynariuszem rzymskokatolickiej archidiecezji katowickiej, a tak¿e spotka³ siê z prezydentem Katowic oraz wojewod¹ œl¹skim. Kolejnym etapem podró¿y by³ Wroc³aw, gdzie spotka³ siê z biskupem lute-
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rañskim Ryszardem Boguszem, z³o¿y³ kwiaty pod pomnikiem ks. Dietricha Bohnoeffera oraz odwiedzi³ oœrodek diakonijny i niektóre parafie diecezji wroc³awskiej KEA. Ks. dr Ishmaelowi Noko w podró¿y towarzyszyli: bp Thomas Burnett
z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego z Sierra-Leone, diakon Christina Kilian z
Argentyny, prof. dr Jamin Sirat – dyrektor Seminarium Teologicznego Luterañskiego Koœcio³a Protestanckiego Batak na Sumatrze (Indonezja), ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Biura Regionalnego ŒFL w Bratys³awie oraz przedstawicielka Biura
ŒFL do spraw Europy Wschodniej.
 Decyzj¹ 336. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które
odby³o siê w dniach 23-25 czerwca w Poznaniu i GnieŸnie, nowym przewodnicz¹cym Rady ds. Ekumenizmu KEP zosta³ bp Tadeusz Pikus. Rada ma na celu
rozwijanie kontaktów i wspó³pracy z bratnimi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi, promowanie wœród katolików zaanga¿owania w sprawê jednoœci chrzeœcijan, animowanie dialogu teologicznego, pog³êbianie œwiadomoœci ekumenicznej duchowieñstwa, kleryków i œwieckich. Poprzednikiem bpa Pikusa na stanowisku przewodnicz¹cego by³ przez wiele lat ordynariusz opolski – abp Alfons Nossol.
Na 337 Zebraniu Plenarnym w Warszawie (18 paŸdziernika) zostali zatwierdzeni
cz³onkowie i konsultorzy Rady. Cz³onkami Rady s¹: bp Jacek Jezierski (wiceprzewodnicz¹cy), abp Alfons Nossol, abp Damian Zimoñ, bp Bronis³aw Dembowski, bp Ireneusz Pêkalski. Konsultorami Rady zostali: ks. Wojciech Hanc, ks.
£ukasz Kamykowski, o. Celestyn Napiórkowski, ks. Stanis³aw Rabiej, ks. S³awomir Paw³owski (sekretarz). Na tym samym posiedzeniu zatwierdzono te¿ sk³ad
Zespo³u ds. Kontaktów z Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹. Przewodnicz¹cym Zespo³u
zosta³ bp Tadeusz Pikus; cz³onkami: abp Alfons Nossol, bp Tadeusz Rakoczy, bp
Zygmunt Zimowski.
 Koœció³ Greckokatolicki w Polsce œwiêtowa³ 10-lecie ustanowienia metropolii przemysko-warszawskiej. G³ówne uroczystoœci jubileuszowe odby³y siê w
stolicach dwóch diecezji greckokatolickich – w Przemyœlu (7 lipca) i we Wroc³awiu (9 lipca), obecny by³a na nich przedstawiciel Watykanu – kard. Ignace Moussa Daoud, prefekt Kongregacji Koœcio³ów Wschodnich. Wziêli w nich udzia³
równie¿ biskupi i kap³ani greckokatoliccy z Niemiec, S³owacji, Bia³orusi oraz
wierni Koœcio³a Rzymskokatolickiego, na czele z kard. Henrykiem Gulbinowiczem (we Wroc³awiu) i abp. Józefem Michalikiem (w Przemyœlu). Odbudowê
Koœcio³a Greckokatolickiego w Polsce rozpocz¹³ papie¿ Jan Pawe³ II. W roku
1991 powo³a³ on diecezjê przemysk¹, zaœ piêæ lat póŸniej, w 1996 roku, ustanowi³ metropoliê greckokatolick¹. Tworzy j¹ diecezja wroc³awsko-gdañska oraz archidiecezja przemysko-warszawska. Od pocz¹tku istnienia metropolii na jej czele
stoi abp Jan Martyniak. Pe³na nazwa Koœcio³a greckokatolickiego brzmi Ukraiñski Koœció³ Greckokatolicki (UKGK), jego zwierzchnikiem jest kard. Lubomyr

