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ARTYKU£Y

Karol Karski
EDYNBURG 1910 – STO LAT
D¥¯EÑ EKUMENICZNYCH

Œwiatowa Konferencja Misyjna, która zebra³a siê latem 1910 r. w Edynburgu
jest wydarzeniem, którego powa¿ne znaczenie zaczynamy oceniaæ lepiej i pe³niej
w miarê up³ywu lat. Ale ju¿ i wówczas zdawano sobie sprawê z wagi zamierzenia. Jakkolwiek Edynburg 1910 by³ nastêpstwem wczeœniejszych konferencji, to
jednak pod wieloma wzglêdami oznacza³, w stosunku do tego, co osi¹gniêto poprzednio, wyraŸny postêp.
Uczestnikami Konferencji byli oficjalni delegaci towarzystw misyjnych, przy
czym zaproszono tylko te towarzystwa, których misjonarze faktycznie pracowali w
krajach zamorskich oraz takie, które prowadzi³y dzia³alnoœæ wœród narodów niechrzeœcijañskich. Nie dopuszczono natomiast organizacji trudni¹cych siê nawracaniem chrzeœcijan z jednego wyznania na drugie. Liczba uczestników zale¿a³a od
liczby stacji misyjnych prowadzonych przez dane towarzystwo. Poniewa¿ wiele towarzystw by³o oficjalnymi organami Koœcio³ów, dlatego Konferencja Edynburska,
w szerszym rozmiarze ni¿ wszystkie poprzednie, by³a zgromadzeniem upowa¿nionym do przemawiania w imieniu Koœcio³ów. Jednoczeœnie trzeba jednak podkreœliæ, ¿e by³a ona konferencj¹ towarzystw misyjnych, a nie Koœcio³ów.
Konferencja nie by³a upowa¿niona do podejmowania decyzji, które by³yby
wi¹¿¹ce dla towarzystw misyjnych. Mog³a jednak im pomóc w uzgodnieniu stanowisk i przygotowaniu wspólnej dzia³alnoœci1 . Dla zrealizowania tego celu podjêto szerokie studia przygotowawcze, dot¹d nie stosowane na poprzednich
konferencjach.
1
K.S. Latourette, Die ökumenische Bedeutung der Missionsbewegung und des Internationalen Missionsrates, w: R. Rouse-S.C. Neill, Geschichte der Õkumenischen Bewewgung 1517-1948, Göttingen 1963,
t. 1, s. 489n.
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W 1908 r. utworzono Komitet Przygotowawczy. Ustalono osiem tematów i ich
opracowanie powierzono odpowiednim komisjom. Ten sposób postêpowania sta³
siê wzorem dla póŸniejszych posiedzeñ ruchu ekumenicznego, np. dla Miêdzynarodowej Rady Misyjnej w 1928, 1938 i 1947 r., II Œwiatowej Konferencji Koœcio³ów do Spraw Praktycznego Chrzeœcijañstwa w 1937 r., w Oksfordzie, i I Zgromadzenia Ogólnego Œwiatowej Rady Koœcio³ów w 1948 r., w Amsterdamie.
Praca Komisji trwa³a miesi¹cami. Pozyskano wspó³pracowników z wielu krajów i Koœcio³ów. Zwrócono siê o wyra¿enie opinii i dostarczenie informacji do
setek ludzi nale¿¹cych do ró¿nych Koœcio³ów i reprezentuj¹cych ró¿ne pogl¹dy
teologiczne. Ju¿ ten fakt wytworzy³ ekumeniczn¹ atmosferê.
Szczególnie wa¿ne dla rozwoju ruchu ekumenicznego by³y trzy spoœród oœmiu
tematów. I tak:
 sprawozdanie pierwszej komisji akcentowa³o œwiatowe pos³annictwo Koœcio³a;
 drugiej – mówi³o o rozwoju zjawiska nazwanego póŸniej „m³odymi Koœcio³ami” oraz przekonywaj¹co wyjaœnia³o, ¿e jednym z zasadniczych zadañ jest
powo³ywanie na obszarach misyjnych samodzielnie pracuj¹cych Koœcio³ów, które – niezale¿ne finansowo – prowadzi³yby dzia³alnoœæ misyjn¹;
 sprawozdanie ósmej komisji ju¿ w tytule („Wspó³praca i popieranie jednoœci”) – wyra¿a³o tendencje i zamiary ekumeniczne.
Bardzo powa¿nie potraktowano problem wspó³pracy i jednoœci. Stwierdzono
m.in.: „Celem ka¿dej pracy misyjnej jest d¹¿enie do tego, by w ka¿dym niechrzeœcijañskim kraju rozwija³ siê niepodzielony Koœció³ Chrystusowy”; i dalej: „Koœcio³y autochtoniczne, niezale¿nie od przekonañ i pragnieñ misjonarzy zachodnich, winny w mo¿liwie niezbyt odleg³ym czasie rozwi¹zaæ problem jednoœci lub
przynajmniej siê nim zaj¹æ”2 .
Cz³onkowie „m³odych Koœcio³ów” odgrywali w Edynburgu nieco wiêksz¹ rolê
ni¿ na poprzednich posiedzeniach. Jakkolwiek nie by³o ich wielu (zaledwie siedemnastu) i nie reprezentowali Koœcio³ów, gdy¿ – jak wspomniano – Koœcio³y na
Konferencji nie mia³y oficjalnych przedstawicieli, to jednak brali oni ¿ywy udzia³
w dyskusjach i pracach. Szczególne wra¿enie wywar³a wypowiedŸ Vedanayakama Samuela Azariaha (1874-1945), póŸniejszego pierwszego biskupa anglikañskiego w Indiach, który mówi³ na temat wspó³pracy miêdzy misjonarzami a dzia³aczami autochtonicznymi. Trzech cz³onków ”m³odych Koœcio³ów” wybrano do
nader wa¿nego Komitetu Kontynuacji Pracy. Byli to: bp Yoichi Honda (18481912) z Japonii, Cheng-Ching-yi (1881-1940) z Chin i dr K. S. Chatterjee z Indii3 . Wybór ten mia³ niejako wyra¿aæ, ¿e „m³odym Koœcio³om” przypadnie w
przysz³oœci wiêksza rola w ruchu ekumenicznym.
Tam¿e
W.R. Hogg, Ecumenical Foundations. A History of the International Missionary Council And Its Nineteenth-Century Background, New York 1952, s. 135, 137.
2

3
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Tak¿e pod wzglêdem ró¿norodnoœci wyznañ, Konferencja Edynburska by³a
bardziej reprezentatywna ni¿ jej poprzedniczki. Wczeœniejszym posiedzeniom ton
nadawali g³ównie ludzie wywodz¹cy siê z ewangelickich ruchów przebudzeniowych, co powodowa³o, ¿e konferencje te nosi³y wyraŸnie protestancki charakter i
niezbyt ¿yczliwie spogl¹da³y na katolick¹ tradycjê. Natomiast do Edynburga
przybyli te¿ tzw. anglokatolicy, którzy zdecydowali siê na uczestnictwo pod warunkiem, ¿e nie bêdzie siê od nich wymaga³o, by rezygnowali ze swych przekonañ. Ich obecnoœæ i ¿ywy udzia³ w obradach poszerzy³y konfesyjny charakter
spotkania i da³y podstawê do przypuszczeñ, ¿e dziêki przyjêciu nowych elementów i tradycji ¿ycia religijnego, ruch ekumeniczny wzbogaci siê o nowe wartoœci
i znacznie poszerzy zakres oddzia³ywania.
¯adna z poprzednich konferencji misyjnych nie by³a tak reprezentatywna dla
œwiatowego chrzeœcijañstwa jak Konferencja Edynburska, ¿adna te¿ nie obejmowa³a tak wielu narodów, ras i odcieni wyznaniowych. Jej s³ab¹ stron¹ by³ natomiast charakter anglosaski: niedostatecznie reprezentowane by³y Koœcio³y kontynentu europejskiego, co spowodowa³o, ¿e w pocz¹tkowym okresie ruch ekumeniczny w Europie nie rozszerza³ siê tak intensywnie, jak w Koœcio³ach w Wielkiej
Brytanii i w Stanach Zjednoczonych4 . Dodatkowym czynnikiem wp³ywaj¹cym
na tak¹ sytuacjê by³ fakt, i¿ na kontynencie (w przeciwieñstwie do œwiata anglosaskiego) istnia³ niemal ca³kowity rozdzia³ miêdzy Koœcio³ami a towarzystwami
misyjnymi.
Konferencja w Edynburgu by³a zapowiedzi¹ nowego kierunku w ruchu na
rzecz jednoœci Koœcio³a i chocia¿ zagadnienie to nie znalaz³o siê w oficjalnym
porz¹dku obrad, to jednak nie usz³o uwagi uczestników. Podczas dyskusji nad
sprawozdaniem Komisji do Spraw Wspó³pracy i Jednoœci Chrzeœcijañskiej, wielu
mówców porusza³o te kwestie, a jeden z nich odczyta³ list do biskupa katolickiego Cremony, Geremia Bonomelliego (1831-1914), którego autor pisa³, ¿e w Konferencji Edynburskiej dostrzega elementy religijne w pe³ni wystarczaj¹ce do
stworzenia „zdrowej podstawy do dalszych rozmów, przy czym nale¿a³oby pracowaæ nad zjednoczeniem tych wszystkich, którzy wierz¹ w Chrystusa”5 .
Chocia¿ przedstawiciele Koœcio³a katolickiego i prawos³awnego nie byli obecni, bo te¿ ich nie zaproszono, to jednak anglikanie podkreœlili, ¿e nie nale¿y zapominaæ o istotnym znaczeniu tych dwóch wielkich wspólnot chrzeœcijañskich. Bp
Edward Steward Talbot wyrazi³ nadziejê, ¿e mo¿e nastêpnym razem, gdy zbierze
siê podobna do tej konferencja, „duch jednoœci bêdzie móg³ sprawiæ, ¿e niektórzy
przedstawiciele owego (rzymskokatolickiego) Koœcio³a bêd¹ w stanie podj¹æ osobist¹ rozmowê z ich rozdzielonymi braæmi”. Ale najbardziej wymowna wypoW. Günther, Von Edinburg nach Mexico City. Die ekklesiologischen Bemühungen der Weltmissionskonferenzen (1910-1963), Stuttgart 197, s. 11.
5
K. S. Latourette, dz. cyt., s. 496.
4
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wiedŸ pochodzi³a od jednego z przedstawicieli Londyñskiego Towarzystwa Misyjnego, który powiedzia³: „Têskniê za chwil¹, kiedy bêdziemy mieæ znowu konferencjê, podczas której mê¿owie Koœcio³a greckiego i rzymskiego, stoj¹cy w
s³u¿bie Chrystusa, bêd¹ wspólnie z nami omawiaæ problemy”6 .
Konferencja Edynburska by³a pierwszym powa¿nym doœwiadczeniem dla
przysz³ych przywódców ruchu ekumenicznego. Czo³ow¹ rolê w jej przygotowaniu i przeprowadzeniu odegra³ John R. Mott (1865-1955), jeden ze wspó³za³o¿ycieli Œwiatowego Zwi¹zku Studentów Chrzeœcijañskich. Potem przez wiele lat
sta³ on na czele ruchu misyjnego. Z chrzeœcijañskiego ruchu studenckiego wywodzi³ siê tak¿e najbli¿szy wspó³pracownik Motta, Joseph H. Oldham (1874-1969),
póŸniejszy wieloletni sekretarz Miêdzynarodowej Rady Misyjnej. Inny uczestnik
Konferencji Edynburskiej, bp Charles H. Brent (1862-1929), zapocz¹tkowa³
bezpoœrednio po jej zakoñczeniu dzia³alnoœæ organizacji Ruch Wiara i Ustrój Koœcio³a.
Szczególne znaczenie mia³ fakt, ¿e o pomoc w przygotowaniu Konferencji
zwrócono siê do wielu m³odych ludzi, z których niemal wszyscy dzia³ali w chrzeœcijañskim ruchu studenckim Wielkiej Brytanii i Irlandii. Doœwiadczenie zdobyte
w Edynburgu sk³oni³o wielu z nich do aktywnego zaanga¿owania siê w dzia³alnoœci na rzecz jednoœci chrzeœcijan. Najwybitniejszym z tych m³odych ludzi mia³
okazaæ siê William Temple (1881-1944), póŸniejszy anglikañski arcybiskup Canterbury, bez którego trudno wyobraziæ sobie w ogóle ruch ekumeniczny w jego
dzisiejszej postaci7 .
Do dalszego prowadzenia dzia³alnoœci, Konferencja Edynburska powo³a³a Komitet Kontynuacji Pracy. By³o to du¿e osi¹gniêcie i dr Mott mia³ powód do wyra¿enia optymizmu w przemówieniu koñcowym: „Koniec Konferencji jest pocz¹tkiem podboju. Koniec planowania jest pocz¹tkiem dzia³ania”8 . Ale jeszcze dwa
dni wczeœniej nie by³o pewne, czy dojdzie do jakiegokolwiek „dzia³ania”. Koncepcja sta³ego organu miêdzynarodowej wspó³pracy, maj¹cego prowadziæ dalej
pracê rozpoczêta w Edynburgu, by³a jeszcze tak nowa, ¿e wywo³ywa³a g³êbokie
zaniepokojenie i silne opory u wielu uczestników Konferencji. Ostatecznie jednak
projekt zosta³ przyjêty9 . Krok ten mia³ w gruncie rzeczy powa¿ne znaczenie,
gdy¿ Komitet sta³ siê w³aœciwym prototypem póŸniejszej formy organizacyjnej
ruchu ekumenicznego.
Wzrost wspó³pracy na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej przeszed³ wszelkie
oczekiwania. Komitet Kontynuacji Pracy, którego przewodnicz¹cym zosta³ Mott,
a sekretarzem Oldham, przyst¹pi³ energicznie do dzia³ania. Fakt, ¿e w jego sk³ad

6
7
8
9
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wchodzili przedstawiciele wielu wyznañ i narodów, w tym tak¿e kilku reprezentantów „m³odych Koœcio³ów”, by³ œwiadectwem nowej perspektywy uzyskanej w
Edynburgu.
Pod patronatem Oldhama powo³ano do ¿ycia godny uwagi kwartalnik „International Review of Mission” (Miêdzynarodowy Przegl¹d Misyjny), poœwiêcony
problematyce misji Koœcio³a w œwiecie. Pierwszy numer ukaza³ siê w 191210 . W
stosunkowo krótkim czasie pismo zdoby³o rangê najwa¿niejszego ponadwyznaniowego periodyku miêdzynarodowego w dziedzinie zagadnieñ misyjnych. Szeroki kr¹g wspó³pracowników i sprawozdawców rekrutuj¹cych siê z wielu krajów
i najró¿norodniejszych tradycji koœcielnych i teologicznych, obszerne bibliografie
i roczne przegl¹dy dzia³alnoœci misyjnej w œwiecie, obejmuj¹ce zarówno misje
katolickie, jak i protestanckie – wszystko to przyczyni³o siê w istotny sposób do
podtrzymania ekumenicznego ducha.
Od paŸdziernika 1912 r. do maja 1913 r. Mott zorganizowa³ w Azji 18 konferencji regionalnych i 3 narodowe, których uczestnikami byli zarówno misjonarze,
jak i autochtoniczni dzia³acze ró¿nych misji i Koœcio³ów. Szczególn¹ uwagê poœwiêcono sprawie przejêcia przez autochtonów odpowiedzialnoœci za chrzeœcijañskie zwiastowanie i organizacjê koœcieln¹11 .
Œwiatowa Konferencja Misyjna w Edynburgu w 1910 r., podejmuj¹c decyzjê o
utworzeniu Komitetu Kontynuacji Pracy, powo³a³a do ¿ycia pierwszy permanentny organ ekumeniczny. Po pierwszej wojnie œwiatowej, podczas posiedzenia w
Lake Mohonk, w stanie Nowy Jork, w paŸdzierniku 1921 r., Komitet Kontynuacji
Pracy przekszta³cony zosta³ w Miêdzynarodow¹ Radê Misyjn¹, która – obok
Wiary i Ustroju oraz Praktycznego Chrzeœcijañstwa – stanowi³a w okresie miêdzywojennym jeden z trzech g³ównych nurtów ruchu ekumenicznego. Z dwóch
wymienionych nurtów powsta³a w 1948 r. Œwiatowa Rada Koœcio³ów, natomiast
Miêdzynarodowa Rada Misyjna zintegrowa³a siê z ŒRK trzynaœcie lat póŸniej na
Trzecim Zgromadzeniu Ogólnym w New Delhi (Indie, 1961).