337

KRONIKA

Huzar z Kijowa. UKGK jest najliczniejszym katolickim Koœcio³em wschodnim,
nale¿y do niego oko³o 6 mln wiernych na Ukrainie oraz w diasporze, czyli w ró¿nych krajach œwiata, w tym ok. 100 tys. w Polsce.
 21 lipca Armia Zbawienia zosta³a wpisana do rejestru zwi¹zków wyznaniowych w Polsce. Oficjalnie w³adze poinformowa³y o tym 12 sierpnia. – Wiedzieliœmy, ¿e nie bêdzie to ³atwe zadanie, przez te wszystkie formalne wymagania, ale
wiedzieliœmy, ¿e tego w³aœnie potrzebujemy – rejestracji jako Koœció³, a nie w
innej formie. Powodem jest fakt, ¿e jesteœmy przede wszystkim Koœcio³em o profilu spo³ecznym, a nie humanitarn¹ organizacj¹ z elementami koœcielnymi –
mówi³ porucznik Vibeke Krommenhoek z warszawskiej Armii Zbawienia. – Wielu ludzi, zarówno cz³onków Armii, jak i ludzi spoza niej, pracowa³o nad osi¹gniêciem celu i modli³o siê w tej intencji. Armia Zbawienia liczy obecnie ponad 25
tysiêcy oficerów i milion ¿o³nierzy, pracuj¹cych w 111 krajach œwiata oraz prowadz¹cych szpitale, oœrodki dla bezdomnych i uzale¿nionych, domy starców.

15 sierpnia odby³y siê w P³ocku uroczystoœci stulecia Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Obchody mia³y charakter ekumeniczny, wziêli w nich
udzia³ reprezentanci Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej i
Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Uroczysta suma odby³a siê w katedrze mariawickiej w P³ocku. Przewodniczy³ jej biskup naczelny W³odzimierz Jaworski. Koncelebrowa³ z nim m. in. zwierzchnik licz¹cej 5 tys. wiernych francuskiej prowincji
mariawitów, bp André Le Bec. W uroczystoœci wziê³o udzia³ kilka tysiêcy mariawitów przyby³ych z ca³ej Polski. Wczeœniej, 13 maja w £odzi, odby³o siê sympozjum naukowe poœwiêcone 100-leciu istnienia Koœcio³a mariawickiego.