10
Kwartalnik ten ukazuje siê bez przerwy do chwili obecnej. Aktualnym wydawc¹ jest Komisja ds. Misji
Œwiatowej i Ewangelizacji Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Dotychczas wydano blisko 400 numerów.
11
W. R. Hogg, dz. cyt., s. 152.
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JEAN-ARNOLD DE CLERMONT
WSTÊPNE UWAGI
PRZEWODNICZ¥CEGO
KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH
Jest w zwyczaju, i¿ w ramach Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Koœcio³ów
Europejskich (KKE) prosi siê przewodnicz¹cego Komitetu Naczelnego o przed³o¿enie sprawozdania. To wyjaœnia moje wyst¹pienie na tym posiedzeniu plenarnym, które jest poœwiêcone ¿yciu KKE miêdzy Zgromadzeniami Ogólnymi w
Trondheim i Lyonie. Ale nie chcia³bym odwróciæ waszej uwagi od sprawozdañ
sekretarza generalnego, dyrektorów komisji i sekretarza do spraw finansów. Komitet Naczelny, oczywiœcie, w pe³ni solidaryzuje siê z tymi wywodami. Moje
w³asne uwagi bêd¹ wiêc mia³y bardziej charakter osobisty.
Gdy spogl¹dam wstecz na ostatnie szeœæ lat dzia³alnoœci Komitetu Naczelnego, muszê przyznaæ, ¿eœmy wiêkszoœæ czasu poœwiêcili naszym strukturom. Niemal mo¿na by powiedzieæ, ¿e odby³o siê to kosztem innych priorytetów. Do sprawy tej wrócê póŸniej. Ale siêgnijmy po inne tematy: gdy przypomnimy sobie
Trondheim, to tamtejsze Zgromadzenie Ogólne poœród 43 programowych celów
(!) zleci³o nam przyspieszenie integracji Komisji Koœcio³ów ds. Migrantów w
Europie (KKME) z KKE. Bardzo szybko mogliœmy siê przekonaæ, ¿e nie tyle
chodzi³o tutaj o kwestie statutowe, lecz raczej o to, jak rozumiemy KKE, jak¹
mamy wizjê jej roli w Europie i jak widzimy nasz¹ w³asn¹ pracê. Z jednej strony
wszyscy musieliœmy skonstatowaæ, ¿e takie zagadnienia, jak ochrona migrantów,
rehabilitacja ofiar rasizmu i zwrócenie uwagi na nowe formy niewolnictwa,
zw³aszcza niewolnictwa seksualnego, stanowi¹ element wspólnej misji naszych
Koœcio³ów w Europie i ich œwiadectwa w odniesieniu do budowy i integracji europejskiej. Mogê was zapewniæ, ¿e Komitet Naczelny podziela to przekonanie i
jestem pewny, ¿e nasze Zgromadzenie Ogólne poprze plan og³oszenia roku 2010
rokiem Koœcio³ów w Europie na rzecz Migrantów.
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Ale jednoczeœnie dostrzegliœmy tak¿e, ¿e KKE, w ramach której odt¹d
dzia³aj¹ trzy komisje, przynajmniej pod wzglêdem sposobu swojej pracy nie
bêdzie ju¿ przypominaæ tej Konferencji, która jeszcze w Trondheim radoœnie
œwiêtowa³a zakoñczenie procesu integracji z Europejsk¹ Komisj¹ Ekumeniczn¹ do spraw Koœcio³a i Spo³eczeñstwa (EECCS) w 1999 roku. Niejako w
nawi¹zaniu do Trondheim Komisja ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa w ró¿ny
sposób by³a proszona do udzielania odpowiedzi na pytania nadsy³ane przez
Koœcio³y. Potrzebowaliœmy czasu, by móc ukazaæ, na czym polega w³aœciwe
sprawowanie funkcji kierowniczych przez sekretarza generalnego w œcis³ej
relacji z dyrektorami komisji.
Tutaj w Lyonie otrzymujecie formalne propozycje zmian naszego regulaminu
obrad i przepisów wykonawczych, ale Komitet Naczelny zdaje sobie sprawê, ¿e
szczegó³owa rewizja tych tekstów bêdzie konieczna w najbli¿szych latach. Komitet Naczelny nie chcia³ tego czyniæ na tym Zgromadzeniu, gdy¿ priorytetem dla
niego by³o skoncentrowanie uwagi Koœcio³ów cz³onkowskich na ich wspólnej
wizji KKE, zanim zostan¹ z tego wyci¹gniête konsekwencje statutowe i regulaminowe.
Wa¿nym przystankiem z Trondheim do Lyonu by³o III Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu. Sekretarz generalny wspomni o tym w swoim sprawozdaniu. Ze swej strony chcia³bym wskazaæ na dwa aspekty. Moim zdaniem nie
zwrócono wystarczaj¹cej uwagi na fakt, ¿e by³o to Zgromadzenie, w którym po
raz pierwszy wziê³o udzia³ 2500 delegatów, reprezentuj¹cych najwiêksz¹ sieæ
ekumeniczn¹, jaka kiedykolwiek zebra³a siê w Europie. Mimo niedoci¹gniêæ
III EZE w Sibiu zaapelowa³o do nas wszystkich, byœmy silniej zaanga¿owali siê
na rzecz dawania wspólnego œwiadectwa. W rzeczywistoœci by³o ono czymœ w
rodzaju plebiscytu na rzecz Karty Ekumenicznej, której idee przenika³y ca³e spotkanie.
Musimy tak¿e, jak s¹dzê, kontynuuj¹c dorobek z Sibiu zaj¹æ siê ekumenicznymi oczekiwaniami, które tam zosta³y sformu³owane. Innymi s³owy: im wiêcej relacji z Koœcio³em rzymskokatolickim, tym wiêcej wspólnego œwiadectwa! Nie
jestem tak naiwny, ¿ebym uwierzy³, ¿e istniej¹ce miêdzy naszymi Koœcio³ami napiêcia eklezjologiczne i teologiczne s¹ ³atwe do zniwelowania. Czy nawet nasze
relacje miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi KKE s¹ wolne od tego rodzaju napiêæ? Mimo to jestem przekonany, ¿e nie przebyliœmy nawet po³owy tej drogi,
któr¹ mogliœmy przejœæ wspólnie w ramach tego, co ju¿ nas ³¹czy teologicznie i
duchowo. Stajemy siê winni, nie robi¹c postêpów na tej drodze w œwiecie, który
tak pilnie potrzebuje wspólnego œwiadectwa chrzeœcijan. Nie mamy cudownych
recept na ocieplenie klimatu lub kryzys finansowy, który wstrz¹sa œwiatem; nie
mamy gotowych odpowiedzi na temat u³o¿enia stosunków pomiêdzy Pó³noc¹ a
Po³udniem lub zbudowania pokoju... Jesteœmy jednak w stanie wywieraæ racjonalny wp³yw na dyskusje i dzia³ania dotycz¹ce przysz³oœci naszego œwiata. To
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znaczy jesteœmy w stanie skierowaæ g³ówn¹ uwagê na s³aboœci i sprzeciwiæ siê
fatalizmowi, z czym wi¹¿e siê nasza nadzieja pok³adana w Chrystusie oraz przekonanie, ¿e nie samym chlebem cz³owiek ¿yje. Nasze wspólne ws³uchiwanie siê w
S³owo Bo¿e, nasza wspólna modlitwa, nasze pe³ne nadziei kroczenie t¹ drog¹ daleko wyprzedzaj¹ to, co osi¹gnêliœmy w granicach wyznaczonych porozumieniami teologicznymi i eklezjologicznymi.
Integracja KKME, III EZE w Sibiu, sprawy zwi¹zane ze struktur¹ KKE i
ekumenizm nie by³y jedynym przedmiotem zainteresowania Komitetu Naczelnego KKE. Z uwag¹ œledzi³ on tak¿e pracê komisji. Dowiemy siê o tym z raportów przygotowanych na Zgromadzenie Ogólne. Pojawia siê w nich tak¿e pytanie dotycz¹ce roli Komitetu Naczelnego. Wspomnia³em ju¿ wczeœniej, jak wa¿ne jest jasne zrozumienie czynników integruj¹cych KKE i dostosowanie to tego
struktur. Po szeœciu latach doœwiadczenia chcia³bym tutaj odnieœæ siê do kwestii miejsca, jakie winniœmy przypisywaæ Komitetowi Naczelnemu w naszej
wizji KKE.
Nie chcia³bym uprzedzaæ dyskusji, jakie odbêd¹ siê na naszym Zgromadzeniu
Ogólnym. Dotyczyæ bêd¹ one wizji, jakie mamy dla KKE, i priorytetów, jakie
nale¿y przyj¹æ na nadchodz¹ce lata. Ale chcia³bym zaraz na wstêpie podziêkowaæ
tym licznym Koœcio³om cz³onkowskim, które w³¹czy³y siê w proces przygotowawczy do tego Zgromadzenia, wyra¿aj¹c swoje oczekiwania wobec KKE w
oparciu o dokumenty, które otrzyma³y w grudniu ubieg³ego roku. Z ich wypowiedzi wynika³o, ¿e KKE winna skupiæ uwagê na kilku istotnych celach, a jej komisje powinny wspó³pracowaæ ze sob¹ w koherentny sposób. Dziêki temu mo¿liwe
bêdzie opisanie na nowo roli Komitetu Naczelnego.
Wydaje mi siê, ¿e w takiej perspektywie rola Komitetu Naczelnego mniej
powinna polegaæ na szczegó³owym œledzeniu pracy komisji – co nie oznacza
zwolnienia go z odpowiedzialnoœci za tê pracê – bardziej natomiast na podejmowaniu permanentnej analizy sytuacji w Europie, formu³owaniu takich wypowiedzi Koœcio³ów i ruchu ekumenicznego, które by³yby zgodne z oczekiwaniami ze strony Boga. Wydaje mi siê, ¿e na Komitecie Naczelnym spoczywa specyficzna odpowiedzialnoœæ o¿ywienia dialogu ekumenicznego na temat
wspólnego œwiadectwa. Nie ma on tego czyniæ z pominiêciem konkretnych
prac realizowanych przez komisje, lecz musi stworzyæ odpowiednie warunki
dla prowadzenia dialogu. Dla wype³nienia tego zadania wielkim wzbogaceniem jest tutaj ró¿norodnoœæ cz³onków Komitetu Naczelnego, zw³aszcza gdy
to bogactwo s³u¿y lepszemu rozpoznawaniu sytuacji Koœcio³ów i ich œwiadectwa w Europie.
Z tej perspektywy wynikaj¹ dwie konkretne kwestie:
KKE jest ekumeniczn¹ wspólnot¹ Koœcio³ów w Europie i tak¹ musi pozostaæ.
Ale ekumeniczne zaanga¿owanie jest wspierane tak¿e przez szereg ruchów i zrze-
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szeñ, które przyczyniaj¹ siê do upowszechnienia orêdzia Koœcio³ów przez media.
Jeœli Komitet Naczelny chce w pe³nym wymiarze odegraæ rolê koordynatora i inspiratora wspólnego œwiadectwa lub przynajmniej wnieœæ jakiœ wk³ad do dyskusji
nad nim, to musi podtrzymywaæ stosunki i dialog z wieloma potencjalnymi partnerami ekumenicznymi. Prawdopodobnie wype³nienie tego zadania najlepiej u³atwi¹ komisje, ale pod warunkiem, ¿e odpowiednio do swego stylu pracy zaakceptuj¹ rolê Komitetu Naczelnego jako koordynatora i wyraziciela wspólnego przes³ania Koœcio³ów.
Z powy¿szego wynika moje drugie pytanie dotycz¹ce roli Komitetu Naczelnego: czy nie powinien on bardziej ni¿ dotychczas staæ siê miejscem, w którym
odbija siê polityka komunikacyjna KKE, miejscem, w którym rok po roku podejmowana jest próba przybli¿ania g³osu Koœcio³ów europejskiej opinii publicznej? Nowa strona internetowa KKE, utworzona na potrzeby Zgromadzenia
Ogólnego i pomyœlana jako miejsce wymiany pogl¹dów, winna staæ siê w przysz³oœci oknem, przez które KKE bêdzie widziana i s³yszana jako wspólny g³os
Koœcio³ów w dyskusji publicznej. Ale tak¿e inicjatywy w innych dziedzinach
stan¹ siê konieczne, jeœli KKE ma byæ bardziej widoczna w europejskiej opinii
publicznej.
Pozwólcie, ¿e poczyniê ostatni¹ uwagê, do której zainspirowa³y mnie czerwcowe wybory europejskie. Jeœli absencja wyborcza w wielu krajach by³a tak
wielka, nie oznacza to w pierwszym rzêdzie opozycjê wobec europejskiego projektu, lecz jest raczej wyrazem braku przyswojenia tego projektu ze strony wiêkszoœci naszych wspó³obywateli. Europa jest rzeczywistoœci¹ kulturaln¹, geograficzn¹, ludzk¹… ale Unia Europejska ma niewielkie znaczenie dla wiêkszoœci;
jest ona spraw¹ ekspertów. Dlatego nie powinno byæ zaskoczeniem, ¿e cz³onkowie naszych Koœcio³ów myœl¹ podobnie. Oni wyznaj¹ wiarê w Koœció³ powszechny i bior¹ udzia³ w ¿yciu swojego Koœcio³a. Ale gdy Koœcio³y próbuj¹
wyraziæ swoj¹ nadziejê i swoj¹ jednoœæ w Chrystusie na kontynencie europejskim
oraz w³¹czyæ siê w s³u¿bê na rzecz ca³ej ludzkoœci… to d¹¿enia te pozostaj¹ dla
nich obce a nawet nieznane.
Tak wiêc ka¿demu z naszych lokalnych lub krajowych Koœcio³ów trzeba postawiæ pytanie o osobist¹ odpowiedzialnoœæ za zamys³y KKE, nie tylko finansow¹, lecz tak¿e duchow¹. Zapewne KKE musi czyniæ starania, aby jej plany
by³y bardziej czytelne, koherentne i mo¿e tak¿e mniej skomplikowane; innymi
s³owy: lepiej wyra¿a³y wspólne priorytety i zobowi¹zania. To jest w³aœciwym celem naszego Zgromadzenia Ogólnego. Ale ta wspólna praca ma tylko wówczas
sens, gdy Koœcio³y cz³onkowskie zobowi¹¿¹ siê do udzielania wsparcia projektowi, które wspólnie zdefiniujemy.
Ruch ekumeniczny – jako wspólne œwiêtowanie chwa³y Boga, jako wspólne
dawanie œwiadectwa wobec S³owa Bo¿ego, jako s³u¿ba dla ludzkoœci w imiê
Chrystusa – jest prawdopodobnie najbardziej wiarygodnym wyrazem nadziei po-
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k³adanej w Chrystusie, do której jesteœmy powo³ani. Jest on echem nadziei, któr¹
Bóg ma wobec naszego œwiata. Aby echo to brzmia³o coraz wyraŸniej, Konferencji Koœcio³ów Europejskich jest potrzebny ka¿dy poszczególny Koœció³ na naszym kontynencie.
T³umaczy³: Karol Karski
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Patriarcha Bart³omiej I
BOGATA W NADZIEJÊ PRZYSZ£OŒÆ
KONFERENCJI
KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH
Czcimy i wielbimy Trójjedynego Boga, który od piêædziesiêciu lat b³ogos³awi³
pracê naszej Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Lyon ma wybitnie symboliczne znaczenie dla czczenia tego jubileuszu, gdy¿ do tego miasta przyby³ œw. Ireneusz ze Wschodu, aby tutaj sprawowaæ swój urz¹d biskupi. Przez wiarê i mi³oœæ
œw. Ireneusza zosta³ przezwyciê¿ony dystans miêdzy Wschodem i Zachodem, tak
¿e odt¹d obie czêœci w jednym duchu jednoœci znajduj¹ siê wspólnie na tej samej
drodze i prosz¹ Pana, aby prowadzi³ je do ”…jednoœci we wierze i wspólnoty w
Duchu Œwiêtym,,1 , ¿eby tak¿e w przysz³oœci ¿y³y one pe³ni¹ swojej mi³oœci i
wspólnot¹ tej samej wiary.
Wci¹¿ na nowo dawaliœmy wyraz naszemu przekonaniu osobiœcie i w imieniu
Patriarchatu ekumenicznego, ale tak¿e na forum ogólnoprawos³awnym: tylko w
dialogu i w œcis³ej wspó³pracy Koœcio³y bêd¹ w stanie zwiastowaæ œwiatu w przekonuj¹cy i skuteczny sposób Ewangeliê o Chrystusie. Z tego powodu, odk¹d nasz
œwiêtej pamiêci poprzednik, patriarcha Joachim III w 1902 roku opublikowa³
swoj¹ s³ynn¹ encyklikê, wierzymy mocno jako Koœció³ Konstantynopola w to, ¿e
przywrócenie wspólnoty chrzeœcijañskiej jest priorytetowym i po¿¹danym zadaniem, które zosta³o na³o¿one na nas wszystkich, gdy¿ chodzi tutaj o nakaz, jaki
Zbawiciel Chrystus wypowiedzia³ w swej ostatniej modlitwie. Modlitwa ta jest
testamentem naszego Pana Jezusa Chrystusa, który musimy wype³niæ dos³ownie,
aby œwiat uwierzy³ (J 17, 21).
W tym duchu i modl¹c siê stale podczas naszych uroczystoœci liturgicznych o
jednoœæ wszystkich, prawos³awni wspólnie z innymi Koœcio³ami utworzyli przed
ponad szeœædziesiêciu laty Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów. W podobny sposób wspól1