 W dniach 21-26 sierpnia w Seminarium Duchownym w Opolu odby³o siê
XV spotkanie Wspólnot ¯ycia Konsekrowanego „Christofera”. Wziê³o w nim
udzia³ 54 przedstawicieli z Polski, Niemiec, Anglii, Szwajcarii, Litwy i Rosji, reprezentuj¹c Koœcio³y: Rzymskokatolicki, Ewangelicko-Augsburski, Prawos³awny
i Anglikañski. Mottem tegorocznego spotkania by³y s³owa Ewangelii: „Kto was
przyjmuje, Mnie przyjmuje” (Mt 10, 40). Temat „Obietnica goœcinnoœci” stanowi³
okazjê, by na podstawie tekstów biblijnych, historii Koœcio³a pierwotnego, Ÿróde³
¿ycia monastycznego rozwin¹æ duchowe wymiary chrzeœcijañskiej goœcinnoœci.
 Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów wyda³a 20 wrzeœnia oœwiadczenie, w którym zaapelowa³a o wzajemne poszanowanie i rozwagê chrzeœcijan i
muzu³manów. Strona muzu³mañska wezwa³a w nim wszystkich swoich wspó³wyznawców, zw³aszcza tych, którzy protestowali przeciw wypowiedzi papie¿a Benedykta XVI podczas wyk³adu na uniwersytecie w Ratyzbonie, by uwa¿nie przeanalizowali ca³y tekst wyst¹pienia i nie dali siê zwieœæ prowokacji tych, którzy w
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imieniu islamu dzia³aj¹ przeciw niemu, próbuj¹c nastawiæ wrogo wspólnotê muzu³mañsk¹ w stosunku do Europy i chrzeœcijañstwa. Nie by³o intencj¹ Benedykta
XVI obra¿anie islamu, muzu³manów i ich wartoœci, a na odwrót – wyci¹gniêcie
rêki do dialogu i rozmowy. Wykorzystywanie ka¿dego pretekstu do os³abienia
czy zerwania dialogu chrzeœcijañsko-muzu³mañskiego jest na rêkê wrogom islamu, którzy pozornie dzia³aj¹c w imieniu religii s¹ w istocie przeciw niej. Zdaniem Rady tylko rzeczowa rozmowa i wyjaœnianie nieporozumieñ mo¿e byæ
p³aszczyzn¹ do dialogu i pokojowego wspó³istnienia dwóch najwiêkszych religii
monoteistycznych: chrzeœcijañstwa i islamu.
 W Warszawie, w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej, 17 paŸdziernika
obradowa³a Komisja Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Przedmiotem obrad by³o m.in.: ocena
nabo¿eñstwa ekumenicznego z udzia³em papie¿a Benedykta XVI, które odby³o
siê podczas wizyty papieskiej w Warszawie w luterañskim koœciele, zapoznano
siê ze stanem prac nad dokumentem dotycz¹cym ma³¿eñstw ró¿nych konfesyjnie,
wymieniono pogl¹dy na temat przygotowañ Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Polsce
do III Ekumenicznego Zgromadzenia Koœcio³ów Europejskich w Sibiu – Rumunii. Cz³onkowie Komisji bardzo pozytywnie ocenili nabo¿eñstwo ekumeniczne z
udzia³em papie¿a Benedykta XVI, wyrazili wolê intensyfikacji prac nad duszpasterskim dokumentem dotycz¹cym ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej, o którym to papie¿ wspomina³ w swojej homilii. Dotychczasowy przebieg
prac nad tym dokumentem daje nadziejê, ¿e wspólna ekumeniczna instrukcja
duszpasterska dotycz¹ca ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej ma szansê byæ gotowa w 2007 roku. Wzajemnie poinformowano siê o zamierzeniach odnoœnie przygotowañ do III Europejskiego Zgromadzenia Koœcio³ów w Sibiu.
Podkreœlono potrzebê zacieœnienia wspó³pracy Koœcio³ów cz³onkowskich Rady i
Episkopatu Polski w przygotowaniach delegacji, która uda siê we wrzeœniu 2007
roku do Rumunii. Omówiono te¿ wiele spraw zwi¹zanych z przygotowaniami do
obchodów Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w styczniu 2007 roku, wzorem lat ubieg³ych przewiduje siê wspólne wydanie materia³ów na obchody Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Kolejne obrady Komisji przewidziano na
marzec 2007 rok. W spotkaniu w siedzibie Rady obradom przewodniczyli: arcybiskup Jeremiasz, prezes PRE oraz biskup Tadeusz Pikus, przewodnicz¹cy Rady
Episkopatu ds. Ekumenizmu.
 Instytut Ekumenizmu i Badañ nad Integracj¹ zorganizowa³ miêdzynarodowe
sympozjum, które odby³o siê na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego
w dniach 14-15 listopada. Tematem sympozjum by³o has³o drugiego etapu przygotowañ do Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Sibiu: „Œwiat³o Chrystusa oœwieca wszystkich. Odnowa i jednoœæ na poziomie lokalnym”.
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 20 listopada odby³a siê w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim konferencja naukowa „Wszystko na nowo zjednoczyæ w Chrystusie” po³¹czona z wrêczeniem ksiêgi pami¹tkowej ks. prof. Wac³awowi Hryniewiczowi z okazji 70. rocznicy urodzin.
 Po raz dwunasty Caritas Polska przeprowadzi³a w grudniu akcjê Wigilijne
Dzie³o Pomocy Dzieciom. Sprzeda¿ wigilijnych œwiec przebieg³a pod has³em:
„Dzieciñstwo bez przemocy”. Od siedmiu lat akcja ma charakter ekumeniczny –
wspó³organizuj¹ j¹ Eleos Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego i
i Diakonia Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Diakonia i Eleos prowadz¹ jad³odajnie, œwietlice socjoterapeutyczne, opiekuj¹ siê osobami niepe³nosprawnymi, starszymi i chorymi. Obie organizacje deklaruj¹, tak jak Caritas, ¿e w ich placówkach w ca³ym kraju pomoc otrzymuj¹ potrzebuj¹cy bez wzglêdu na wyznanie
i narodowoœæ.