Por. Œwiêt¹ Liturgiê œw. Jana Chryzostoma.
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nie z wieloma Koœcio³ami w Europie stworzyliœmy tê Konferencjê Koœcio³ów
Europejskich, której jubileusz dzisiaj obchodzimy, dziêkuj¹c za to Bogu. Jako
wspó³za³o¿yciele i wspó³odpowiedzialni za losy KKE korzystamy do dzisiaj nie
tylko z zebranych owoców, dziel¹c radoœæ wszystkich ciesz¹cych siê ze wspomnianego faktu i nie zadowalamy siê gratulacjami z powodu bogatych i b³ogos³awionych sukcesów, lecz przejmujemy tak¿e czêœæ na³o¿onej na nas odpowiedzialnoœci za wszystko, co w minionym czasie zosta³o zaniedbane lub nie uda³o
siê. W tym uroczystym momencie podkreœlamy ca³kiem œwiadomie pozycjê
prawos³awn¹, jednoczeœnie wyra¿aj¹c chêæ wyjaœnienia ewentualnych w¹tpliwoœci i nieporozumieñ, które powsta³y zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz naszego Koœcio³a prawos³awnego w odniesieniu do ju¿ wykonanej przez KKE
pracy.
Jesteœmy faktycznie szczêœliwi, i¿ w tym miejscu mo¿emy przypomnieæ cenny
wk³ad wielu prawos³awnych wspó³pracowników KKE na wszystkich p³aszczyznach, którym jesteœmy winni du¿¹ wdziêcznoœæ.
Jaki by nie by³ cenny wk³ad wszystkich tych osób, to nie mo¿emy jednak pomin¹æ naszej odpowiedzialnoœci i naszych zobowi¹zañ wobec KKE, zw³aszcza
tych, które zosta³y na nas na³o¿one z nakazu naszego Pana, który poleci³ nam
przywróciæ pe³n¹ wspólnotê wœród Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Europie. Na
tym polega nasza nadzieja i nasze niez³omne przekonanie.
Drogie Siostry i drodzy Bracia, w tym duchu i z najwiêkszymi nadziejami
oczekujemy przysz³oœci KKE.
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e w minionym piêædziesiêcioleciu KKE mia³a wiele
cennych osi¹gniêæ. W tym czasie zosta³y opracowane liczne dokumenty o ekumenicznym znaczeniu, teksty charakteryzuj¹ce siê teologiczn¹ g³êbi¹, jak Karta
Ekumeniczna, która powsta³a jako owoc wspólnych wysi³ków wszystkich Koœcio³ów w Europie, tzn. naszej Konferencji (KKE) i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).
Jak zosta³o to jednak podkreœlone w przes³aniu Trzeciego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego (Sibiu 2007), wiele postulatów Karty ani nie dotar³o
do œwiadomoœci wiernych, ani a fortiori nie zosta³o wprowadzonych w ¿ycie
przez nasze Koœcio³y. Niestety wiele tych zaleceñ nadal umyka uwadze wiernym
naszych Koœcio³ów. Pozosta³y wiêc one martw¹ liter¹ i nie s¹ w stanie przynieœæ
oczekiwanych przez nas pozytywnych rezultatów. Z tego wynika, ¿e nasze s³owa
nie pokrywaj¹ siê z naszymi czynami, co narusza wiarygodnoœæ naszych Koœcio³ów i zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz Koœcio³ów wywo³uje wra¿enie, ¿e nie
s¹ one w stanie znaleŸæ rozwi¹zañ dla problemów, które wymagaj¹ za³atwienia.
Jestem przekonany, ¿e te obserwacje nie s¹ dla was wszystkich nowe. Tote¿ zalecamy usilnie i prosimy serdecznie odpowiednie instancje naszej Konferencji, by
uczyni³y wszystko co w ich mocy na rzecz wsparcia sprawy recepcji (receptio) i
uœwiadomienia wspólnie wypracowanych porozumieñ.
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Jesteœmy przekonani o tym, ¿e nasze wy¿sze szko³y i fakultety teologiczne
bêd¹ mog³y wnieœæ wk³ad do osi¹gniêcia tego celu i bêd¹ musia³y dostrzec swoj¹
odpowiedzialnoœæ za programy studyjne, odpowiednie informowanie i szkolenie
studentów naszych Koœcio³ów w duchu pojednania i dobrze uzasadnionego imperatywu ekumenicznego. Ponadto jest naszym ¿yczeniem i zaleceniem, aby kompetentni w swoich dziedzinach naukowcy i profesorowie naszych wydzia³ów teologicznych wspólnie zajêli siê badaniem istniej¹cych problemów, które stoj¹ jeszcze na drodze do urzeczywistnienia pe³nej wspólnoty miêdzy naszymi
Koœcio³ami, i by czynili to z zamiarem znalezienia odpowiednich rozwi¹zañ i
umo¿liwienia nam wszystkim, z Bo¿¹ pomoc¹, osi¹gniêcia jednoœci we wierze i
wspólnocie Ducha Œwiêtego.
Patriarchat ekumeniczny podkreœla³ stale koniecznoœæ wspó³pracy miêdzy naszymi wydzia³ami teologicznymi w Europie (Encyklika z 1920 roku), tote¿ wita
odpowiednie zobowi¹zania zawarte w Karcie Ekumenicznej (& II,3). Zatem podobne inicjatywy i wszystkie skierowane na ten cel wysi³ki spotykaj¹ siê z nasz¹
wielk¹ aprobat¹; cenimy nale¿ycie teologiczny wk³ad KKE, jak równie¿ jej
wspó³pracê w zakresie wspierania programów, które maj¹ przyczyniæ siê do poprawy wspó³pracy miêdzy naszymi wydzia³ami teologicznymi.
W tym kontekœcie chcielibyœmy podkreœliæ, ¿e wspó³praca miêdzy KKE a
Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy by³a konieczna i konstruktywna. Dla poprawy tego ekumenicznego zaanga¿owania proponujemy lepiej zorganizowan¹ i
ustrukturyzowan¹ formê wspó³pracy miêdzy tymi dwoma gremiami. Chcielibyœmy przypomnieæ, ¿e Koœció³ Konstantynopola ju¿ kiedyœ w przesz³oœci, w ramach VIII Zgromadzenia Ogólnego naszej Konferencji w 1979 roku w Akademii
Prawos³awnej na Krecie zaproponowa³ przyjêcie w przysz³oœci Koœcio³a katolickiego w poczet cz³onków KKE. Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e propozycja ta nie jest
prosta i ¿e zajdzie koniecznoœæ wykonania pewnych prac wstêpnych i zmian odpowiednich uregulowañ. Mimo to jesteœmy przekonani, ¿e Konferencja wszystkich Koœcio³ów w Europie mo¿e najlepiej odpowiadaæ œwiêtemu nakazowi przywrócenia wspólnoty koœcielnej i s³u¿yæ wspó³czesnemu cz³owiekowi w rozwi¹zywaniu wielu z³o¿onych problemów.
Bêdzie wówczas mo¿liwe jeszcze skuteczniejsze wspieranie dialogu Koœcio³ów Europy z instytucjami europejskimi i Uni¹ Europejsk¹. Ten dialog, prowadzony przez nasz Koœció³ od dawna, jest cenny i konieczny nie tylko dla Koœcio³ów, lecz tak¿e dla politycznych instancji Unii Europejskiej i przede wszystkim
dla narodów Europy.
Bez duchowych wartoœci chrzeœcijañskich, które dotykaj¹ wszystkiego, co dotyczy si³y i ochrony ludzkiej osoby i jej godnoœci, przysz³oœæ nowej w budowie
bêd¹cej Europy jest mroczna i niepewna. Z tego powodu oœwiadczamy bez ogródek, ¿e dla Europy szacunek dla godnoœci osoby ludzkiej jako ”obrazu Boga,,
musi byæ podstaw¹ bezwarunkowego szacunku i ochrony nienaruszonoœci praw
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wszystkich ludzi, ”niezale¿nie od ich koloru skóry, religii, rasy, narodowoœci i
jêzyka,, (Trzecia Ogólnoprawos³awna Konferencja Przedsoborowa – Chambésy
1986).
Dzisiaj czasy s¹ trudne i warunki ¿yciowe krytyczne. Ci¹gle jeszcze istniej¹
niestety wojny i konflikty miêdzy narodami oraz mury podzia³u. Niesprawiedliwoœci spo³eczne i ekonomiczne dotykaj¹ ka¿dej rodziny: wrogoœæ wobec obcych,
rasizm, naruszanie praw ludzkich jak równie¿ wolnoœci religijnej staj¹ siê coraz
bardziej niepokoj¹cymi zjawiskami. Sekularyzacja oraz kryzys duchowoœci i wartoœci chrzeœcijañskich z dnia na dzieñ absorbuj¹ coraz bardziej nasze Koœcio³y.
Tak¿e wiara, nasza wiara w Jezusa Chrystusa zostaje postawiona pod znakiem
zapytania.
Nasi m³odzi ludzie s¹ stale konfrontowani z bezrobociem i kurczeniem siê
miejsc pracy. W nastêpstwie g³êbokiego kryzysu gospodarczego zamykane s¹
dzieñ w dzieñ przedsiêbiorstwa i firmy, ma³e i du¿e. Setki tysiêcy biednych imigrantów przybywaj¹ na nasz kontynent dla znalezienia lepszej przysz³oœci i staj¹
siê ofiarami handlu ludŸmi. Tak¿e œrodowisko naturalne cierpi z powodu naszej
obojêtnoœci i naszej niezdolnoœci otoczenia go ochron¹, nieumiejêtnoœci okazywania respektu naturze i dbania o ekonomiê stworzenia.
Chrzeœcijanie, ¯ydzi i muzu³manie znajduj¹ siê od lat w dialogu zmierzaj¹cym
do popierania pokoju i pojednania miêdzy ró¿nymi religiami monoteistycznymi.
Wszyscy szukaj¹ rozpaczliwie nadziei.
Dlatego ¿adna zw³oka nie zas³ugiwa³aby na usprawiedliwienie. Przeciwnie,
wspó³dzia³anie naszych Koœcio³ów jak i ich wspó³praca z Europejczykami odpowiedzialnymi za politykê, gospodarkê i sprawy spo³eczne jest równie konieczne
jak pilnie potrzebne.
Mamy misjê wspólnie zwiastowaæ Ukrzy¿owanego, który cierpia³, zosta³ pogrzebany i który ”œmierci¹ zwyciê¿y³ œmieræ”, jak s³yszymy w troparionie wielkanocnym. On przezwyciê¿y³ œmieræ i wyzwoli³ rodzaj ludzki, ”daruj¹c mu
¿ycie”. Mimo trudnoœci i niepowodzeñ, kryzysów i konfliktów, wojen i cierpienia
misj¹ wszystkich chrzeœcijan i wszystkich Koœcio³ów jest dzisiaj wspólne przekazywanie tego orêdzia o zmartwychwstaniu i nadziei, tego orêdzia o pojednaniu i
pokoju, gdy¿ Chrystus jest nadziej¹ œwiata. Doceniamy ból, cierpienie i mêczeñstwo, ale obstajemy niez³omnie przy tym, aby byæ wytrwa³ymi i z wami wszystkimi dzisiaj i jutro i na wieki wieków zwiastowaæ s³owa Aposto³a Paw³a:
„I tak rozumiejcie ten czas, ¿e nadesz³a godzina, abyœcie siê ze snu obudzili.
Teraz bowiem nasze zbawienie jest bli¿ej ni¿ wtedy, gdy uwierzyliœmy. Noc prawie przeminê³a, a dzieñ siê zbli¿y³. Odrzuæmy wiêc uczynki ciemnoœci, a przyobleczmy siê w orê¿ œwiat³oœci,, (Rz 13, 11-12).
Zainspirowani niewzruszonym przekonaniem, mi³oœci¹ i moc¹ wiary, mamy
uciskanym i cierpi¹cym ludziom zwiastowaæ moc, odwagê i wytrwa³oœæ, tak jak
wyrastaj¹ one z optymizmu i nadziei orêdzia Chrystusowego:
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„Przywdziejcie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, abyœcie mogli stawiæ czo³a zasadzkom diab³a… Stañcie wiêc z prawd¹ jako pasem wokó³ waszych bioder, sprawiedliwoœci¹
jako pancerzem i z nogami obutymi w gotowoœæ niesienia Ewangelii pokoju. W
ka¿dej sytuacji weŸcie tarczê wiary, któr¹ moglibyœcie gasiæ ogniste strza³y z³ego.
I przyjmijcie przy³bicê zbawienia…,, (Ef 6, 11-17).
Jesteœmy g³êboko przekonani, ¿e Trójjedyny Bóg pokieruje naszymi krokami,
jak te¿ dzia³alnoœci¹ Konferencji Koœcio³ów Europejskich i wszystkich Koœcio³ów Europy w nastêpnym piêædziesiêcioleciu w taki sposób, ¿e mi³oœæ i wspólnota stan¹ siê wspólnym dobrem ku chwale Jego œwiêtego Imienia.
Amen.
T³umaczy³: Karol Karski
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Patriarcha Daniel
NADZIEJA POWSTAJE Z WIARY
I WYRA¯A PRZEZ MI£OŒÆ

I. Jezus Chrystus – Ÿród³em nadziei
Temat XIII Zgromadzenia Ogólnego „Powo³ani do jednej nadziei”, zaproponowany przez Konferencjê Koœcio³ów Europejskich, jest bardzo dobrze dobrany do
czasów, w których ¿yj¹ i dzia³aj¹ zarówno ta organizacja, jak równie¿ wszystkie
Koœcio³y Europy. W okresie kryzysu finansowego, szukania nowych rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych przezwyciê¿enie tak wielu trudnoœci, chrzeœcijanie musz¹
wspólnie zastanowiæ siê nad tym, co dla nich oznacza nadzieja pok³adana w
Chrystusie lub – wyra¿aj¹c to œciœlej – jak mog¹ lepiej pogodziæ swoje nadzieje z
jedyn¹ nadziej¹, jak¹ jest Jezus Chrystus, nasz Pan.
W pismach Nowego Testamentu nadzieja jest opisana jako „lepsza nadzieja,
przez któr¹ zbli¿amy siê do Boga” (Hbr 7, 19). Ta lepsza nadzieja jest w³aœciwie
identyfikowana przez Œw. Aposto³a Paw³a z samym Chrystusem – „nasz¹ nadziej¹” (por. 1 Tm 1,1; Kol 1, 27).
Jezus Chrystus jest nasz¹ nadziej¹, gdy¿ jest zarazem prawdziwym Bogiem i
prawdziwym cz³owiekiem. On jest Tym, przez którego wszystko siê sta³o, a bez
Niego „nic siê nie sta³o, to co siê sta³o” (J 1, 3); „wszystko przez Niego i dla
Niego zosta³o stworzone. On te¿ jest przed wszystkim i wszystko istnieje dziêki
Niemu… On jest pocz¹tkiem, pierworodnym spoœród umar³ych, aby we wszystkim mieæ pierwszeñstwo. Bóg bowiem postanowi³, aby w Nim zamieszka³a ca³a
pe³nia i aby przez Niego pojednaæ wszystko ze sob¹, czy to na ziemi, czy w niebiosach, czyni¹c pokój przez krew jego krzy¿a” (Kol 1, 16-20).
Jezus Chrystus, ta ukazana nam mi³oœæ Boga, jest nasz¹ nadziej¹, gdy¿ jest
„obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1, 15), Stwórc¹, Opatrznoœci¹ oraz
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ostatecznym celem œwiata i stworzonej egzystencji. On jest Jednorodzonym
Synem Boga, który dla nas, ludzi i dla naszego zbawienia sta³ siê cz³owiekiem;
Ewangelista Jan powiada: „Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e da³ swego Jednorodzonego Syna, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie
wieczne” (J 3, 16).
Jezus Chrystus, Stwórca i Zbawiciel œwiata, jest nasz¹ nadziej¹, gdy¿ przez
Niego mamy ¿ycie (1 J 4, 9); S³owo Bo¿e zosta³o pos³ane do œwiata przez Ojca,
„aby [ludzie] mieli ¿ycie, i to w obfitoœci” (J 10, 10). Œw. Aposto³ Pawe³ twierdzi,
¿e nasze „¿ycie jest razem z Chrystusem ukryte w Bogu” (Kol 3, 3), a ci, którzy
nie s¹ w Chrystusie, „nie maj¹ ani nadziei, ani Boga na tym œwiecie” (Ef 2, 12).
Jezus Chrystus, „œwiat³oœæ œwiata” (J 8, 12), jest nasz¹ nadziej¹, gdy¿ jest
najwy¿sz¹ i wieczn¹ prawd¹ (por. J 14, 6), „wczoraj i dziœ, ten sam i na wieki”
(por. Hbr 13, 8), a Jego S³owo jest „s³owem prawdy” (por. J 17, 17; 1 Tm 2, 15).
Jezus Chrystus, zwyciêzca grzechu, œmierci i piek³a jest nasz¹ nadziej¹, gdy¿
On jest naszym pokojem, Tym, który cz³owieka pojedna³ z Bogiem (por. Ef 2,
14) i przez Niego „mo¿emy przybli¿yæ siê do Ojca w jednym Duchu” (Ef 2, 18).
Jezus Chrystus, dawca mi³osierdzia i dobroczyñca, jest nasz¹ nadziej¹, gdy¿
przyjmuj¹c nasz¹ naturê wzniós³ j¹ oczyszczon¹ i uœwiêcon¹ do chwa³y, zapewniaj¹c jej bliskie obcowanie z Trójc¹ Przenajœwiêtsz¹. Chrystus Pan jest
„bram¹”, która prowadzi nas do wnêtrza ¿ycia i wspólnoty Bo¿ej, i kto wejdzie
przez ni¹ bêdzie zbawiony (por. J 10, 9). Przeto Nowy Testament mówi czêsto o
œcis³ej ³¹cznoœci miêdzy nadziej¹ i zbawieniem: „W nadziei przecie¿ zostaliœmy
zbawieni” (Rz 8, 24), gdy¿ „Ka¿dy, kto pok³ada w Nim nadziejê, uœwiêca siê,
podobnie jak On jest œwiêty” (1 J 3, 3).
W naukach i dzie³ach Jezusa Chrystusa objawia siê tajemnica pokornej i
wszechmocnej mi³oœci Trójcy Przenajœwiêtszej dla cz³owieka i jego mo¿liwoœæ
uczestnictwa w jej ¿yciu wiecznym. W nawi¹zaniu do tego Œw. Aposto³ Pawe³
podkreœla, ¿e przez ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Chrystusa Bóg „razem
z Nim te¿ wskrzesi³ nas i posadzi³ na wy¿ynach niebiañskich w Chrystusie Jezusie” (Ef 2, 6). Dlatego tym, którzy przez Niego „uwierzyliœcie w Boga”, tak¿e
Œw. Aposto³ Piotr powiada, On jest „nasz¹ nadziej¹ w Bogu” (1 P 1, 21).
Opieraj¹c siê na Bo¿ej obietnicy: „Wierny jest Bóg, przez którego zostaliœcie
powo³ani do wspólnoty z jego Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem” (1
Kor 1, 9), chrzeœcijanie musz¹, z pokor¹, ca³¹ swoj¹ nadziejê pok³adaæ w odwiecznej mi³oœci Chrystusa, gdy¿ „[Bóg] pokornym okazuje ³askê” (Prz 3, 34).
Zgodnie ze s³owami Œw. Aposto³a Paw³a, chrzeœcijanie to ci, którzy „od pocz¹tku
pok³adali nadziejê w Chrystusie” (Ef 1, 12). Ta nadzieja w Chrystusie, w której i
przez któr¹ Bóg sam udziela siê cz³owiekowi, jest gwarancj¹, ¿e w Nim, w Chrystusie „wszyscy zostan¹ o¿ywieni” (1 Kor 15, 22).
Wiara w Boga zostaje umocniona przez pok³adanie nadziei w Ewangelii i
urzeczywistniona przez mi³oœæ, jak¹ cz³owiek odpowiada na bezwarunkow¹ mi-
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³oœæ Boga, jak te¿ przez mi³oœæ bliŸniego. W swoim Pierwszym Liœcie do Tesaloniczan Œw. Aposto³ Pawe³ podkreœla wyraŸnie ³¹cznoœæ miêdzy wiar¹, nadziej¹ i
mi³oœci¹, kiedy powiada: ”Przed naszym Bogiem i Ojcem pamiêtamy o waszym
dziele wiary, niestrudzonej mi³oœci i wytrwa³ej nadziei w naszym Panu Jezusie
Chrystusie” (1 Tes 1, 3). Wed³ug Maksyma Wyznawcy (580-662) poznanie Boga
jest ¿yw¹ wiar¹, która p³odzi nadziejê a nadzieja p³odzi mi³oœæ.
Nadzieja chrzeœcijañska wzrasta i przynosi owoce przez wspó³pracê z Bogiem.
Nadzieja jest darem uczynionym istocie ludzkiej, lecz darem, który wymaga pielêgnacji. Dlatego chrzeœcijanin jest zobowi¹zany do walki w tym ¿yciu ze
wszystkim, co powstrzymuje go przed przeprowadzaniem woli Chrystusa.
Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przez swoje s³owa i swoje ¿ycie pokaza³, ¿e w
upad³ym œwiecie, naznaczonym przez demoniczne dzia³anie, œmieræ i samolubne
namiêtnoœci, jest rzecz¹ trudn¹ ale nie niemo¿liw¹, ¿eby cz³owiek móg³ ¿yæ zgodnie z wol¹ Boga, który chce, by cz³owiek wyzwoli³ siê od grzechu i œmierci oraz
osi¹gn¹³ ¿ycie i szczêœliwoœæ wieczn¹.
Pokusy, z którymi musia³ walczyæ Chrystus na pustyni (por. Mt 4, 4), mianowicie: chciwoœæ (problem ekonomiczny), opêtanie egoizmem (sprawa pró¿noœci),
¿¹dza panowania nad œwiatem (sprawa polityczna), te pokusy, które Œw. Maksym
Wyznawca nazwa³ „pokusami po¿¹dania”, s¹ sta³ym elementem walki duchowej
chrzeœcijan w tym materialnym œwiecie, który stale d¹¿y do zast¹pienia Stwórcy
i stania siê idolem (por. Rdz 1, 23). Ze swego powo³ania stania siê drabin¹ do nieba œwiat materialny, z powodu grzechu, sk³ania siê do bycia bram¹ do piek³a, z
okna ku Bogu œwiat materialny sk³ania siê ku staniu siê nieprzejrzystym murem
izolacyjnym. Ale wszystkie przytoczone wy¿ej pokusy zosta³y odrzucone przez
Chrystusa, który stwierdzi³: „Nie samym chlebem ¿yje cz³owiek, lecz ka¿dym
s³owem, które pochodzi z ust Boga” (Mt 4, 4). Cz³owiek nie mo¿e ¿yæ tylko jako
istota biologiczna, poniewa¿ jest on istot¹ teologiczn¹, stworzon¹ jako obraz
Boga, która ¿ywi siê relacj¹ z Bogiem opart¹ na mi³oœci. „Nadzieja” lub „bogactwo chwa³y Jego dziedzictwa” (por. Ef 1, 18), do której cz³owiek zosta³ powo³any, jest w³aœciwie wspólnot¹ z Nim, odwieczn¹ osob¹, wspólnot¹, która zaczyna
siê w Jego Koœciele i zostaje dope³niona w królestwie Bo¿ym (1 Kor 15, 19).
Egoistyczna namiêtnoœæ ku panowaniu i opanowaniu ziemskiego œwiata, uzyskaniu w³asnoœci i bogactwa oraz uczynieniu raju z tego ograniczonego i przemijaj¹cego œwiata, jest, faktycznie, wynaturzeniem lub odstêpstwem od ludzkiego
poszukiwania mi³oœci i bezkresnego bogactwa oferowanego przez Boga; to odstêpstwo jest – wed³ug Maurice’a Blondela – „namiêtnym szukaniem ¿ycia
wiecznego w rzeczach przemijaj¹cych”. Stworzony œwiat, wykorzystany tylko w
stanie modlitwy i wdziêcznoœci wobec Boga Stworzyciela, rozbrzmiewa ró¿norodnoœci¹ jêzyka lub form dialogu cz³owieka z Bogiem i ludzi ze sob¹. I jest to
mo¿liwe, gdy chrzeœcijanin ma w sobie ducha Chrystusowego, jest wyznawc¹ i
naœladowc¹ Chrystusa w znaczeniu, i¿ myœli, ¿yje i walczy w tym œwiecie jak
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Chrystus, nasz Pan naucza³, ¿y³ i walczy³. W tym sensie ¿ycie chrzeœcijañskie jest
przede wszystkim walk¹ duchow¹, ukrzy¿owaniem egoistycznych namiêtnoœci i
zwyciêstwem pokornej mi³oœci nad egoizmem po to, by prowadziæ ¿ycie w braterskiej wspólnocie mi³oœci a nie w egoistycznej walce, zgodnie z sugesti¹ Œw.
Aposto³a Paw³a, który powiada: „Ci, którzy nale¿¹ do Chrystusa Jezusa, ukrzy¿owali cia³o wraz z namiêtnoœciami i po¿¹dliwoœciami. Jeœli ¿yjemy wed³ug Ducha, wed³ug Ducha te¿ postêpujmy. Nie b¹dŸmy ¿¹dni pustej chwa³y, dra¿ni¹c siê
i zazdroszcz¹c sobie nawzajem” (Ga 5, 24-26).
Walka wierz¹cych w œwiecie przeciw chciwoœci, przeciw pragnieniu podporz¹dkowania sobie innych i dominowania nad nimi, jest czymœ wiêcej ni¿ tylko
æwiczeniem moralnym, jest to walka duchowa, w której czyni siê konkretne doœwiadczenie nadziei, gdy¿ tylko z pomoc¹ Boga mo¿emy pokonaæ grzech w naszej naturze i przezwyciê¿yæ dzie³a z³a i z³e duchy: „Nie walczymy bowiem przeciw cia³u i krwi, ale przeciw zwierzchnoœci i w³adzom, przeciw w³adcom tego
œwiata ciemnoœci, przeciw duchowemu z³u na wy¿ynach niebiañskich. Dlatego
weŸcie pe³n¹ zbrojê Bo¿¹, abyœcie w z³y dzieñ mogli stawiæ czo³a i we wszystkim
wytrwaæ” (Ef 6, 12-13). Broñ bêd¹ca do dyspozycji to: pancerz sprawiedliwoœci,
Ewangelia pokoju, tarcza wiary, przy³bica zbawienia i miecz Ducha, którym jest
S³owo Boga (Ef 6, 14-17). Ponadto Œw. Aposto³ Pawe³ napomina nas: „Wszelk¹
modlitw¹ i b³aganiem módlcie siê w ka¿dym czasie w Duchu i w Nim czuwajcie
wytrwale, b³agaj¹c za wszystkich œwiêtych” (Ef 6, 18).
Trudnoœæ walki chrzeœcijanina w œwiecie zostaje skompensowana radoœci¹
zwyciêstwa, sp³ywaj¹c¹ dziêki ³asce Bo¿ej na mi³uj¹cych Chrystusa, która ulega
wzmocnieniu dziêki pok³adanej w Nim nadziei. Dlatego ten sam teolog nadziei i
pasterz Koœcio³a powszechnego nastêpuj¹cymi s³owami wyrazi³ napiêcie miêdzy
kruchoœci¹ i s³aboœci¹ natury ludzkiej z jednej strony, a moc¹ ³aski podtrzymuj¹cej nadziejê na zwyciêstwo i dzia³aj¹cej w walcz¹cych chrzeœcijanach – z drugiej:
„Ten skarb jednak przechowujemy w glinianych naczyniach, aby ta przeogromna
moc by³a z Boga, a nie z nas. Zewsz¹d jesteœmy uciskani, lecz nie ulegamy
zw¹tpieniu, ¿yjemy w niedostatku, lecz nie poddajemy siê rozpaczy, jesteœmy
przeœladowani, lecz nie opuszczeni, obalaj¹ nas na ziemiê, lecz uchodzimy
z ¿yciem. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Jezusa, ale i ¿ycie Jezusa objawi³o siê w naszym ciele” (2 Kor 4, 7-10). Gdy cz³owiek zaprzestaje walki z grzechem pojmowanym jako indywidualna lub wspólnotowa egzystencja egoistyczna,
nie mo¿e byæ ju¿ w pe³ni i stale pokornym mi³oœnikiem Boga i ludzi, a tak¿e odwa¿nym rzecznikiem ewangelicznej nadziei. Utratê nadziei zeœwiecczonego cz³owieka widaæ przede wszystkim w praktyce samobójstw, eutanazji, aborcji, narkomanii, przemocy w ¿yciu domowym i spo³ecznym oraz w innych formach
rozczarowania i duchowego zamêtu. A jednak ka¿da modlitwa i ka¿dy wyraz spo³ecznej solidarnoœci z pokrzywdzonymi jest Ÿród³em nadziei, cz³owieczeñstwa i
uœwiêcenia.
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II. Konferencja Koœcio³ów Europejskich – apel o
wspólne œwiadectwo
i s³u¿bê na rzecz ewangelicznej nadziei
Z okazji jubileuszu 50-lecia utworzenia Konferencji Koœcio³ów Europejskich
(1959-2009) stwierdzamy, ¿e podkreœlanie znaczenia nadziei w Chrystusie dla
¿ycia Koœcio³ów naszego kontynentu by³o sta³ym zadaniem tej instytucji. Nadzieja na bardziej sprawiedliwy i pokojowy œwiat, karmiona wiar¹ w Trójjedynego Boga, by³a ³¹cznikiem, dziêki któremu KKE dodawa³a otuchy Koœcio³om w
Europie w czasie, w którym ludzie tego kontynentu ¿yli w dwóch ideologicznych
i militarnych, antagonistycznych i poró¿nionych blokach. KKE spogl¹da dzisiaj
spokojnie w przysz³oœæ, ¿e nadzieja pok³adana w Jezusie Chrystusie natchnie
Koœcio³y w Europie przez ³askê Ducha Œwiêtego i przez nieograniczona mi³oœæ
Ojca do dalszego rozwijania wspólnego dzie³a w s³u¿bie dzisiejszego cz³owieka.
Wiele problemów, którym Koœcio³y Europy musz¹ wyjœæ dzisiaj naprzeciw,
koncentruje siê na trudnym procesie integracji europejskiej. Rozwa¿anie integracji tylko z perspektywy ekonomicznej, prawnej, finansowej lub militarno-strategicznej nie wystarczy. Jeœli ograniczymy siê tylko do tego, to zapomnimy o wielu w³aœciwoœciach i umiejêtnoœciach prowadzenia dialogu przez Koœcio³y; nieskorzystanie z tej mo¿liwoœci mo¿e sprawiæ, ¿e poczuj¹ siê one upokorzone.
Dlatego gdy mówimy o integracji europejskiej, bardzo wa¿ne staj¹ siê sprawy
duchowe i kulturowe. Sprawy kulturowe, a nade wszystko religijne, gdy¿ religia
jest najg³êbszym wymiarem ludzkiej duchowoœci, nie mog¹ byæ pominiête. Wyra¿amy tutaj nasz¹ radoœæ, ¿e instytucje europejskie okazuj¹ coraz wiêksze zainteresowanie kulturowym wymiarem integracji, jak równie¿ dialogiem z Koœcio³ami
europejskimi. Podczas III Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które
odby³o siê w Sibiu (Rumunia) we wrzeœniu 2007 roku i którego gospodarzami
byli Koœció³ prawos³awny i inne Koœcio³y Rumunii, wyszczególniono wiele mo¿liwoœci wspó³pracy miêdzy Koœcio³ami i instytucjami europejskimi odnoœnie do
sprawiedliwszego i bezpieczniejszego œwiata na naszym kontynencie.
Ca³y œwiat jest dzisiaj zajêty kryzysem gospodarczym, wobec którego Koœcio³y nie mog¹ siê zachowaæ biernie. Kryzys ten, u którego podstaw jest tak¿e czynnik duchowy, mianowicie ¿¹dza pieni¹dza, mo¿e zamieniæ siê w szansê rozwoju,
nawet gdy to wywo³a szereg trudnoœci o charakterze spo³ecznym, których Koœcio³om nie wolno unikaæ. Ewangelia pokazuje, ¿e Jezus daje pierwszeñstwo
biednym, cierpi¹cym, tym, którzy sami nie radz¹ sobie, tote¿ Koœció³, jako mistyczne cia³o Jezusa Chrystusa, nie mo¿e tu zajmowaæ innej postawy. A wiêc w
kontekœcie kryzysu gospodarczego wspó³praca Koœcio³ów Europy Wschodniej i
Zachodniej musi byæ misjonarska, musi to byæ wspó³praca, która potrafi wykrze-
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saæ nadziejê, przygotowana na krytyczne uwagi, zmianê postawy i myœlenia,
przemyœlenie relacji miêdzy czynnikami duchowym i materialnym, obfitoœci¹ bogactwa i solidarnoœci¹ z ubogimi.
W dzisiejszym kontekœcie europejskim, naznaczonym tym g³êbokim kryzysem
duchowym, istnieje te¿ napiêcie miêdzy tradycj¹ a nowoczesnoœci¹, utrata tradycyjnych wartoœci chrzeœcijañskich, bolesna destabilizacja rodziny, konflikt pokoleñ oraz bardzo du¿o antagonizmu, indywidualizmu podwojonego przez sekciarstwo, prozelityzm i religijny fundamentalizm.
A wiêc istnieje kryzys duchowy, poniewa¿ sekularyzm (jako postawa wzglêdem budowy spo³eczeñstwa i ¿ycia osobistego, która nie uwzglêdnia odwiecznych wartoœci transcendentnych, jak gdyby Boga nie by³o) nie rozwi¹zuje spraw
¿ycia osobistego i spo³ecznego. Sekularyzm pozostawia pustkê, która, jeœli nie
zostanie wype³niona autentycznym chrzeœcijañstwem, to ulegnie religijnoœci
mglistej i synkretycznej albo agresywnej i radykalnej jako reakcja na nihilistyczn¹ obojêtnoœæ zeœwiecczonego cz³owieka.
Stwierdzamy, ¿e wskutek wielkiej wêdrówki ludzi z miejsca na miejsce, wskutek emigracji spowodowanej sta³ym poszukiwaniem lepszych warunków ¿yciowych, na religijnej mapie Europy mia³y miejsce nadzwyczajne zmiany. W tym
bardzo z³o¿onym kontekœcie, który, w sposób oczywisty, jest ci¹gle czymœ nowym i wielkim wyzwaniem dla Koœcio³ów, nie mo¿emy popadaæ w nostalgiê i
marzyæ o próbie przywrócenia œredniowiecznej Europy. Poniewa¿ chodzi o now¹
rzeczywistoœæ, która liczy siê z nowymi wyzwaniami, Koœcio³y musz¹ razem znaleŸæ nowe rozwi¹zania dla nowych problemów. Bêdziemy siê coraz bardziej przyzwyczajaæ do pluralizmu religijnego zwi¹zanego z respektem dla innych, lecz nie
popadniemy w dogmatyczny i moralny relatywizm. Ale jak zachowaæ w³asn¹ to¿samoœæ, gdy wszystko ulega zmianie? Zapewne tylko przez rozwijanie i wzbogacanie naszej relacji z Jezusem Chrystusem, który „wczoraj i dziœ, Ten sam i na
wieki” (Hbr 13, 8), w Jego Koœciele, w Jego mistycznym ciele.
Ogólnie bior¹c dzisiejsze spo³eczeñstwo europejskie – czêœciej raczej obojêtne
ni¿ niewierz¹ce – potrzebuje Koœcio³a, gdy¿ potrzebuje duchowego uzdrowienia i
wspólnoty. Potrzebuje uzdrowienia w³aœnie dlatego, ¿e uto¿samia wolnoœæ osoby
z egocentrycznym indywidualizmem oraz z posiadaniem ograniczonych i przemijaj¹cych rzeczy; ale nie mo¿na ¿ycia ludzkiego w sposób zasadniczy i trwa³y
opieraæ na duchowej pustce, spowodowanej zapominaniem Boga oraz niebiañskiego i transcendentnego powo³ania osoby ludzkiej. Bez perspektywy duchowej
lub metafizycznej ¿ycie ludzkie ogranicza siê tylko do „matematyki”, mianowicie
do liczby zrobotyzowanych jednostek i iloœci gotowych produktów z konkretnym
przeznaczeniem; jest to ¿ycie w zamkniêtym, samowystarczalnym œwiecie.
Z drugiej strony prawdziwe ¿ycie chrzeœcijañskie nie mo¿e siê zadowoliæ tylko
przekonaniem, ¿e gdzieœ w niebie istnieje Bóg; urzeczywistnia siê ono przez
kosztowanie lub ¿ywe doœwiadczanie obecnoœci Chrystusa w tych, którzy Go,
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Ewangeliê i Jego Koœció³ mi³uj¹. Przypomnijmy sobie, ¿e Ewangelia wed³ug
Mateusza koñczy siê s³owami naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, które wypowiedzia³ przed swoim wniebowst¹pieniem: „A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni a¿ do koñca œwiata” (Mt 28, 20).
Ufaj¹c tej obietnicy pok³adajmy w Nim nasz¹ nadziejê, On zaœ wraz z Duchem
Œwiêtym oœwieci nas i wesprze w zwiastowaniu œwiatu Ewangelii, ¿e mi³oœæ
Boga dotyczy ca³ej ludzkoœci, wszystkich narodów i wszystkich osób ludzkich.
T³umaczy³: Karol Karski
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TRZYNASTE
ZGROMADZENIE OGÓLNE
KONFERENCJI KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH
Lyon, Francja, 15 -21 lipca 2009

Przebieg obrad
W Lyonie (Francja) od 15 do 21 lipca 2009 r. odby³o siê XIII Zgromadzenie
Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE). Jego temat przewodni
brzmia³: „Powo³ani do jednej nadziei w Chrystusie”. W obradach wziê³o udzia³
ok. 800 osób, w tym ponad 300 delegatów z oko³o 120 Koœcio³ów z ca³ej Europy.
Wœród delegatów by³o 41 m³odych osób, 130 kobiet i 170 mê¿czyzn, 109 œwieckich i 191 duchownych, 25 delegatów pochodzi³o z mniejszoœci etnicznych lub
reprezentowa³o Koœcio³y emigracyjne. Oprócz delegatów w Zgromadzeniu wziê³o udzia³ ponad 500 innych osób – wolontariuszy, cz³onków obs³ugi, goœci, dziennikarzy. Zespó³ stewardów liczy³ 49 m³odych ludzi. Wœród uczestników Zgromadzenia by³o dziewiêcioro Polaków: abp Jakub, ks. Julian Felenczak i ks. dr Andrzej KuŸma z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, ks. Marcin
Brzóska i Iwona Baraniec z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, dr Joanna
Mizga³a z Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, ks. M. Wies³aw Kowalczewski z Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów oraz ks. Ireneusz Lukas – dyrektor
Polskiej Rady Ekumenicznej i Agnieszka Rudkowska – sekretarz generalna
YWCA Polska.

Rozpoczêcie Zgromadzenia
Obrady rozpoczê³y siê nabo¿eñstwem ekumenicznym w XIV-wiecznym koœciele franciszkañskim Œw. Bonawentury w Lyonie. Zebranych przywitali rzym-
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skokatolicki arcybiskup Lyonu kardyna³ Philippe Barbarin oraz w imieniu miejscowej rady miêdzykoœcielnej ojciec Athanase Iskos z Koœcio³a Prawos³awnego. Kazanie, podejmuj¹ce temat przewodni Zgromadzenia, wyg³osi³ prawos³awny arcybiskup Tirany i ca³ej Albanii Anastazy, wiceprezydent KKE. –
„Jako chrzeœcijanie oœmielamy siê mieæ nadziejê, nawet teraz, gdy miliony ludzi na ca³ym œwiecie s¹ zrozpaczone, przygniecione globalnym kryzysem i poczuciem niepewnoœci” – mówi³ abp Anastazy. – „Nadzieja naszego powo³ania
w Chrystusie nie czyni nas romantycznymi wizjonerami Ÿle zdefiniowanej
przysz³oœci. Nadzieja, wraz z mocn¹ wiar¹ i autentyczn¹ mi³oœci¹, uruchamia
wszystkie zdolnoœci, które da³ nam nasz Bóg, do twórczej obecnoœci w wydarzeniach historii” – zaznaczy³ prawos³awny hierarcha. Podczas nabo¿eñstwa
g³os zabra³a tak¿e dr Victoria Kamondji, wiceprzewodnicz¹ca Federacji Protestanckiej we Francji, która opisa³a swoj¹ nadziejê w Chrystusie jako doœwiadczenie „przynale¿enia”.
Na pierwszej konferencji prasowej prezydent KKE ks. Jean Arnold de Clermont z Koœcio³a Reformowanego we Francji powiedzia³, ¿e Zgromadzenie
Ogólne musi rozg³osiæ nadziejê, jak¹ Bóg ma dla Europy. Mówi³ te¿ o dwóch
zagadnieniach, na które zostanie po³o¿ony nacisk podczas Zgromadzenia w
Lyonie – zrównowa¿ony rozwój oraz relacje z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. „Koœcio³y musz¹ zapewniæ, ¿e najbiedniejsi z biednych nie bêd¹ pozostawieni na marginesie” – podkreœli³ ks. de Clermont. Wyrazi³ równie¿ nadziejê, i¿ KKE bêdzie bli¿ej wspó³pracowaæ z Koœcio³em Rzymskokatolickim oraz
Koœcio³ami ewangelikalnymi. Podczas konferencji prasowej g³os zabra³ równie¿ abp Anastazy, który zaakcentowa³ potrzebê jednoœci chrzeœcijan, gdy¿ nadzieja nie mo¿e siê rozwijaæ, gdy s¹ podzia³y. Natomiast Doris Peschke, sekretarz generalna Komisji Koœcio³ów ds. Migrantów w Europie (KKME), mówi³a
o tym, jak wa¿na jest praca Koœcio³ów z uchodŸcami i jak Koœcio³y mog¹ œwiêtowaæ ró¿norodnoœæ Koœcio³ów emigracyjnych. Zaznaczy³a równie¿, ¿e KKE i
KKME og³osi³y rok 2010 jako rok pod has³em „Koœcio³y europejskie odpowiadaj¹ na migracjê”.

Podsumowanie ostatnich lat
Drugi dzieñ obrad (16 lipca) zosta³ nazwany w programie XIII Zgromadzenia
Ogólnego KKE „Dniem nadziei”. Referat dnia wyg³osi³ patriarcha Rumuñskiego
Koœcio³a Prawos³awnego Daniel1 . Odby³ siê panel dyskusyjny „Od Trondheim do
Lyonu”, podczas którego liderzy KKE zastanawiali siê nad tym, co siê wydarzy³o
przez ostatnie szeœæ lat od XII Zgromadzenia Ogólnego w norweskim Trondheim.
W tym okresie do najwa¿niejszych dzia³añ podejmowanych przez KKE nale¿a³y
1
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dialog miêdzy Koœcio³ami, wspó³praca z instytucjami europejskimi oraz obrona
imigrantów. Paneliœci wyrazili ¿al z powodu nieosi¹gniêcia takich celów, jak
wspólne stanowisko w zakresie tematyki gender, bli¿sze relacje z mniejszoœci¹
romsk¹ w Europie, czy rozwi¹zanie problemu zawieszenia swojego cz³onkostwa
przez Rosyjski Koœció³ Prawos³awny. Osi¹gniêcie tych celów zosta³o okreœlone
jako priorytety na nadchodz¹ce dni i miesi¹ce.
Ks. Jean-Arnold de Clermont, prezydent KKE, opisa³ tê organizacjê jako instrument umo¿liwiaj¹cy Koœcio³om spotykanie siê oraz odkrywanie wspólnego
ducha. Przyzna³, ¿e w pracy KKE by³o wiele ró¿nych nacisków przeciwko wyraŸnemu wizerunkowi publicznemu organizacji, jednak teraz zachêca³ Zgromadzenie
do wziêcia jako Koœcio³y odpowiedzialnoœci za takie wyzwania spo³eczne, jak
migracje, globalizacja czy ludzka godnoœæ2 .
Colin Williams, sekretarz generalny KKE, mówi³, i¿ jego pierwszym wra¿eniem z pracy w tej organizacji by³o zdumienie, ¿e tak wiele jest osi¹gane przez
tak niewielu. W swoich podró¿ach i konsultacjach w ca³ej Europie dostrzega³
wœród chrzeœcijan pragnienie wspólnego dzia³ania na rzecz realizacji wspólnych
celów. – „Istnieje pragnienie, aby ruch ekumeniczny w Europie prowadzi³ do
osi¹gniêcia czegoœ wartoœciowego” – mówi³.
Przedstawiono równie¿ dzia³alnoœæ komisji, których prace zaprezentowali ich
dyrektorzy: Viorel Ionita (Koœcio³y w dialogu), Rüdiger Noll (Koœció³ i spo³eczeñstwo) oraz Doris Peschke (KKME). Mówili oni te¿ o odbiorze i akceptacji
decyzji miêdzynarodowych organizacji ekumenicznych przez Koœcio³y i ich
cz³onków oraz o tym, jak najlepiej przekazywaæ chrzeœcijanom informacje o porozumieniach ekumenicznych i innych inicjatywach, tak, aby by³y one reflektowane i realizowane na poziomie lokalnym. – „Papier nigdy nie dzia³a” – zauwa¿y³ Rüdiger Noll. – „Potrzebne s¹ bezpoœrednie, osobiste kontakty”. Z kolei Doris
Peschke zwróci³a uwagê na koniecznoœæ lepszego prezentowania swojej dzia³alnoœci mediom.