Dnia 7 grudnia w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej odby³ siê kolejny
Ogólnopolski Zjazd Referentów Ekumenicznych, którego tematem by³o has³o III
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego „Œwiat³o Chrystusa oœwieca
wszystkich. Nadzieja na odnowê i jednoœæ w Europie”, które odbêdzie siê w Sibiu
(Rumunia) we wrzeœniu 2007 roku. Pierwszym prelegentem by³ ks. prof. Stanis³aw Rabiej z Opola, który wyg³osi³ wyk³ad „Œwiat³o Chrystusa w islamizowanej
Europie”. Prelegent jednoznacznie postawi³ tezê, ¿e proces wprowadzania islamu
do Europy jest ju¿ doœæ zaawansowany i odbywa siê na wielu p³aszczyznach
¿ycia religijnego, kulturalnego i gospodarczego. Drugim prelegentem by³ ks. dr
Stanis³aw Paw³owski z Instytutu Ekumenicznego KUL, który przedstawi³ chronologicznie najwa¿niejsze wydarzenia ekumeniczne roku 2006 na œwiecie i w Polsce. Bp Tadeusz Pikus krótko przypomnia³ poszczególne etapy przygotowania
Koœcio³ów do spotkania w Sibiu. Poinformowa³, ¿e powsta³ wspólnie z Koœcio³ami cz³onkowskimi Polskiej Rady Ekumenicznej specjalny zespó³ koordynuj¹cy
prace zwi¹zane z Trzecim Europejskim Zgromadzeniem Ekumenicznym w Sibiu.
 Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej po³¹czone z obchodem
jubileuszu 60-lecia PRE odby³o siê 11 grudnia w oœrodku Koœcio³a Chrzeœcijan
Baptystów w Warszawie-Radoœci (komunikat zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).

Tradycyjnym zwyczajem Powszechny Tydzieñ Modlitwy o Jednoœæ
Chrzeœcijan by³ obchodzony w wielu oœrodkach naszego kraju. W Warszawie od
lat tydzieñ modlitwy rozrasta siê do miesi¹ca. Tak by³o i w tym roku. Gospodarzem centralnego nabo¿eñstwa (21 stycznia) by³a parafia b³. W³adys³awa z Gielniowa na Ursynowie. Mszy œw. przewodniczy³ bp Tadeusz Pikus, kieruj¹cy Rad¹
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Episkopatu ds. Ekumenizmu. Kazanie wyg³osi³ bp Janusz Jagucki, zwierzchnik
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Tematem przewodnim kaznodziei by³a
miêdzychrzeœcijañska solidarnoœæ. Jej podstaw¹ s¹ s³owa z Listu ap. Paw³a do
Koryntian: „Jeœli jeden cierpi, cierpi¹ wszyscy”, które stanowi³y temat nabo¿eñstwa. Jak podkreœli³ kaznodzieja, wœród chrzeœcijan powinna panowaæ zasada: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tymczasem bardzo czêsto panuje obojêtnoœæ na innych i ich potrzeby, egoizm i walka o swoje. Jako pozytywny przyk³ad
solidarnoœci poda³ wspó³pracê Koœcio³ów zrzeszonych od ponad 60 lat w Polskiej
Radzie Ekumenicznej. Przyk³adem jednoœci i wspó³pracy s¹, zdaniem bpa Jaguckiego, Zjazdy GnieŸnieñskie.