Rozpoczêcie procesu reformy KKE
„Dniem wizji” nazwali organizatorzy trzeci dzieñ obrad (17 lipca). Rozpocz¹³ siê on od rozwa¿ania biblijnego bp. Wolfganga Hubera, przewodnicz¹cego Rady Koœcio³a Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Temat rozwa¿ania,
zaczerpniêty z listu do Efezjan (Ef 4,4), by³ te¿ g³ównym tematem Zgromadzenia: „Powo³ani do jednej nadziei w Chrystusie”. Jak powiedzia³ bp Huber, jednoœæ i ró¿norodnoœæ powinny byæ motywem przewodnim dla ekumenizmu w
Europie. – „List do Efezjan jest hymnem chwa³y i jednoœci. Musimy nadaæ
kszta³t ró¿norodnoœci i mówiæ jednym g³osem. Jak sugeruje list do Efezjan,
2

Jak wy¿ej.
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wspólnota chrzeœcijañska musi trzymaæ siê razem w jednoœci jednej wiary, jednego Boga, jednego chrztu” – podkreœli³ niemiecki duchowny. Doda³ równie¿,
i¿ wspó³praca ekumeniczna jest najlepiej wyra¿ana wtedy, gdy razem podejmuje siê wspólne wyzwania, takie jak obecny kryzys finansowy, katastrofalne
zmiany klimatyczne czy ró¿nego rodzaju konflikty. Koœcio³y chrzeœcijañskie
Europy s¹ dziœ wezwane do znalezienia „nowej równowagi” miêdzy wieloœci¹
swoich tradycji i wspólnym przes³aniem, jakie zosta³o im powierzone – powiedzia³ bp Huber.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie odbywa³y siê seminaria na ró¿norodne tematy, np. kryzysu finansowego, równouprawnienia p³ci, czy zmian
klimatycznych. Podczas seminarium poœwiêconego globalizacji i kryzysowi
finansowemu prof. Christoph Stückelberger namawia³ Koœcio³y, aby pomog³y
wnieœæ wartoœci chrzeœcijañskie do porz¹dku ekonomicznego. – „Kryzys ekonomiczny to tak¿e kryzys etyczny. To kryzys zaufania i kryzys wartoœci. Kredyt jest oparty na wiarygodnoœci. Wiarygodnoœæ jest oparta na credo, wartoœciach ludzi i instytucjach” – mówi³ prof. Stückelberger. Na seminarium poœwiêconym równouprawnieniu p³ci uczestnicy zastanawiali siê nad
stereotypami zwi¹zanymi z p³ci¹, jakie s¹ obecne w Koœciele i spo³eczeñstwie. Zauwa¿ono, ¿e wiele honorowych tytu³ów religijnych – „ojciec”, „biskup”, „œwi¹tobliwoœæ” – to tytu³y mêskie. M³ody ojciec opowiedzia³ o kpinach, na jakie by³ nara¿ony w swoim œrodowisku, kiedy wzi¹³ na siebie opiekê nad rocznym synem, podczas gdy jego ¿ona bra³a udzia³ w koœcielnej
konferencji. Jak zauwa¿y³, nierównoœæ p³ci jest ciê¿arem zarówno dla kobiety,
jak i dla mê¿czyzny. Anthea Cox, Dorothy Knights i Elena Timofticiuc z Ekumenicznego Forum Chrzeœcijanek Europy (EFECW) przypomnia³y uczestnikom seminarium o zapisach Karty Ekumenicznej, w której Koœcio³y zrzeszone w KKE i Koœció³ Rzymskokatolicki zobowi¹za³y siê razem pracowaæ na
rzecz umacniania pozycji i równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach ¿ycia.
W „dniu wizji” Zgromadzenie Ogólne w Lyonie rozpoczê³o proces reformy
Konferencji Koœcio³ów Europejskich. Zmiany maj¹ dotyczyæ celów, wizji, a
tak¿e struktur KKE. Powo³ano piêtnastoosobow¹ grupê robocz¹, odpowiedzialn¹ przed Komitetem Naczelnym, która do koñca 2011 r. ma przedstawiæ
zarys propozycji zmian w dzia³alnoœci organizacji. Nastêpnie zostan¹ one
przekazane do konsultacji Koœcio³om cz³onkowskim, a ostateczny kszta³t propozycji reformy zostanie przedstawiony na Zgromadzeniu Konstytucyjnym
latem 2013 r. – „Wszyscy w KKE bêdziemy ciê¿ko pracowaæ, aby wype³niæ
to zadanie, które zosta³o przed nami postawione. Razem bêdziemy pracowaæ
nad tym, by byæ skuteczniejszymi s³ugami w nadchodz¹cych latach” – powiedzia³ po podjêciu decyzji o reformie Colin Williams.
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Priorytety na nadchodz¹ce lata
Zgodnie z programem Zgromadzenia Ogólnego sobota, 18 lipca, zosta³a przeznaczona na omówienie priorytetów w pracy KKE na najbli¿sze szeœæ lat. Priorytety te zosta³y przedyskutowane na piêtnastu warsztatach:
 dialog z instytucjami europejskimi;
 sprawiedliwoœæ spo³eczna w Europie;
 globalizacja;
 prawa cz³owieka zaczynaj¹ siê w Koœciele;
 duchowoœæ;
 misja;
 nadzieja na sprawiedliwoœæ: ochrona uchodŸców w Europie;
 nadzieja na jednoœæ: jednoczenie w ró¿norodnoœci – bycie Koœcio³em razem z Koœcio³ami imigrantów, czarnoskórych i mniejszoœci etnicznych;
 inwestycje pe³ne wiary – Koœcio³y i spo³ecznie odpowiedzialne inwestycje;
 zobowi¹zanie i zaufanie;
 dialog i wzmacnianie relacji;
 spójnoœæ i wizja;
 œwiadectwo i odpowiedzialnoœæ;
 miejsce KKE w ruchu ekumenicznym;
 KKE jako platforma dialogu z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi i
wspólnotami religijnymi.
Podczas warsztatu o duchowoœci by³a okazja do porównania tego, jak ró¿ne
Koœcio³y podchodz¹ do nabo¿eñstwa, liturgii i modlitwy. Uczestnicy warsztatu
zostali zapoznani z praktykami liturgicznymi prawos³awnych, waldensów, husytów, luteranów i baptystów w Europie. Prof. Reinhold Frieling (luteranin z Niemiec) przekonywa³, i¿ nastêpstwem wspólnej modlitwy musi byæ misja. Michel
Charbonnier z Koœcio³a Waldensów we W³oszech zauwa¿y³, ¿e duchowoœæ ma
silny zwi¹zek z tradycj¹ i kultur¹, a wœród mniejszoœci religijnych bywa budowana na zasadzie opozycji do Koœcio³a wiêkszoœciowego. Georges Tsetsis z Patriarchatu Ekumenicznego Konstantynopola ostrzega³, ¿e tak zwana „otwarta komunia”, praktykowana przez niektóre Koœcio³y, daje fa³szywe wra¿enie jednoœci i
postêpu w dialogu ekumenicznym. Mimo to, jak stwierdzi³, wspólna modlitwa
jest niezwykle wa¿na.

Œmia³a propozycja Bart³omieja I
W niedzielê, 19 lipca, uczestnicy XIII Zgromadzenia Ogólnego œwiêtowali 50.
rocznicê powstania Konferencji Koœcio³ów Europejskich oraz jej integracjê z Komisj¹ Koœcio³ów ds. Migrantów w Europie. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne KKE
odby³o siê w duñskim Nyborgu w styczniu 1959 r. Nawi¹zuj¹c do minionych 50
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lat dzia³alnoœci organizacji jej prezydent ks. Jean Arnold de Clermont powiedzia³: – „Patrzymy w przysz³oœæ z naszymi doœwiadczeniami i nasz¹ m¹droœci¹”. Dr Alison Elliot, przewodnicz¹ca Zgromadzenia w Lyonie, stwierdzi³a,
¿e KKE odegra³a swoj¹ rolê w krzewieniu nadziei i pojednania. Obchody jubileuszowe sk³ada³y siê z wystêpów muzycznych, dramy, historii ludzi przez lata
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ KKE. Wspominano za³o¿ycieli i liderów organizacji.
G³ówne przemówienie zosta³o wyg³oszone przez Bart³omieja I, patriarchê ekumenicznego Konstantynopola3 . Prawos³awny hierarcha zwróci³ uwagê na sukcesy KKE w minionych 50 latach, takie jak podpisanie Karty Ekumenicznej z
rzymskokatolick¹ Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Jednak, jak
zauwa¿y³, wytyczne zawarte w tym dokumencie ekumenicznym powinny byæ
szerzej rozpropagowane, gdy¿ na poziomie parafialnym i zborowym s¹ ma³o znane. Bart³omiej I chwali³ wspó³pracê KKE i CCEE jako wa¿n¹ i konstruktywn¹.
Opowiedzia³ siê za utworzeniem lepiej zorganizowanej i ustrukturowanej formy
wspó³pracy miêdzy tymi gremiami. – „Jesteœmy przekonani, ¿e konferencja
wszystkich Koœcio³ów europejskich mo¿e zgodnie lepiej odpowiedzieæ na œwiête
przykazanie przywrócenia komunii koœcielnej i s³u¿yæ cz³owiekowi wspó³czesnemu, konfrontowanemu z wieloma z³o¿onymi problemami” – stwierdzi³ duchowy
zwierzchnik prawos³awia. Wyrazi³ on równie¿ przekonanie, ¿e wspó³praca w takiej formie zaowocuje skuteczniejszym dialogiem Koœcio³ów z instytucjami europejskimi. Bart³omiej I poprosi³ obecnego na sali rzymskokatolickiego arcybiskupa Lyonu kardyna³a Philippe’a Barbarina o przekazanie tej propozycji odpowiednim decydentom w Koœciele Rzymskokatolickim. Kardyna³ Barbarin obieca³, ¿e
osobiœcie poinformuje o tym papie¿a Benedykta XVI.
Niedziela by³a równie¿ dniem integracji KKE z KKME. Kwestie migracji staj¹
siê coraz wa¿niejsze w dzia³alnoœci KKE. Rok 2010 zosta³ og³oszony jako rok
pod has³em „Koœcio³y europejskie odpowiadaj¹ na migracjê”. Na ka¿dy miesi¹c
wyznaczono temat zwi¹zany z migracjami, np. walka z rasizmem i dyskryminacj¹, niewolnictwem i handlem ludŸmi, ochrona uchodŸców, œwiêtowanie ró¿norodnoœci.

Dwoje Polaków w Komitecie Naczelnym
Ostatniego dnia obrad, 20 lipca, XIII Zgromadzenie Ogólne wybra³o nowy
czterdziestoosobowy Komitet Naczelny oraz przyjê³o raporty i teksty oœwiadczeñ. Przy wyborze Komitetu Naczelnego próbowano zachowaæ odpowiednie parytety jeœli chodzi o przedstawicieli poszczególnych wyznañ, p³eæ, wiek, mniejszoœci etniczne, œwieckich i duchownych. Nie wszêdzie to siê uda³o. W sk³ad
3
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Komitetu wesz³o 17 kobiet i 23 mê¿czyzn, ale a¿ 28 cz³onków to osoby duchowne, a jedynie 12 œwieckie. Za³o¿enia, aby 20% sk³adu Komitetu stanowili przedstawiciele m³odzie¿y, równie¿ nie uda³o siê zrealizowaæ – jedynie szeœæ osób poni¿ej 30. roku ¿ycia wesz³o do tego gremium. Natomiast dwóch cz³onków reprezentuje Koœcio³y imigracyjne i mniejszoœci etniczne. Do Komitetu Naczelnego
zosta³o wybranych dwoje Polaków: dr Joanna Mizga³a z Koœcio³a EwangelickoReformowanego oraz ks. dr Andrzej KuŸma z Koœcio³a Prawos³awnego.

Raporty
W przyjêtym raporcie dotycz¹cym polityki dzia³ania Konferencji Koœcio³ów
Europejskich stwierdzono:
 KKE musi znaleŸæ skuteczne metody dzia³ania, które wzmocni¹ zaanga¿owanie i zaufanie w organizacji oraz miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi;
 KKE powinna wyznaczyæ nie wiêcej ni¿ trzy cele strategiczne w prowadzeniu swojej dzia³alnoœci w nadchodz¹cych kilku latach;
 KKE musi przygotowaæ strategiê wewnêtrznej i zewnêtrznej komunikacji
oraz zapewniæ odpowiedni¹ i spójn¹ infrastrukturê informacyjn¹;
 KKE powinna dalej byæ instrumentem Koœcio³ów do okreœlania europejskich i œwiatowych problemów we wspó³pracy z organizacjami partnerskimi;
 KKE jest powo³ana do umo¿liwiania zawierania porozumieñ miêdzy Koœcio³ami, a przede wszystkim do dzia³ania w ramach zapisów Karty Ekumenicznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem wzajemnego uznawania chrztu miêdzy ró¿nymi wyznaniami chrzeœcijañskimi.
Raport potwierdza te¿ status KKE jako forum wzajemnego poznawania siê i
budowania mostów, obroñcy wartoœci chrzeœcijañskich, platformy dla dialogu i
mówienia wspólnym g³osem, a tak¿e wspólnoty ró¿norodnoœci dziel¹cej ¿ycie razem z imigrantami, uchodŸcami i mniejszoœciami etnicznymi.
Zatwierdzono równie¿ raport komisji finansowej KKE.

Oœwiadczenia
Zgromadzenie Ogólne KKE przyjê³o kilka oœwiadczeñ dotycz¹cych problemów wspó³czesnoœci. W oœwiadczeniu „Powo³ani, by ceniæ imigrantów” zwrócono uwagê na wzrost aktów rasizmu i przemocy wobec imigrantów i mniejszoœci
etnicznych w Europie. Koœcio³y cz³onkowskie zosta³y zobowi¹zane do potêpienia
tych zjawisk oraz zwrócenia siê do w³adz o zapewnienie tym grupom praw cz³owieka.
Oœwiadczenie „Powo³ani do promowania zasad etycznych w strukturach finansowych i ekonomicznych” odpowiada na problem œwiatowej recesji. Zobowi¹zuje Koœcio³y do promowania w ekonomii praktyk opartych na wierze, takich jak
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sprawiedliwy handel, ulga w d³ugu miêdzynarodowym czy program bezinteresownego kredytu.
W oœwiadczeniu „Powo³ani do umacniania praw cz³owieka, wolnoœci religijnej i wzajemnych relacji” Koœcio³y zobowi¹za³y siê do zwiêkszenia swojego
udzia³u w dialogu miêdzyreligijnym oraz pog³êbienia swojej refleksji nad zagadnieniami praw cz³owieka i wolnoœci religijnej.
Oœwiadczenie „Powo³ani do lepszego zarz¹dzania stworzeniem” nawi¹zuje do
problemów ekologicznych i zmian klimatycznych. Koœcio³y zobowi¹za³y siê do
wiêkszego promowania stylu ¿ycia na rzecz zrównowa¿onego rozwoju.
W oœwiadczeniu „Powo³ani do œwiata bez broni nuklearnej” Koœcio³y popar³y
apel prezydenta USA Baracka Obamy, nawo³uj¹cy do rozbrojenia nuklearnego.
W tekœcie oœwiadczenia czytamy: „W 1989 r. znaleŸli siê ludzie, którzy zakoñczyli zimn¹ wojnê. Byæ mo¿e teraz znajd¹ siê ludzie, którzy zakoñcz¹ groŸbê katastrofy nuklearnej”.
Ostatnie oœwiadczenie – „Koœcio³y powo³ane do solidarnoœci z mniejszoœci¹
romsk¹ w Europie” – zwraca uwagê na problem wykluczenia spo³ecznego Romów i wzrastaj¹cej przemocy na tle rasistowskim wobec tej mniejszoœci etnicznej. Koœcio³y wzywaj¹ rz¹dy Europy do wiêkszej ochrony spo³ecznoœci romskich
oraz promowania ich integracji spo³ecznej.

Zakoñczenie Zgromadzenia
Alison Elliot, przewodnicz¹ca Zgromadzenia Ogólnego w Lyonie, podczas
konferencji prasowej ostatniego dnia obrad stwierdzi³a, ¿e widzi wielk¹ szansê w
integracji KKE z KKME. Wyrazi³a te¿ rozczarowanie tym, i¿ do czterdziestoosobowego Komitetu Naczelnego wesz³o jedynie 12 œwieckich i 6 m³odych osób. Jak
powiedzia³a, ma nadzieje, ¿e te proporcje bêd¹ siê zmieniaæ w przysz³oœci.
Colin Williams, sekretarz generalny KKE, podziêkowa³ ekumenicznemu patriarsze Konstantynopola Bart³omiejowi I za jego przemowê, w której namawia³
KKE do utworzenia wspólnej organizacji ekumenicznej w Koœcio³em Rzymskokatolickim. Williams okreœli³ tê propozycjê jako wa¿ny wk³ad do nowej wizji KKE, szczególnie w kontekœcie jej zapowiedzianej reorganizacji. Odnosz¹c
siê do wspó³pracy w Koœcio³em Rzymskokatolickim powiedzia³: – „Jest mo¿liwe mówiæ wspólnym g³osem, nawet jeœli istnieje g³êboki stan napiêcia w obszarze etyki”.
Zgromadzenie Ogólne w Lyonie zakoñczy³o siê nabo¿eñstwem ekumenicznym, podczas którego wiceprezydent KKE ks. Margarethe Isberg z luterañskiego
Koœcio³a Szwecji wyg³osi³a kazanie w oparciu o tekst z ksiêgi Jeremiasza (Jr
31,31-34). – „Sposób, w jaki spo³eczeñstwo traktuje Ziemiê jest czêsto podobny
do sposobu, w jaki traktuje inne uciskane grupy. W tradycji kobieta jest kojarzona
z Ziemi¹, jako podporz¹dkowana mê¿czyŸnie. S³owa Jeremiasza kwestionuj¹ ta-
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kie za³o¿enie” – mówi³a szwedzka pastorka. Koñcz¹c podkreœli³a, ¿e w chrzeœcijañskiej wizji cz³owieka wszyscy ludzie s¹ równi i tak samo wa¿ni. Koœcio³y
maj¹ wizjê spo³eczeñstwa, w którym ka¿dy cz³owiek ma mo¿liwoœæ wykorzystania swojego potencja³u.
Na koniec Zgromadzenia Ogólnego delegaci wydali Przes³anie do Koœcio³ów
cz³onkowskich KKE, w którym nawi¹zuj¹c do g³ównego tematu Zgromadzenia –
nadziei – odnieœli siê do wspó³czesnych problemów trapi¹cych Europê i œwiat,
takich jak podzia³y spo³eczne, migracje, zmiany klimatyczne czy kryzys finansowy (tekst Przes³ania poni¿ej).
Micha³ Karski

Przes³anie do wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich
My, 306 delegatów ró¿nych Koœcio³ów w Europie, zebrani w historycznym
mieœcie Lyonie (Francja) od 15 do 21 lipca 2009 r. pod has³em „Powo³ani do jednej nadziei w Chrystusie” na okolicznoœæ XIII Zgromadzenia Ogólnego i 50.
rocznicy Konferencji Koœcio³ów Europejskich, przekazujemy Koœcio³om cz³onkowskim naszego ruchu ekumenicznego i wszystkim w Europie to przes³anie.