Na zaproszenie prezydenta RP, Lecha Kaczyñskiego, w kaplicy pa³acu
prezydenckiego w Warszawie zebrali siê (22 stycznia) zwierzchnicy Koœcio³ów
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej na czele z jej prezesem, abp. Jeremiaszem. Obecny by³ tak¿e bp Tadeusz Pikus, przewodnicz¹cy Rady Episkopatu
ds. Ekumenizmu. Wszyscy zaproszeni wraz z prezydentem RP i jego ma³¿onk¹
oraz osobami towarzysz¹cymi z kancelarii zebrali siê w kaplicy i wziêli udzia³ w
modlitwie ekumenicznej, której przewodniczy³ ks. Roman Indrzejczyk, kapelan
prezydenta RP. Nastêpnie w Sali Kolumnowej pa³acu w imieniu zebranych przemówi³ prezes PRE, abp Jeremiasz, który wyrazi³ wdziêcznoœæ za pierwsze tego rodzaju
spotkanie w Tygodniu Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Prezydent w okolicznoœciowym przemówieniu podkreœli³ zaanga¿owanie Koœcio³ów chrzeœcijañskich w
procesie budowania jednoœci i wspó³pracy wszystkich Polaków i wyrazi³ nadziejê,
¿e spotkania modlitewne w styczniu bêd¹ kontynuowane w przysz³oœci.

28 lutego w rezydencji biskupa seniora diecezji w³oc³awskiej, Bronis³awa
Dembowskiego, odby³o siê 19. Posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów. Podczas spotkania omówiono przebieg Tygodnia Modlitwy o
Jednoœæ Chrzeœcijan. Cz³onkowie zapoznali siê ze stanem prac nad przygotowaniem publikacji „Dwustronna refleksja o treœciach objawieñ Matki Marii Franciszki Koz³owskiej dotycz¹cych Dzie³a Wielkiego Mi³osierdzia”. Kontynuowano
refleksjê historyczno-teologiczn¹, która tym razem koncentrowa³a siê na protoko³ach zeznañ, z³o¿onych przez ks. Leona Go³êbiowskiego (póŸniejszego biskupa
mariawickiego w £odzi) i przez Mariê Franciszkê przed bp. Jerzym Szembekiem
w 1903 r. oraz na dotycz¹cej genezy ruchu mariawickiego watykañskiej nocie
ojca Pio de Langogne z 1904 r. W drugiej czêœci posiedzenia podjêto refleksjê
nad kwestiami organizacyjnymi, w tym nad: mo¿liwoœciami ³¹cznego przedstawienia na nastêpnym spotkaniu stanowiska ka¿dego z Koœcio³ów nt. pozosta³ych
najwa¿niejszych dokumentów uzyskanych z Archiwów Watykañskich, publikacj¹
wyników badañ historycznych oraz obchodami 10-lecia prac Komisji Mieszanej
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w lutym/marcu 2008 r. w P³ocku. Udzia³ w posiedzeniu Komisji Mieszanej wziêli
ponadto ks. prof. M. Pawe³ Rudnicki i ks. M. Grzegorz Dró¿d¿ z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, oraz ks. prof. Henryk Seweryniak z Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Ustalono, ¿e nastêpne spotkanie odbêdzie siê 10 paŸdziernika w £odzi.
 2 marca w ró¿nych miejscowoœciach naszego kraju by³ obchodzony Œwiatowy Dzieñ Modlitwy. Tym razem liturgiê przygotowa³y kobiety z Paragwaju.
G³ówne has³o brzmia³o: „Zjednoczeni pod namiotem Boga”. W Warszawie nabo¿eñstwo odby³o siê w koœciele ewangelicko-reformowanym. Zorganizowa³y je
kobiety z siedmiu Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego.

Kard. Walter Kasper i Hans-Gert Pöttering otrzymali doktoraty honoris
causa Uniwersytetu Opolskiego (10 marca). Uroczystoœæ z udzia³em przedstawicieli w³adz pañstwowych, lokalnych i koœcielnych odby³a siê w auli tamtejszego
seminarium duchownego. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan otrzyma³ wyró¿nienie za „budowanie pomostów miêdzy teologi¹ a wspó³czesn¹ kultur¹ i rozwijanie dialogu miêdzyreligijnego, podejmowanie licznych
inicjatyw ekumenicznych oraz aktywne umacnianie duchowej to¿samoœci Europy”. Przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego uhonorowano za zaanga¿owanie na rzecz rozszerzenia Unii, pojednania miêdzy narodami i rozwoju Starego
Kontynentu na fundamencie chrzeœcijañskim.


 Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów wybra³a nowy zarz¹d. Wspó³przewodnicz¹cymi zostali: Stanis³aw Krajewski (dotychczas pe³ni¹cy wspomnian¹ funkcjê)
oraz Zbigniew Nosowski (w miejsce ks. Micha³a Czajkowskiego). W sk³ad zarz¹du weszli: ks. Roman Indrzejczyk, o. Marek Nowak (dominikanin), Ewa Klinger,
S³awomir ¯urek, Marta Titaniec i Jerzy Furman. Rada powsta³a w 1989 r. Prowadzi dzia³alnoœæ zmierzaj¹c¹ do przezwyciê¿enia stereotypów, szerzenia tolerancji
i pog³êbiania kontaktów miêdzyreligijnych.

W Warszawie odby³o siê 26 marca sympozjum dla wszystkich delegatów
diecezji Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej
Rady Ekumenicznej (PRE), którzy wezm¹ udzia³ w III Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym (EZE) w Sibiu (Rumunia) we wrzeœniu. Sympozjum przygotowa³ specjalny zespó³ koordynuj¹cy prace zwi¹zane z przygotowaniem do III
EZE. W sympozjum uczestniczyli przewodnicz¹cy Rady Konferencji Episkopatu
Polski ds. Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus, prezes PRE abp Jeremiasz, ks. prof.
Wac³aw Hryniewicz z Instytutu Ekumenicznego KUL, a tak¿e bp W³odzimierz
Jaworski z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, odpowiedzialny ze strony
PRE za prace koordynacyjne i ambasador Rumunii w Polsce Gabriel Bartas. Zda-
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niem abp. Jeremiasza spotkanie przygotowuj¹ce do III EZE by³o wa¿ne z dwóch
powodów. Takie spotkanie uœwiadamia, jakie problemy stoj¹ przed Koœcio³ami
chrzeœcijañskimi w kraju – wyjaœnia³. Mamy obecnie w Polsce najlepsz¹ sytuacjê
ekumeniczn¹ od tysi¹ca lat i trzeba to wykorzystaæ – doda³. Ks. prof. Wac³aw
Hryniewicz przybli¿y³ znaczenie Karty Ekumenicznej opublikowanej w 2001
roku wspólnie przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich i Radê Konferencji
Episkopatów Europy i wytyczaj¹cej kwestie wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami
chrzeœcijañskimi w Europie. Dokument zawiera podstawowe prawa, obowi¹zki i
wyzwania ekumeniczne. Hryniewicz przedstawi³ g³ówne zastrze¿enia poszczególnych Koœcio³ów w trakcie tworzenia Karty Ekumenicznej i po jej opublikowaniu. – Jesteœmy wci¹¿ na pocz¹tku poznawania ekumenicznych postulatów i ich
dostosowywania do potrzeb i doœwiadczeñ danego kraju – doda³. Zaapelowa³ te¿
do uczestników spotkania o rozpoczêcie prac nad polskim suplementem do Karty,
który dokumentowa³by problemy dialogu ekumenicznego w Polsce.

Prezydenci Polski i Ukrainy modlili siê 27 kwietnia w intencji obydwu
narodów podczas ekumenicznej modlitwy w kaplicy Pa³acu Prezydenckiego w
Warszawie. Nabo¿eñstwu przewodniczy³ Prymas Polski kard. Józef Glemp oraz
zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego kard. Lubomyr Huzar
wraz z abp. Ablem, prawos³awnym arcybiskupem lubelskim i che³mskim. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko przyby³ do Polski w zwi¹zku z 60. rocznic¹ akcji „Wis³a”. Podczas nabo¿eñstwa g³os zabra³ kard. Huzar. Mówi³ m.in. o „tragicznym XX stuleciu” oraz o tym, ¿e na pocz¹tku XXI stulecia zabrzmia³ g³os
„Deus caritas est” – Bóg jest mi³oœci¹. A to znaczy – mówi³ kardyna³ – ¿e i my
ludzie powinniœmy mi³owaæ siê wzajemnie. Kard. Huzar podkreœli³ te¿, ¿e wspólna modlitwa przedstawicieli narodów polskiego i ukraiñskiego, reprezentowanych przez prezydentów oraz przez chrzeœcijañskich duchownych, dobrze rokuje
na przysz³oœæ. Zostawmy to, co by³o, niech nigdy siê nie powtórzy, idŸmy naprzód ku dobru – apelowa³. Z kolei Prymas Polski odnosz¹c siê do „krzywd zadanych przez Polaków Ukraiñcom, czêsto uwarunkowanych dyktatem i okolicznoœciami wywo³anymi przez inne mocarstwa”, porówna³ akcjê „Wis³a” do biblijnego uprowadzenia narodu wybranego do niewoli babiloñskiej. – Dziœ Bóg daje
nam okazjê do zbli¿enia siê – mówi³ kard. Glemp. Bêd¹ ni¹ mistrzostwa Europy
w pi³ce no¿nej wspólnie organizowane przez Polskê i Ukrainê w 2012 roku. „To
ogromne wyzwanie a obok wspó³pracy na odcinku œwieckim mo¿emy ukazaæ
tak¿e nasze Koœcio³y, nabo¿eñstwa – si³ê i piêkno chrzeœcijañstwa” – mówi³ Prymas. Nabo¿eñstwo z udzia³em prezydentów Polski i Ukrainy mia³o charakter liturgii S³owa. Najpierw abp Jan Martyniak, greckokatolicki metropolita przemysko-warszawski wezwa³ zebranych do aktu pokuty a nastêpnie zosta³y odczytane
fragmenty Pisma œwiêtego. Danuta Baszkowska, przewodnicz¹ca stowarzyszenia
Pokoju i Pojednania „Effatha” odczyta³a fragment z ksiêgi proroka Izajasza a na-
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stêpnie duchowny prawos³awny odczyta³ po ukraiñsku fragment listu œw. Paw³a
do Rzymian. Ewangeliê wed³ug œw. Mateusza odœpiewa³ prawos³awny abp Abel.
Nabo¿eñstwo zakoñczy³o siê modlitw¹, której intencje odczytali duchowny prawos³awny i katolicki bp Tadeusz Pikus oraz modlitw¹ Ojcze nasz w jêzyku polskim i ukraiñskim. Uczestnicy spotkania ekumenicznego uœcisnêli sobie d³onie na
znak pokoju. Potem Prymas Polski, kard. Huzar oraz abp Abel udzielili zebranym
b³ogos³awieñstwa. W ekumenicznej modlitwie w kaplicy prezydenckiej wziêli
tak¿e udzia³ bp W³odzimierz Juszczak ordynariusz greckokatolickiej diecezji
wroc³awsko-gdañskiej, przedstawiciele spo³ecznoœci ukraiñskiej w Polsce i ambasador Ukrainy.
Opracowa³: Karol Karski
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RECENZJE

BIBLIA I EKUMENIZM
Pod red. Tomasza Siudy, tomy 1-3
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydzia³ Teologiczny, Poznañ, 2004-2006.