Jedna nadzieja w Chrystusie
Jako chrzeœcijanie oœmielamy siê mieæ nadziejê. Jak czytamy w liœcie do Hebrajczyków, wiara jest sensem tego, na co mamy nadziejê. Nadzieja musi byæ widziana
jako niezbêdny aspekt wiary chrzeœcijañskiej. Nadzieja daje nam radoœæ, pokój, odwagê, œmia³oœæ i wolnoœæ. Uwalnia nas od strachu, otwiera nasze serca i umacnia
nasze œwiadectwo o Zmartwychwsta³ym. Wszyscy chrzeœcijanie s¹ powo³ani do
jednej nadziei w Chrystusie, bêd¹cej drog¹ mi³oœci, wybaczenia i pojednania. Jako
chrzeœcijanie dzielimy siê nasz¹ nadziej¹ o zmartwychwsta³ym Chrystusie z naszymi wspólnotami, w których ¿yjemy i do których nale¿ymy. Karta Ekumeniczna jest
podstaw¹ naszego ekumenicznego i spo³ecznego zaanga¿owania.

Patrz¹c w przysz³oœæ
Konferencja Koœcio³ów Europejskich zosta³a utworzona 50 lat temu w podzielonej Europie i próbowa³a budowaæ mosty miêdzy Wschodem a Zachodem oraz
godziæ chrzeœcijan. Zosta³a utworzona w Europie rozdartej wojnami oraz rozpaczliwie potrzebuj¹cej ziarna nadziei i zmartwychwstania.
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Dzisiaj, kiedy œwiêtujemy piêædziesiêciolecie istnienia Konferencji Koœcio³ów
Europejskich, sytuacja w Europie znacznie siê zmieni³a. W tym roku mija 20 lat
od upadku ¿elaznej kurtyny – wydarzenia, które da³o now¹ nadziejê nie tylko
Europie, ale ca³emu œwiatu. Mimo to wiele spo³eczeñstw europejskich ci¹gle
zmaga siê z konsekwencjami ateistycznych dyktatur komunistycznych w Europie
Œrodkowej i Wschodniej, które ci¹gle wp³ywaj¹ na postawy, powoduj¹ podejrzliwoœæ i przeszkadzaj¹ w prawdziwym pojednaniu miêdzy Wschodem a Zachodem.
Pracuj¹c ochoczo na rzecz oczekiwanej przez nas pojednanej i zjednoczonej
Europy, ubolewamy, ¿e miêdzy narodami, kulturami i religiami wznoszone s¹
nowe mury podzia³ów. Widzimy, jak pojawiaj¹ siê nowe podzia³y – miêdzy autochtonami i imigrantami, bogatymi i biednymi, zatrudnionymi i bezrobotnymi,
tymi, których prawa s¹ respektowane, i tymi, których praw siê pozbawia.
Ca³y œwiat jest dotkniêty kryzysami, których skutki maj¹ charakter globalny.
Zmiany klimatyczne i zniszczenie œrodowiska wzywaj¹ nas do pracy na rzecz
czystoœci stworzenia – zarówno przez wp³ywanie na polityków i decydentów, jak
te¿ przez oczekiwanie od siebie samych redukcji w³asnego œladu ekologicznego i
emisji dwutlenku wêgla. Dalekosiê¿ny kryzys finansowy wymaga, abyœmy uznali, ¿e istnieje okazja na wy³onienie nowego porz¹dku ekonomicznego oraz na
przypomnienie œwiatu o potrzebie ekonomii opartej na odpowiedzialnoœci etycznej i zrównowa¿onym rozwoju wzglêdem œrodowiska naturalnego4 . Jednoczeœnie
jako Koœcio³y musimy zapewniæ, ¿e nasze œrodki finansowe inwestujemy przy
zachowaniu tych samych wysokich standardów, których wymagamy od innych.
To wszystko rzuca wyzwanie naszemu g³êbokiemu zaanga¿owaniu w proces soborowy na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i integralnoœci stworzenia.
Pomimo tego wszystkiego jesteœmy g³êboko przekonani, ¿e jako chrzeœcijanie
jesteœmy obdarzeni szczególn¹ nadziej¹, aby siê ni¹ dzieliæ w sytuacjach, które
wydaj¹ siê beznadziejne. Og³aszamy: Jest nadzieja! – w naszych zmaganiach na
rzecz prawdy i sprawiedliwoœci. Jest nadzieja, kiedy przeciwstawiamy siê wszelkim formom przemocy i rasizmu, kiedy bronimy godnoœci ka¿dej osoby ludzkiej.
Jest nadzieja, kiedy nalegamy na zobowi¹zanie siê do altruistycznej solidarnoœci
pomiêdzy ludŸmi i ludami; kiedy walczymy na rzecz prawdziwego szacunku dla
stworzenia.
Wierzymy, ¿e Europa mo¿e i powinna byæ kontynentem goœcinnym, pozbawionym uprzedzeñ i wykluczenia. Uwa¿amy, ¿e dla ka¿dego, kto szuka schronienia przed przeœladowaniami i przemoc¹, drzwi powinny byæ otwarte. Na tegorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji Koœcio³ów Europejskich œwiêtowaliœmy zacieœnienie wspó³pracy z Komisj¹ Koœcio³ów ds. Migrantów w
Europie5 . Bêdzie to bardziej dostrzegalne w 2010 r. – roku pod has³em „Koœcio³y
4
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europejskie odpowiadaj¹ na migracjê” – kiedy razem bêdziemy mieli okazjê sk³adaæ œwiadectwo naszego chrzeœcijañskiego zaanga¿owania na rzecz uchodŸców i
migrantów.
Patrz¹c w przysz³oœæ Zgromadzenie Ogólne utworzy³o grupê robocz¹, która
ma dokonaæ przegl¹du Konferencji Koœcio³ów Europejskich jako ca³oœci, w³¹cznie ze wspólnym celem, wizj¹ i wyznaczeniem strategicznych celów, tak aby jej
struktura mog³a w sposób optymalny s³u¿yæ tym celom. Zgromadzenie Ogólne
prosi wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie, aby siê zobowi¹za³y do tego przegl¹du
oraz ci¹g³ej pracy Konferencji Koœcio³ów Europejskich.

Wyzwania stoj¹ce przed nami jako Koœcio³ami i chrzeœcijanami
Wyzwanie postawione przez Zgromadzenie Ogólne wszystkim Koœcio³om
cz³onkowskim to œmia³e przes³anie nadziei – nadziei wyra¿anej nie w pustych
oœwiadczeniach, ale w uczynkach i ¿ywej wierze.
Stwierdzamy, ¿e Koœcio³y musz¹ pracowaæ na rzecz sprawiedliwoœci i mówiæ
prawdê potêgom! Chodzi o burzenie murów pomiêdzy ludŸmi, kulturami i religiami oraz o nauczenie siê szukania obrazu Boga w twarzy „innego”. Chodzi o
szanowanie, a nie tylko tolerowanie innych istot ludzkich. A przede wszystkim
chodzi o znalezienie nowej formy wyra¿enia solidarnoœci z biednymi, bêd¹cymi
pomiêdzy nami oraz w innych czêœciach œwiata. Przypomnijmy sobie razem s³owa aposto³a Piotra: [b¹dŸcie] „gotowi zawsze do obrony wobec ka¿dego, kto od
was ¿¹da s³owa o tej nadziei, która jest w was. Czyñcie to jednak ³agodnie i z
bojaŸni¹” (1 P 3,15n)6 .
t³umaczenie z jêzyka angielskiego: Micha³ Karski

Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME)
Za: Pismo Œwiête Nowego Testamentu. Przek³ad ekumeniczny na trzecie tysi¹clecie, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001.
5
6
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PIÊÆDZIESIÊCIOLECIE KONFERENCJI
KOŒCIO£ÓW EUROPEJSKICH
Historia
D¹¿enia, które doprowadzi³y do utworzenia Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE), siêgaj¹ okresu tzw. zimnej wojny. Rozbita i podzielona Europa lat
czterdziestych i piêædziesi¹tych musia³a najpierw przezwyciê¿yæ polityczne podzia³y, gdy¿ tylko w ten sposób mog³a ponownie zbli¿yæ do siebie narody, które
skonfliktowa³a ze sob¹ II wojna œwiatowa.
W owym czasie ma³a grupa przywódców koœcielnych z Europy Wschodniej i
Zachodniej zaczê³a zastanawiaæ siê nad mo¿liwoœci¹ podjêcia dialogu miêdzy
Koœcio³ami z ró¿nych krajów Europy, ¿yj¹cymi w ró¿nych systemach politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych. Celem, do którego ta grupa d¹¿y³a, by³o
przyjœcie z pomoc¹ Koœcio³om Europy w przejêciu roli poœrednika w dzia³aniach
na rzecz pokoju i porozumienia1 .
W latach 1953 i 1957 dosz³o do pierwszych sonda¿owych i przygotowawczych spotkañ. W styczniu 1959 przedstawiciele przesz³o 40 Koœcio³ów spotkali
siê na I Zgromadzeniu Ogólnym w Nyborgu (Dania). W tej miejscowoœci obradowa³o te¿ II (1960) i III (1962) Zgromadzenie Ogólne.
W pocz¹tkowym okresie KKE stanowi³a tylko luŸny zwi¹zek Koœcio³ów. Jednak przez przyjêcie statutu na IV Zgromadzeniu Ogólnym (1964) poczyniono
wa¿ny krok na drodze budowania regionalnej konferencji Koœcio³ów. To Zgromadzenie odby³o siê na pok³adzie statku „Bornholm”, dziêki czemu w ostatniej
chwili uda³o siê zapobiec trudnoœciom paszportowym, na jakie byli nara¿eni delegaci z niektórych krajów komunistycznych.
1
H.-R. Weber, Aus allen Kontinenten und Völkern. Ein Ûberblick über die Regionalentwicklung in der
ökumenischen Bewegung, w: Geschichte der ökumenischen Bewegung 1948-1968, H. E. Fey (red.), Göttingen 1974, s.118nn.
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Na V Zgromadzeniu Ogólnym (1967) uchwalono utworzenie Sekretariatu Generalnego z etatowymi pracownikami2 . KKE posiada dziœ w Centrum Ekumenicznym w Genewie niewielki sztab wspó³pracowników z³o¿ony z ok. 15 osób.
Oficjalnym organem kierowniczym jest Zgromadzenie Ogólne. W okresie miêdzy
zgromadzeniami ogólnymi odpowiedzialnoœæ za pracê ponosi 40-osobowy Komitet Naczelny. Pracami bie¿¹cymi kieruje sekretarz generalny. W latach 1959-1986
funkcjê tê sprawowa³ brytyjski baptysta Glen Garfield Williams (1923-1994). Po
nim sekretarzami generalnymi byli kolejno: ewangelik reformowany z Szwajcarii
Jean Fischer (ur. 1933), od 1997 r. – brytyjski baptysta Keith Winston Clements
(ur. 1943), od 1 grudnia 2005 – duchowny anglikañski Colin Williams (ur. 1952).
Od pocz¹tku istnienia KKE widzia³a jedno ze swoich g³ównych zadañ w budowaniu mostów miêdzy Europ¹ Wschodni¹ a Zachodni¹. Stara³a siê tak¿e poœredniczyæ miêdzy Koœcio³ami mniejszoœciowymi i wiêkszoœciowymi oraz miêdzy
chrzeœcijanami nale¿¹cymi do ró¿nych tradycji wyznaniowych. Posiedzenia KKE
s¹ dla przedstawicieli Koœcio³ów ró¿nych szczebli wa¿n¹ sposobnoœci¹ do spotkania i wspólnej refleksji nad kwestiami teologicznymi i spo³ecznymi. Takie
spotkania daj¹ te¿ niezbêdny impuls do konstruktywnego dzia³ania, zw³aszcza w
dziedzinie pokoju, sprawiedliwoœci i pojednania.

Cz³onkostwo
W chwili obecnej (2009) KKE zrzesza 126 Koœcio³ów cz³onkowskich3.
Mniej wiêcej po³owê z nich stanowi¹ Koœcio³y z Europy Œrodkowej i Wschodniej. Oko³o 25 Koœcio³ów cz³onkowskich KKE nie nale¿y do Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. W KKE s¹ reprezentowane wszystkie wielkie rodziny koœcielne:
prawos³awni, starokatolicy, anglikanie, luteranie, reformowani, metodyœci, baptyœci i zielonoœwi¹tkowcy. Jej cz³onkami s¹ równie¿ Koœcio³y zrzeszaj¹ce
mniejszoœci etniczne. Koœcio³y cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane do zaakceptowania nastêpuj¹cej formu³y („bazy dogmatycznej”): „Konferencja Koœcio³ów Europejskich jest ekumeniczn¹ wspólnot¹ Koœcio³ów Europy, które – zgodnie z
Pismem Œwiêtym – wyznaj¹, ¿e Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i Zbawicielem, i dlatego wspólnie d¹¿¹ do wype³nienia tego, do czego s¹ powo³ane, ku
chwale Boga Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego”.

2
K. Clements, T. Sabev, Europe, w: A History of Ecumenical Movement 1968-2000, J. Briggs i in. (red.),
Geneva 2004, s. 557.
3
Internet: www.cec-kek.org.
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Od 1992 grupy koœcielne maj¹ mo¿noœæ uzyskania statusu organizacji stowarzyszonych KKE. Dotychczas 43 takie organizacje skorzysta³y z mo¿liwoœci bliskiego zwi¹zania siê z dzia³alnoœci¹ i programami KKE. Do organizacji tych
nale¿¹ krajowe rady koœcielne i stowarzyszenia œwieckich, kobiet i m³odzie¿y,
których programy s¹ realizowane paralelnie i czêsto we wspó³pracy z KKE4 .

Przegl¹d tematyki Zgromadzeñ Ogólnych
I

– Nyborg (Dania), 6-9 stycznia 1959, „Chrzeœcijañstwo europejskie w dzisiejszym zsekularyzowanym œwiecie”
II
– Nyborg, 3-8 paŸdziernika 1960, „S³u¿ba Koœcio³a w zmieniaj¹cym siê
œwiecie”;
III
– Nyborg, 1-5 paŸdziernika 1962, „Koœció³ w Europie a kryzys wspó³czesnego cz³owieka;
IV
– Statek MS „Bornholm”, 3-9 paŸdziernika 1964, „¯yæ razem jako kontynenty i pokolenia”;
V
– Pörtschach (Austria), 29 wrzeœnia – 5 paŸdziernika 1967, „S³u¿ba i pojednanie”;
VI
– Nyborg, 26 kwietnia-3 maja 1971, „S³udzy Boga – s³ugami ludzi”;
VII – Engelberg (Szwajcaria), 16-23 wrzeœnia 1974, „B¹dŸcie czynicielami
S³owa – jednoœæ w Chrystusie i pokój dla œwiata”;
VIII – Chania (Kreta), 18-25 paŸdziernika 1979, „W mocy Ducha Œwiêtego –
wyzwoleni dla œwiata”;
IX
– Stirling (Szkocja), 4-11 wrzeœnia 1986, “Chwa³a niech bêdzie Bogu, a na
ziemi pokój”;
X
– Praga, 1-11 wrzeœnia 1992, „Bóg jednoczy – w Chrystusie nowe stworzenie”;
XI
– Graz (Austria), 30 czerwca – 4 lipca 1997, „Pojednanie” – dar Boga
i Ÿród³o nowego ¿ycia”.
XII – Trondheim (Norwegia), 25 czerwca -2 lipca 2003, „Jezus Chrystus jako
uzdrowiciel i pojednawca – nasze œwiadectwo w Europie”.
XIII – Lyon (Francja), 15-21 lipca 2009, „Wezwani do jednej nadziei w Chrystusie”.

4
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Dzia³alnoœæ
Na przestrzeni lat poszerzenie dzia³alnoœci i wzrost liczby cz³onków poci¹gnê³y
za sob¹ zmiany strukturalne. W pierwszych latach Zgromadzenia Ogólne nastêpowa³y za sob¹ w krótkich odstêpach czasu, poczynaj¹c od drugiej po³owy lat szeœædziesi¹tych zaczêto je zwo³ywaæ rzadziej. W zamian za to podtrzymywano kontakt
przez organizowanie wiêkszej liczby konsultacji z udzia³em 40-50 osób, poœwiêconych specyficznym tematom. Mniej wiêcej 10 lat póŸniej stworzono programy poœwiêcone specjalnym dziedzinom. Obok programu studiów teologicznych realizowano kolejno program s³u¿by miêdzykoœcielnej i program praw cz³owieka.
Problematyka pokojowa absorbuje KKE od pocz¹tków istnienia organizacji.
Warto wspomnieæ, i¿ ju¿ V Zgromadzenie Ogólne (1967) wysunê³o propozycjê
zwo³ania konferencji przedstawicieli pañstw europejskich, aby przedyskutowali
oni pal¹ce problemy pokoju i miêdzynarodowego porozumienia w Europie. KKE
by³a te¿ pierwsz¹ miêdzynarodow¹ organizacj¹ koœcieln¹, która przygotowa³a
konsultacjê poœwiêcon¹ omówieniu wyników Konferencji Bezpieczeñstwa i
Wspó³pracy w Europie. W koñcu paŸdziernika 1975 r. w Buckow (NRD) 70
przedstawicieli Koœcio³ów z 14 pañstw europejskich, z USA i Kanady z zadowoleniem przyjê³o rezultaty konferencji w Helsinkach, wyrazi³o solidarnoœæ ze
wszystkimi, którzy pragn¹ pe³nej realizacji Aktu Koñcowego i postanowi³o popieraæ w ramach w³asnych mo¿liwoœci realizacjê uchwa³ helsiñskich. Uczestnicy
konsultacji zwrócili siê z proœb¹ do Koœcio³ów cz³onkowskich o propagowanie
tekstu Aktu Koñcowego i wprowadzenie go w ¿ycie.
Powy¿szym sprawom poœwiêcono jeszcze trzy konsultacje (1977, 1978, 1980).
Ostatnia z nich, odbywaj¹ca siê pod has³em: „Budowanie zaufania w krêgu
pañstw-sygnatariuszy uk³adu z Helsinek”, charakteryzowa³a siê tym, ¿e oprócz
delegatów Koœcio³ów, uczestniczyli w niej tak¿e przedstawiciele ró¿nych organizacji, instytutów pokojowych oraz ONZ.
KKE, wspólnie z Krajow¹ Rad¹ Koœcio³ów w USA i Kanadyjsk¹ Rad¹ Koœcio³ów, utworzy³a w 1980 r. Komitet Roboczy koœcielnego programu praw cz³owieka dla realizacji Aktu Koñcowego z Helsinek. Celem programu, przewidzianego na oko³o 5 lat, by³o popieranie praw cz³owieka przez wprowadzenie sprawiedliwoœci i pojednania w stosunkach miêdzy narodami. W jego ramach
zajmowano siê kolektywnymi i indywidualnymi przypadkami gwa³cenia praw
cz³owieka oraz opracowano dwa studia, z których jedno by³o poœwiêcone zagadnieniu pokoju i praw cz³owieka, a drugie – wzajemnej relacji miêdzy uniwersalnymi prawami cz³owieka a suwerennoœci¹ narodow¹5 .
5

K. Clements, T. Sabev, dz. cyt., s. 557n.
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KKE dostrzeg³a stosunkowo wczeœnie problemy zwi¹zane z gwa³townym
wzrostem liczba muzu³manów w Europie Zachodniej, którzy przybyli tam w poszukiwaniu pracy. Jednoczeœnie chrzeœcijanie w niektórych krajach Europy
Wschodniej dostrzegli, ¿e wcale niema³a liczba ich wspó³ziomków to wyznawcy
islamu. Powy¿sze przemiany stworzy³y grunt pod zwo³anie, w 1978 r., pierwszej
konsultacji KKE na temat: „Koœció³ a obecnoœæ muzu³manów w Europie”. Kolejna konsultacja poœwiêcona tej problematyce odby³a siê w 1984 r. W latach póŸniejszych podjêto wspó³pracê w tej dziedzinie z Rad¹ Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE).
KKE musi uwzglêdniaæ w swej pracy specyficzn¹ sytuacjê europejsk¹, w tym
d³ug¹ historiê roz³amów i wrogoœci miêdzy Koœcio³ami, relacjê miêdzy Koœcio³em, pañstwem i kultur¹, po³o¿enie Koœcio³ów mniejszoœciowych i wiêkszoœciowych, Koœcio³ów „starych” i „m³odych”, jak równie¿ podzia³y i napiêcia, jakie
nast¹pi³y w ostatnich latach wskutek miêdzynarodowych prze³omów. Chc¹c lepiej reagowaæ na problemy rodz¹ce siê na styku Koœcio³a i spo³eczeñstwa na kontynencie europejskim, XI Zgromadzenie Ogólne w 1997 podjê³o uchwa³ê o po³¹czeniu KKE z Europejsk¹ Komisj¹ Ekumeniczn¹ ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa,
która utrzymuje biura w Brukseli i Strasburgu. Decyzja ta mia³a przede wszystkim u³atwiæ kontakty Koœcio³ów z europejskimi instytucjami politycznymi6 .
Istnieje œcis³a wspó³praca KKE z ŒRK zw³aszcza na obszarze wiary i ustroju
Koœcio³a, misji œwiatowej i ewangelizacji, pomocy miêdzykoœcielnej i praw cz³owieka. W niektórych przypadkach dokonano podzia³u pracy. Istniej¹ te¿ œcis³e
stosunki robocze z krajowymi radami Koœcio³ów w Europie. Bardzo po¿yteczne
okaza³y siê doroczne posiedzenia ich sekretarzy generalnych. Od 2002 r. odbywaj¹ siê wspólne konsultacje ze Wspólnot¹ Koœcio³ów Ewangelickich w Europie
poœwiêcone zagadnieniom eklezjologicznym.

Wspó³praca z Koœcio³em Rzymskokatolickim
Koœció³ Rzymskokatolicki nie jest cz³onkiem, lecz istnieje œcis³a wspó³praca
miêdzy KKE a Rad¹ Konferencji Episkopatów Europy (Consilium Conferentiarum Episcopalium Europae, CCEE)7 .
6
G.G. Williams, R. Gurney, Conference of European Churches, w: Dictionary of Ecumenical Movement,
Geneva 2002, s. 238.
7
K. Karski, Trzydzieœci lat wspó³pracy miêdzy Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich a Rad¹ Konferencji
Episkopatów Europy, w: tego¿: Protestanci i ekumenizm. Wk³ad spadkobierców reformacji w dzie³o jednoœci,
Warszawa 2001, s. 341nn.
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Pierwsze kontakty miêdzy KKE i Koœcio³em Rzymskokatolickim nawi¹zane
zosta³y w 1962 r.8 Ze strony katolickiej oparciem dla tych kontaktów by³ Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan w Rzymie. Dwaj jego przedstawiciele wziêli udzia³
jako obserwatorzy w IV Zgromadzeniu Ogólnym KKE (1964). Utworzenie w
1971 r. CCEE (zrzesza obecnie 34 krajowe konferencje episkopalne) przyda³o
dotychczasowym kontaktom nowej dynamiki. Jeszcze w tym samym roku obaj
partnerzy podjêli decyzjê o utworzeniu Wspólnej Grupy Studyjnej. W 1975 przekszta³ci³a siê ona we Wspólny Komitet KKE i CCEE, który istnieje nieprzerwanie do chwili obecnej9 . Zbiera siê on raz w roku, ka¿da ze stron jest w nim reprezentowana przez 5 osób. Wspólny Komitet zainicjowa³ zwo³ywanie Europejskich
Spotkañ Ekumenicznych z udzia³em 40 osób z ka¿dej strony. Dotychczas odby³o
siê szeœæ takich spotkañ:
I

– Chantilly k. Pary¿a, 10-13 kwietnia 1978, g³ówny temat: „Stanowiæ jedno, aby œwiat uwierzy³ (J 17,21)”;
– L¸gumkloster (Dania), 16-20 listopada 1981, „Powo³ani do jednej nadziei – wspólnota ekumeniczna w modlitwie, œwiadectwie i s³u¿bie”;
– Riva del Garda (W³ochy), 3-8 paŸdziernika 1984, „Wspólne wyznawanie
wiary – Ÿród³em nadziei”;
– Erfurt (NRD), 28 wrzeœnia – 2 paŸdziernika 1988, „PrzyjdŸ Królestwo
Twoje”;
– Santiago de Compostella (Hiszpania), 12-18 listopada 1991, „Na Twoje
S³owo – misja i ewangelizacja w Europie dziœ”;
– Strasburg (Francja), 17-22 kwietnia 2001, „A oto Ja jestem z wami po
wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata”; uroczyste podpisanie Karty Ekumenicznej.

II
III
IV
V
VI

W drugiej po³owie lat 80. XX w. po obu stronach zaczê³o siê szerzyæ przekonanie o potrzebie zwo³ania liczniejszego spotkania przedstawicieli wszystkich
Koœcio³ów europejskich. Orêdzie IX Zgromadzenia Ogólnego KKE (1986)
stwierdza³o: „Zachêcamy nasze Koœcio³y do poparcia idei zwo³ania ekumenicznego zgromadzenia pokojowego (...) Wierzymy bowiem, ¿e takie zgromadzenie
przybli¿y dzieñ, w którym chrzeœcijanie jednym g³osem przemówi¹ do œwiata têskni¹cego za pokojem (...) oraz przybli¿y chwilê, kiedy nasi synowie nie bêd¹ ju¿
musieli uczyæ siê rzemios³a wojennego”10 . Z kolei wspólna deklaracja KKE i
CCEE: „Czym jest, czego chce i czym ma siê staæ Europejskie Zgromadzenie
Ekumeniczne” z 1987 powiada³a, ¿e do jego zwo³ania zmusza sytuacja poEuropa und der Protestantismus, B. Brenner (red.), Göttingen 1993, s. 341.
D.E. Lanne, Die Wiederentdeckung der Gemeinschaft der Kirchen. Eine europäische theologische Diskussion über den Weg und das Endziel der ökumenischen Bewegung, Frankfurt M. 1978, s. 39n.
10
Cyt. za: SiDE 1987 nr 1, s. 39.
8

9
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wszechnego kryzysu. Ten zaœ wymaga od Koœcio³ów i chrzeœcijan, aby z punktu
widzenia wiary chrzeœcijañskiej zabrali g³os w sprawach zagro¿onego pokoju,
sprawiedliwoœci i œrodowiska naturalnego11.
I Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne (I EZE), które zebra³o siê w Bazylei (Szwajcaria) w dniach 15-21 maja 1989 r. toczy³o siê pod has³em: Pokój przez
sprawiedliwoœæ”. Mottem biblijnym, towarzysz¹cym delegatom podczas codziennych obrad i studiów biblijnych, by³y s³owa Psalmu 85,11: „Sprawiedliwoœæ i
pokój obejm¹ siê”. W I EZE wziê³o udzia³ 638 delegatów reprezentuj¹cych Koœcio³y prawos³awne, starokatolickie, anglikañskie, protestanckie i rzymskokatolicki. Poza tym do Bazylei przyby³o kilka tysiêcy doradców, goœci i dziennikarzy.
Wœród referentów by³o wiele wybitnych osobistoœci ¿ycia koœcielnego, naukowego i politycznego12.
Bazylea jest miastem po³o¿onym na styku trzech pañstw – Szwajcarii, Francji i
RFN. Obrady toczy³y siê pó³ roku przed upadkiem muru berliñskiego, czego nikt
w owym momencie nie by³ w stanie przewidzieæ. Tote¿ na ówczesnym etapie
œwiadomoœci ogromnym prze¿yciem dla wszystkich uczestników by³ marsz pokoju, którego trasa wiod³a przez RFN i Francjê. Wziê³o w nim udzia³ ok. 6000 osób.
Ani na granicy RFN, ani na granicy Francji nikt nie musia³ okazaæ paszportu.
Tote¿ jeden z biskupów katolickich, przemawiaj¹c podczas krótkiego wypoczynku we Francji, nazwa³ to prze¿ycie „marzeniem sennym”, którego zrealizowanie
przez 50 laty nikt nie uzna³by za mo¿liwe. „Dzieñ ten ukazuje fragment tego, co
mo¿e nam darowaæ pokój” – stwierdzi³ w konkluzji.
W orêdziu do chrzeœcijan Europy, odczytanym na zakoñczenie obrad, znalaz³y
siê nastêpuj¹ce s³owa: „Zmiany polityczne i spo³eczne, jakie dokonuj¹ siê dzisiaj
w Europie, napawaj¹ nadziej¹. Naszym pragnieniem jest uczyniæ wspólnie
wszystko, co tylko mo¿liwe, dla osi¹gniêcia wiêkszej sprawiedliwoœci, wiêkszej
gotowoœci do dialogu i wiêkszego poszanowania darów stworzenia. Poniewa¿
kryzysu nie powstrzymuj¹ granice pañstw, przeto i nasza wspólnota musi te granice przekraczaæ, musi szukaæ przyjaŸni i wspó³pracy z wszystkimi, którzy bez
wzglêdu na sw¹ religiê lub przekonania d¹¿¹ do pokoju poœród sprawiedliwoœci.
Tylko w ten sposób nasza wspólnota mo¿e staæ siê znakiem nadziei w tym zagro¿onym i podzielonym œwiecie”13.
Skomplikowana sytuacja, jaka wytworzy³a siê na naszym kontynencie wskutek upadku systemu komunistycznego (rozpad ZSRR i Jugos³awii oraz zwi¹zane
z tym faktem krwawe konflikty narodowoœciowe), sprawi³a, ¿e spraw¹ najbardziej po¿¹dan¹ sta³o siê pojednanie miêdzy narodami, grupami etnicznymi i po11
K. Karski, „Pokój przez sprawiedliwoœæ”. Przed Europejskim Zgromadzeniem Ekumenicznym, „Jednota” 1989 nr 1-2, s. 19n.
12
SiDE 1992 nr 1, s. 39nn.
13
Tam¿e, s. 70n.
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jedynczymi ludŸmi. Nic wiêc dziwnego, ¿e II EZE, które zebra³o siê w Grazu
(Austria) w dniach 23-29 czerwca 1997 r., za temat g³ówny obra³o: „Pojednanie –
dar Boga i Ÿród³o nowego ¿ycia”. Oficjalnych delegatów przyby³o 700, poza tym
innych uczestników by³o ogó³em ok. 10000, z czego po³owa pochodzi³a z krajów
Europy Œrodkowo-Wschodniej14.
Jeden z mówców zwróci³ uwagê, ¿e w ci¹gu ostatnich 9 lat œwiat w istotny
sposób siê zmieni³. Rozpad³y siê mury i bloki, ale pojawi³y siê nowe przyczyny
podzia³u, którymi s¹ niestabilnoœæ ekonomiczna, s³aboœæ si³ demokracji, uk³ady
rokuj¹ce zagro¿enie militarne, nostalgia za now¹ form¹ rz¹dów autorytarnych. I
na te wszystkie si³y i zjawiska mo¿e przyjœæ pojednanie jako dar Boga, dar przygotowany ofiar¹ Syna, ale przekraczaj¹cy wszystkie podzia³y15.
W orêdziu mowa jest m. in. o zobowi¹zaniu Koœcio³ów do wspó³pracy w staraniach na rzecz usuniêcia wszelkich form przemocy, szczególnie wobec kobiet i
dzieci; zwalczania wszelkich form dyskryminacji w Koœcio³ach; popierania równoœci kobiet we wszystkich dziedzinach; wzmocnienia zaanga¿owania na rzecz
sprawiedliwoœci spo³ecznej i solidarnoœci z ofiarami spo³ecznej niesprawiedliwoœci; wspierania polityki na rzecz ochrony œrodowiska; zwalczania systemów gospodarczych, które w procesach globalizacji wywieraj¹ negatywne skutki. Orêdzie koñczy siê s³owami: „Jako Koœcio³y i chrzeœcijanie Europy jesteœmy zdecydowani wyznaæ dobitnie nasz¹ solidarnoœæ z potrzebuj¹cymi, zepchniêtymi na
margines i odrzuconymi przez œwiat, w którym ¿yjemy. Ka¿dy cz³owiek jest nam
bratem lub siostr¹, za którego czy za któr¹ Chrystus umar³ i zmartwychwsta³.
Ka¿dy cz³owiek zosta³ stworzony na obraz Trójjedynego Boga”16.
Drugie EZE sformu³owa³o miêdzy innymi nastêpuj¹ce zalecenie: „Polecamy
Koœcio³om opracowanie wspólnego dokumentu, zawieraj¹cego podstawowe prawa i obowi¹zki ekumeniczne oraz przygotowanie ca³ego szeregu wytycznych,
regu³ i kryteriów dla ekumenicznych dzia³añ, które mog¹ byæ pomocne Koœcio³om…”17.
W nastêpstwie Zgromadzenia w Grazu, zgodnie z jego wytycznymi, dyskutowano w krêgach KKE i CCEE nad ide¹ Karty Ekumenicznej, chc¹c w ten sposób
przyczyniæ siê do postêpu w dziedzinie pojednania miêdzy Koœcio³ami w Europie, a tym samym wnieœæ wk³ad do pojednania w Europie. Podczas posiedzenia w
lutym 1998 r. w Rzymie Wspólny Komitet KKE i CCEE ustali³ procedurê wdra¿ania tego projektu18.
I. Czaczkowska, K. Leœniewski, Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, Graz, Austria, 23-29
czerwca 1997, SiDE 1997 nr 2 s. 103n.
15
Tam¿e, s. 129.
16
Cyt. za: Pojednanie – ekumeniczne wyzwania Grazu ’97. Materia³y sympozjum poœwiêcone problematyce II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego – Graz ’97, Opole 08.-09.10. 1998, Z. Glaeser, P. Jaskó³a (red.), Opole 1998, s. 153.
17
Tam¿e, s. 169.
18
Por. list przewodnicz¹cych KKE i CCEE z lipca 1999 r., SiDE 2000 nr 1, s. 74.
14
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Pod d³u¿szych konsultacjach z Koœcio³ami tekst Karty zosta³ przed³o¿ony pod
koniec stycznia 2001 Wspólnemu Komitetowi KKE i CCEE. Gremium to stwierdzi³o, ¿e przygotowany tekst mo¿e liczyæ na pe³n¹ akceptacjê wszystkich Koœcio³ów Europy, tote¿ zaleci³o jego podpisanie przez przewodnicz¹cych KKE i
CCEE. Okazj¹ po temu by³o wspomniane wy¿ej VI Europejskie Spotkanie Ekumeniczne w Strasburgu.
Tekst dokumentu19 zawiera miêdzy innymi zobowi¹zania do poœwiadczania i
zwiastowania czynów zbawczych Chrystusa, usuwania uprzedzeñ, poznawania
duchowego bogactwa ró¿nych tradycji chrzeœcijañskich, otwierania siê wzajemnie na siebie, wspierania ekumenicznej edukacji, modlenia siê wspólnie i jedni za
drugich, organizowania regularnie nabo¿eñstw ekumenicznych, nie sk³aniania ludzi do zmiany przynale¿noœci wyznaniowej, pielêgnowania i pog³êbiania kultury
dialogu w obrêbie Koœcio³ów i w stosunkach miêdzy nimi, upowszechnienia wyników rozmów teologicznych i wyci¹gania z nich praktycznych wniosków, nie
przerywania dialogu w przypadku kontrowersji, umacniania wspó³pracy miêdzy
KKE i CCEE, organizowania Europejskich Zgromadzeñ Ekumenicznych, pomagania w rozwi¹zywaniu konfliktów miêdzy Koœcio³ami, obrony praw mniejszoœci, udzielania poparcia dla jednoczenia siê Europy z ca³¹ jej ró¿norodnoœci¹ kulturow¹, etniczn¹ i religijn¹, odrzucania wszelkiego rodzaju wybuja³ego nacjonalizmu i ekskluzywizmu, popierania otwartoœci wobec rosn¹cej w Europie liczby
cudzoziemców, zachowywania naturalnego œrodowiska dla wszystkich stworzeñ i
dla przysz³ych pokoleñ ludzi, podejmowania dialogu i wymiany doœwiadczeñ z
przedstawicielami innych religii i œwiatopogl¹dów.
Trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne obradowa³o w dniach 4-9
wrzeœnia 2007 r. w Sibiu (Rumunia) pod has³em: „Œwiat³oœæ Chrystusa œwieci
nad wszystkimi. Nadzieja na odnowê i jednoœæ w Europie”20 . Has³o to zosta³o
zaczerpniête z liturgii prawos³awnej. III EZE pomyœlane by³o jako pielgrzymka.
Zaczê³o siê ono w styczniu 2006 r. w Rzymie, dalszym jej przystankiem by³o
ogólnoeuropejskie spotkanie w lutym 2007 r. w Wittenberdze. Odby³o siê te¿
wiele spotkañ regionalnych, krajowych i lokalnych.
Do Sibiu przyby³o ok. 2100 delegatów ze 145 Koœcio³ów i grup koœcielnych,
w tym kilkudziesiêcioosobowa grupa z Polski. Oprócz wspólnych modlitw i sesji
plenarnych na temat œwiat³a, jakie mo¿e wnieœæ Chrystus w ¿ycie Koœcio³a, Europy i œwiata, odby³o siê 9 forów dyskusyjnych na temat jednoœci, duchowoœci,
œwiadectwa, Europy, religii, migracji, stworzenia, sprawiedliwoœci i pokoju. Ponadto przedstawiciele Koœcio³ów i organizacji chrzeœcijañskich zapraszali na prezentacje swojej duchowoœci i dzia³alnoœci.
19
Rada Episkopatu ds. Ekumenizmu – Polska Rada Ekumeniczna, Karta Ekumeniczna. Wytyczne dla
wzrastaj¹cej wspó³pracy pomiêdzy Koœcio³ami w Europie [Warszawa 2003].
20
Por. SiDE 2008 nr 1, s. 121-133.
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Na zakoñczenie uczestnicy III EZE og³osili przes³anie, w którym zawarli 10
zaleceñ dla swoich Koœcio³ów. Wezwali w nim do wzajemnego uznawania
chrztu udzielonego w ró¿nych tradycjach chrzeœcijañskich, a tak¿e do przepracowania Karty Ekumenicznej, z której treœci – jak ujawni³ jeden hierarchów prawos³awnych – s¹ niezadowolone niektóre Koœcio³y. Przes³anie zawiera³o te¿ proœbê
o modlitwê chrzeœcijan za siebie nawzajem, postulat organizowania ekumenicznych pielgrzymek, wspólnych studiów teologicznych oraz inicjatyw spo³ecznych
i kulturalnych. Uczestnicy obrad dostrzegaj¹c dramatyczn¹ sytuacjê wielu pañstw
afrykañskich postulowali te¿ wspieranie propozycji anulowania ich d³ugów i promocji sprawiedliwego handlu. Ostatnie zalecenie przes³ania dotyczy³o obchodzenia od 1 wrzeœnia do 4 paŸdziernika okresu modlitw w intencji ochrony stworzenia i promocji takiego stylu ¿ycia, które przyczyni siê do odwrócenia zmian klimatycznych.
Karol Karski
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OBRADY KOMITETU NACZELNEGO
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
Genewa, Szwajcaria,
26 sierpnia – 2 wrzeœnia 2009

Obrady najwy¿szego gremium Œwiatowej Rady Koœcio³ów pomiêdzy jej Zgromadzeniami Ogólnymi odbywa³y siê w Centrum Ekumenicznym w Genewie.
Moderator Komitetu Naczelnego, ks. dr Walter Altmann z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Brazylii, w swym przemówieniu otwieraj¹cym obrady zwróci³ uwagê na trzy g³ówne decyzje stoj¹ce przed Komitetem: wybór nowego sekretarza generalnego, wybór miejsca najbli¿szego Zgromadzenia Ogólnego ŒRK
oraz kwestie zwi¹zane z zarz¹dzaniem, odpowiedzialnoœci¹ i polityk¹ kadrow¹.
Komitet Naczelny przyj¹³ te¿ szereg oœwiadczeñ.