Na ekumenicznej niwie wydawniczej wyrós³ nam piêkny kwiat. Od 2004 r.
Wydzia³ Teologiczny UAM w Poznaniu wydaje periodyk pt. „Biblia i ekumenizm”. Dot¹d ukaza³y siê trzy tomy, ka¿dy objêtoœci pokaŸnej ksi¹¿ki.
Dopiero niedawno, dziêki uprzejmoœci ks. dr. Tomasza Siudy, ni¿ej podpisany
wszed³ w posiadanie wydanych tomów. Wprawi³o go to w niema³e zak³opotanie,
bo lektura fascynuj¹ca, momentami nie³atwa, wymaga³a skupienia i szukania luk
w coraz to liczniejszych zajêciach zawodowych. Ale trud siê op³aci³.
Poznañ to œrodowisko zas³u¿one dla polskiej biblistyki i upowszechniania Pisma Œwiêtego.
Tam powsta³a Biblia Poznañska, tam, od siedmiu lat, organizowany jest ciesz¹cy siê du¿¹ renom¹ cykl pt. „Verba sacra”, w ramach którego wybitni aktorzy
czytaj¹ Bibliê. Now¹ inicjatyw¹ jest Poznañski Maraton Biblijny, polegaj¹cy na
czytaniu na g³os w koœcio³ach ca³ego Pisma Œwiêtego.
Obraz ca³oœci dope³nia fakt, ¿e biblist¹ jest metropolita poznañski, abp Stanis³aw G¹decki, który w ka¿dym tomie periodyku „Biblia i ekumenizm” zamieszcza artyku³ bêd¹cy wprowadzeniem w tematykê numeru.
Inspiracj¹ dla biblijnego œrodowiska poznañskiego do podjêcia nowej inicjatywy wydawniczej sta³a siê Karta ekumeniczna, w której wstêpie czytamy: „Wspólnie s³uchaj¹c S³owa Bo¿ego zawartego w Piœmie Œwiêtym – wezwani do wyznawania naszej wspólnej wiary, jak i wspólnego dzia³ania zgodnie z poznan¹
prawd¹ – chcemy daæ œwiadectwo o mi³oœci oraz nadziei dla wszystkich ludzi”.
Zachêtê da³o te¿ Dyrektorium ekumeniczne uznaj¹ce Pismo Œwiête za „znakomite narzêdzie w potê¿nym rêku Bo¿ym do osi¹gniêcia tej jednoœci, któr¹ Zbawca
wskazuje wszystkim ludziom”.
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We wstêpie do pierwszego tomu ks. dr Tomasz Siuda pisze:
„Postulat wspólnego ws³uchiwania siê w S³owo Bo¿e sta³ siê inspiracj¹ dla
poznañskiego œrodowiska ekumenicznego do podjêcia ró¿nego rodzaju przedsiêwziêæ, w tym prac badawczych, ukierunkowanych na wielop³aszczyznowe odczytywanie natchnionego tekstu biblijnego. By sprostaæ temu zadaniu, nie mogliœmy
siê ograniczyæ do w³asnego œrodowiska lokalnego. Dlatego zaprosiliœmy do dyskusji, wymiany myœli i podzielenia siê w³asnymi osi¹gniêciami badawczymi
chrzeœcijan ró¿nych wyznañ”.
W³aœnie ta wielop³aszczyznowoœæ jest najwiêkszym atutem ka¿dego tomu, bo
pokazuje, ¿e aby w miarê pe³nie odczytaæ Pismo Œwiête trzeba wzi¹æ pod uwagê
dorobek biblistów ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich..
Redaktorzy „Biblii i ekumenizmu” uk³adaj¹ poszczególne tomy wokó³ g³ównego tematu, a autorami s¹ naukowcy ró¿nych wyznañ, reprezentuj¹cy ró¿ne polskie oœrodki akademickie.
Pierwszy tom poœwiêcony jest polskim przek³adom Pisma Œwiêtego, drugi
modlitwom Jezusa, a trzeci stanowi dokumentacjê sympozjum na temat „Proroctwo – mowa gwiazd czy g³os Bo¿y?”, zorganizowanego w ramach IV Ekumenicznego Œwiêta Biblii w Poznaniu w 2005 r. Szczególnie interesuj¹ca jest dyskusja z udzia³em dwóch biblistów rzymskokatolickich, biblisty prawos³awnego i
zielonoœwi¹tkowego, co niech bêdzie zachêt¹ dla redaktorów periodyku, aby jak
najczêœciej siêgali po tê formê wymiany myœli.
W³aœciwie wiêkszoœæ tekstów pomieszczonych w trzech tomach „Biblii i ekumenizmu” zas³uguje na omówienie. Ich mnogoœæ to uniemo¿liwia, ale ich tematy
i autorów znajdzie czytelnik „SiDE” w „Bibliografii ekumenicznej czasopism
polskich”.
Jest zajêciem fascynuj¹cym i p³odnym intelektualnie œledzenie, jak bibliœci
ró¿nych konfesji naœwietlaj¹ z perspektywy swoich Koœcio³ów poszczególne
kwestie i fragmenty Pisma Œwiêtego, a bêdzie jeszcze ciekawiej, gdy przedstawiane zostan¹ zagadnienia kontrowersyjne, dziel¹ce chrzeœcijan, jak np. prymat
papieski.
„Biblia i ekumenizm” to nie tylko cenna lektura dla biblistów, ale tak¿e dla
profesorów teologii i kaznodziejów. Periodyk œmia³o polecamy wszystkim czytelnikom „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”, ciesz¹c siê, ¿e do nielicznych pism ekumenicznych w Polsce dosz³o jeszcze jedno i to na wysokim poziomie.
Grzegorz Polak

356