Po¿egnanie Kobii
Odchodz¹cy sekretarz generalny ks. dr Samuel Kobia (z Koœcio³a Metodystycznego w Kenii) w przemówieniu na zakoñczenie swej kadencji powiedzia³, ¿e
odwaga posiadania nadziei by³a g³ównym tematem jego osobistej „podró¿y ekumenicznej”. Jako sekretarz generalny ŒRK chcia³, aby ruch ekumeniczny móg³
inspirowaæ nadziejê w sytuacjach, które wydawa³y siê beznadziejne.
Podczas trwania obrad Komitetu Naczelnego odby³o siê uroczyste po¿egnanie
ks. Samuela Kobii, który pe³ni³ funkcjê sekretarza generalnego od 2004 r. Dziêkowali mu m.in. przedstawiciele Koœcio³ów z ró¿nych kontynentów, a tak¿e reprezentant Watykanu. S³owa podziêkowañ za zaanga¿owanie w ruchu ekumenicznym skierowane zosta³y tak¿e do ¿ony odchodz¹cego sekretarza generalnego
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– Ruth Kobii. Ks. Samuel Kobia powiedzia³, ¿e praca w ruchu ekumenicznym
przez ponad czterdzieœci lat by³a dla niego wielkim zaszczytem. Odejœcie ze stanowiska sekretarza generalnego nie oznacza koñca jego „ekumenicznej podró¿y”.
– Ci¹gle mamy wiele do zrobienia razem – podkreœli³.

Zgromadzenie Pokojowe
Podczas posiedzenia Komitetu Naczelnego dyskutowano nad planowanym na
2011 r. Miêdzynarodowym Ekumenicznym Zgromadzeniem Pokojowym, które
odbêdzie siê w Kingston na Jamajce i bêdzie zwieñczeniem trwaj¹cej od 2001 r.
Dekady Przezwyciê¿ania Przemocy, zainicjowanej przez ŒRK. – Nie wystarczy
jedynie p³akaæ nad przemoc¹ – powiedzia³ ks. Fernando Enns z Koœcio³a Menonitów w Niemczech, profesor Uniwersytetu w Hamburgu. Podkreœli³, i¿ Zgromadzenie powinno byæ wa¿nym doœwiadczeniem dla Koœcio³ów i punktem zwrotnym dla ŒRK. Podczas Zgromadzenia w Kingston og³oszona zostanie Deklaracja
Ekumeniczna w Sprawie Sprawiedliwego Pokoju. Pierwszy zarys tego dokumentu ju¿ jest dyskutowany. Nad dokumentem pracuje zespó³ pod przewodnictwem
ks. dr. Konrada Raisera, by³ego sekretarza generalnego ŒRK.

Nowy sekretarz generalny
27 sierpnia Komitet Naczelny wybra³ nowego sekretarza generalnego ŒRK. Na
stanowisko to kandydowa³o dwóch duchownych: ks. dr Park Seong-won z Koœcio³a Prezbiteriañskiego w Korei Po³udniowej oraz ks. dr Olav Fykse Tveit – luterañski pastor i teolog z Koœcio³a Norwegii. Komitet Naczelny wybra³ na sekretarza generalnego ks. Olava Fykse Tveita. – Jestem przekonany, ¿e to zadanie jest
powo³aniem danym od Boga. Czujê, ¿e mamy razem wiele do zrobienia – powiedzia³ po wyborze norweski duchowny.
Ks. dr Olav Fykse Tveit urodzi³ siê 24 listopada 1960 r. Pracowa³ jako pastor
parafialny i kapelan wojskowy, a tak¿e w ró¿nych komisjach Koœcio³a Norwegii.
Od 2002 r. by³ sekretarzem generalnym Komisji Relacji Ekumenicznych i Miêdzynarodowych tego Koœcio³a. Dzia³a³ w ró¿nych gremiach miêdzywyznaniowych i miêdzyreligijnych w Norwegii – w Chrzeœcijañskiej Radzie Norwegii, w
grupach kontaktowych Koœcio³a Norwegii ze spo³ecznoœciami muzu³mañskimi i
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¿ydowskimi, a tak¿e w Miêdzyreligijnej Radzie Norwegii. W ŒRK by³ cz³onkiem
Komisji Wiara i Ustrój, a tak¿e wspó³przewodniczy³ Palestyñsko-Izraelskiemu
Forum Ekumenicznemu.
Podczas pierwszej konferencji prasowej po wyborze na stanowisko sekretarza
generalnego ŒRK ks. Olav Fykse Tveit wskaza³ na s³owa Jezusa z Ewangelii Jana
„Aby wszyscy byli jedno” (J 17,21). – To jest podstawa i cel Œwiatowej Rady
Koœcio³ów – powiedzia³. Jako cztery g³ówne priorytety swej dzia³alnoœci wymieni³ solidarnoœæ miêdzy chrzeœcijanami na œwiecie, relacje miêdzyreligijne, szersze
kontakty ekumeniczne oraz problematykê sprawiedliwoœci. Podkreœli³ wagê dialogu z islamem i zauwa¿y³, ¿e Koœcio³y maj¹ ogromny potencja³ do tego, by
prze³amywaæ ró¿norodne bariery. Mówi³ o potrzebie wspó³pracy ŒRK z ró¿norodnymi organizacjami oraz o kontynuowaniu silnych relacji z Koœcio³em Rzymskokatolickim, które s¹ niezwykle wa¿ne dla ŒRK. W zakresie problematyki
sprawiedliwoœci sekretarz generalny elekt zwróci³ uwagê na skutki zmian klimatycznych, które dla niektórych regionów œwiata s¹ katastrofalne. – Jest chrzeœcijañskim obowi¹zkiem odpowiedzieæ na potrzeby naszych s¹siadów – powiedzia³.
Przyzna³, ¿e przed objêciem stanowiska sekretarza generalnego ŒRK musi du¿o
siê nauczyæ, du¿o przemyœleæ i du¿o siê modliæ.
Ks. Olav Fykse Tveit obj¹³ stanowisko 1 stycznia 2010 r.

Zgromadzenie Ogólne w Korei Po³udniowej
Komitet Naczelny podj¹³ decyzjê o miejscu Zgromadzenia Ogólnego, które
odbêdzie siê w 2013 r. Pocz¹tkowo kandydowa³y cztery miasta: Addis Abeba
(Etiopia), Damaszek (Syria), Pusan (Korea Po³udniowa) oraz Rodos (Grecja). Po
dyskusji zdecydowano wybieraæ miêdzy dwiema kandydaturami – Damaszkiem i
Pusan. W tajnym g³osowaniu cz³onkowie Komitetu Naczelnego powierzyli organizacjê Zgromadzenia Ogólnego koreañskiemu Pusan. Jednoczeœnie wyra¿ono
wdziêcznoœæ pozosta³ym kandydatom, zauwa¿aj¹c, i¿ tak wiele Koœcio³ów prawos³awnych by³o gotowych goœciæ Zgromadzenie Ogólne. Moderator Komitetu
Naczelnego ks. dr Walter Altmann stwierdzi³, i¿ jedno z przysz³ych spotkañ Komitetu mog³oby siê odbyæ w³aœnie w Damaszku.
Ks. dr Jong-wha Park z Koœcio³a Prezbiteriañskiego w Korei Po³udniowej powiedzia³, ¿e dziêki Zgromadzeniu Ogólnemu Koœcio³y bêd¹ mog³y zobaczyæ, jak wygl¹da pokój i sprawiedliwoœæ na podzielonym pó³wyspie. Dramat podzia³u dotyczy tak¿e
miejscowych Koœcio³ów. – Koœcio³y w Korei s¹ podzielone, a my pragniemy byæ razem – powiedzia³, dodaj¹c, ¿e Koœcio³y z Korei Pó³nocnej bêd¹ równie¿ zaproszone
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na Zgromadzenie. Wyrazi³ te¿ pragnienie, aby na Zgromadzeniu obecne by³y Koœcio³y ewangelikalne i zielonoœwi¹tkowe, a tak¿e inne grupy religijne z Korei Po³udniowej. Wiele z tych Koœcio³ów przy³¹czy³o siê do koreañskich Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK w staraniach o organizacjê Zgromadzenia Ogólnego.
Komitet Naczelny utworzy³ te¿ komitet przygotowawczy do Zgromadzenia
Ogólnego.

Oœwiadczenia
Komitet Naczelny podczas swoich obrad przyj¹³ szereg oœwiadczeñ. Odniós³
siê w nich do wielu wspó³czesnych problemów spo³ecznych.
1. Oœwiadczenie w sprawie kryzysu w Darfurze w kontekœcie Sudanu
Ju¿ wczeœniej gremia ŒRK kilkakrotnie wypowiada³y siê w sprawie konfliktu
w Darfurze. Autorzy oœwiadczenia ubolewaj¹ nad brakiem postêpu w procesie
pokojowym w tym regionie. Potêpiaj¹ okrucieñstwo skierowane przeciwko niewinnym cywilom w Darfurze, wzywaj¹ rz¹d sudañski do wziêcia pe³nej odpowiedzialnoœci za ochronê swoich obywateli oraz do dopuszczenia pomocy humanitarnej do cierpi¹cych. Wzywaj¹ te¿ spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ do zapewnienia
potrzebnych œrodków. Komitet Naczelny w oœwiadczeniu apeluje do rz¹du sudañskiego, aby przestrzega³ umów, które podpisa³, natomiast pañstwa afrykañskie
wzywa do wspierania procesu pokojowego opartego na konstruktywnym dialogu
ze wszystkimi stronami konfliktu. W oœwiadczeniu wyra¿ono równie¿ uznanie
dla znacz¹cej roli Koœcio³ów w Sudanie „w promowaniu dialogu miêdzyreligijnego i orêdowaniu na rzecz pokoju, sprawiedliwoœci, pojednania oraz szacunku dla
godnoœci i pomyœlnoœci wszystkich ludzi w Sudanie”.
2. Oœwiadczenie w sprawie przemocy seksualnej wobec kobiet
w Demokratycznej Republice Konga
Cz³onkowie Komitetu Naczelnego zwracaj¹ uwagê na nasilaj¹ce siê brutalne
przestêpstwa seksualne dokonywane wobec kobiet w Demokratycznej Republice
Konga, szczególnie od czasu rozpoczêcia operacji militarnych w styczniu 2009 r.
Wzywaj¹ wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania przemocy seksualnej wobec kobiet i dziewcz¹t. Koœcio³y s¹ wezwane do publicznego
potêpienia tego rodzaju przemocy i okreœlenia jej jako grzech, a tak¿e do przygotowania opieki duszpasterskiej dla osób ni¹ dotkniêtych.
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3. Oœwiadczenie w sprawie izraelskiego osadnictwa
na palestyñskich terytoriach okupowanych
Komitet Naczelny wzywa rz¹d Izraela do zaprzestania nielegalnego osadnictwa na palestyñskich terenach okupowanych, a tak¿e do rozpoczêcia likwidacji
tych osiedli, które ju¿ powsta³y. Osadnictwo to utrudnia proces pokojowy w tym
regionie. Autorzy oœwiadczenia zauwa¿aj¹, ¿e Izrael ma prawo do istnienia i bezpieczeñstwa, jednak „jego polityka ekspansji i aneksji budzi przera¿enie lub wrogoœæ”. Komitet Naczelny wzywa Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK do popierania negocjacji pokojowych i moralnego poparcia dla pokojowego oporu wobec konfiskaty ziemi i eksmisji ludzi z ich domów w tym regionie. Apeluje równie¿ o
miêdzynarodowy bojkot us³ug i produktów pochodz¹cych z terenów nielegalnego
osadnictwa.
4. Protokó³ w sprawie odpowiedzialnoœci Koœcio³ów
za spo³ecznoœci cierpi¹ce z powodu przemocy wobec chrzeœcijan
Komitet Naczelny zwraca uwagê na przeœladowania chrzeœcijan w ró¿nych
czêœciach œwiata oraz rosn¹ce zagro¿enie dla wolnoœci religijnej w wielu czêœciach globu. Wzywa Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK do solidarnoœci z przeœladowanymi ze wzglêdów religijnych: solidarnoœci poprzez modlitwê, pomoc finansow¹, goœcinnoœæ dla uchodŸców, czynne dzia³ania na rzecz zwiêkszania wolnoœci religijnej. Sekretarz generalny ŒRK jest wezwany do stania na czele dzia³añ
na rzecz wolnoœci religijnej poprzez monitorowanie przemocy na œwiecie, alarmowanie Koœcio³ów cz³onkowskich, organizacjê ekumenicznych wizyt w akcie
solidarnoœci oraz apelowanie do rz¹dów i organizacji miêdzynarodowych o
ochronê przeœladowanych. Podkreœlono te¿ potrzebê ochrony wolnoœci religijnej
nie tylko w kontekœcie chrzeœcijañstwa, ale wszystkich religii.
5. Oœwiadczenie w sprawie niew³aœciwego stosowania
Prawa o BluŸnierstwie oraz bezpieczeñstwa mniejszoœci religijnych
w Pakistanie
W oœwiadczeniu zauwa¿ono, ¿e Prawo o BluŸnierstwie sta³o siê w Pakistanie
g³ówn¹ przyczyn¹ represji i przeœladowañ stosowanych wobec mniejszoœci. Komitet Naczelny wzywa rz¹d Pakistanu do uchylenia zapisów prawnych, zgodnie z
którymi mo¿na skazywaæ na œmieræ ludzi uznanych winnymi bluŸnierstwa oraz
do zagwarantowania praw wszystkich mniejszoœci religijnych ¿yj¹cych w tym
kraju. Wyra¿ona zosta³a równie¿ solidarnoœæ z chrzeœcijanami i wszystkimi innymi mniejszoœciami religijnymi w Pakistanie. W oœwiadczeniu Komitet Naczelny
zachêca Koœcio³y do tego, aby zwraca³y siê do rz¹dów swych pañstw z proœb¹ o
interwencjê w tej sprawie u w³adz pakistañskich.
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6. Oœwiadczenie w sprawie dyskryminacji
opartej na systemie kastowym
Setki milionów ludzi w Indiach i na œwiecie jest przez spo³eczeñstwo uwa¿anych za „niedotykalnych”. Komitet Naczelny podkreœla w oœwiadczeniu, i¿ dyskryminacja oparta na systemie kastowym stoi w sprzecznoœci z chrzeœcijañskim
nauczaniem g³osz¹cym, ¿e wszyscy ludzie s¹ stworzeni równi na podobieñstwo
Boga. Przypomina Koœcio³om, ¿e taka dyskryminacja i wykluczenie milionów
ludzi jest wyzwaniem dla wiarygodnoœci ich œwiadectwa wiary.
7. Oœwiadczenie w sprawie eko-sprawiedliwoœci
i d³ugu ekologicznego
Autorzy oœwiadczenia stwierdzaj¹, i¿ obecny bezprecedensowy kryzys ekologiczny jest spowodowany dzia³alnoœci¹ ludzk¹, przede wszystkim kultury Pó³nocy, charakteryzuj¹cej siê konsumpcyjnym stylem ¿ycia i eksploatacj¹ zasobów naturalnych Ziemi. Takie dzia³anie nazywaj¹ d³ugiem, jaki zw³aszcza zindustrializowane pañstwa Pó³nocy maj¹ wobec pañstw Po³udnia, ze wzglêdu na
przesz³e i obecne dzia³ania prowadz¹ce do grabie¿y zasobów, degradacji œrodowiska, emisji gazów cieplarnianych i produkcji odpadów toksycznych. Komitet
Naczelny wzywa Koœcio³y cz³onkowskie ŒRK do namawiania rz¹dów pañstw
Pó³nocy, a tak¿e innych instytucji i korporacji, do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przyjêcia sprawiedliwej i zobowi¹zuj¹cej umowy z konferencji klimatycznej w Kopenhadze w grudniu 2009 r. (oœwiadczenie powsta³o we
wrzeœniu, czyli trzy miesi¹ce przed kopenhask¹ konferencj¹). Wzywa te¿ spo³ecznoœæ miêdzynarodow¹ do pomocy pañstwom Po³udnia oraz domaga siê
anulowania bezprawnych d³ugów finansowych pañstw Po³udnia, jako rekompensaty socjalnej i ekologicznej, a nie jako oficjalnej pomocy rozwojowej. Apeluje do Koœcio³ów o kontynuowanie budowania œwiadomoœci i refleksji
teologicznej na temat nowej kosmologicznej wizji ¿ycia, eko-sprawiedliwoœci i d³ugu ekologicznego. Wzywa do pog³êbienia dialogu na temat d³ugu
ekoloGicznego z ró¿nymi œrodowiskami: religijnymi, ekonomicznymi, politycznymi.
8. Oœwiadczenie w sprawie sprawiedliwego systemu finansowego
i ekonomii ¿ycia
W oœwiadczeniu zauwa¿ono, ¿e œwiatowy system finansowy wzbogaci³ czêœæ
ludzi, ale o wiele wiêcej skrzywdzi³, przyczyniaj¹c siê do biedy, bezrobocia, g³odu, œmierci oraz powiêkszaj¹c przepaœæ pomiêdzy bogatymi a biednymi. Potrzeba
nowego etosu i kultury, pe³nych takich wartoœci jak solidarnoœæ, wspólne dobro,
brak wykluczenia.
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9. Oœwiadczenie nadziei w roku mo¿liwoœci: poszukuj¹c
œwiata wolnego od broni nuklearnej
W oœwiadczeniu wzywa siê pañstwa nuklearne do wype³nienia jednoznacznego zobowi¹zania rozbrojenia nuklearnego, zaœ Koœcio³y do wspierania rz¹dów ich
pañstw w celu uczynienia i wzmocnienia ca³ych regionów wolnych od broni nuklearnej.
Micha³ Karski

60

OBRADY KOMITETU NACZELNEGO ŒRK

OBRADY PLENARNE KOMISJI
WIARA I USTRÓJ
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW
Akademia Prawos³awna w Kolympari, Kreta,
7-14 paŸdziernika 2009
Stu dwudziestu teologów reprezentuj¹cych niemal wszystkie tradycje chrzeœcijañskie zebra³o siê w celu omówienia trzech dokumentów dotycz¹cych Ÿróde³ autorytetu w Koœciele, etyki oraz natury i misji Koœcio³a. Szczególnie du¿o uwagi
poœwiêcono temu ostatniemu zagadnieniu. G³ówny temat obrad brzmia³: „Powo³ani do bycia jednym Koœcio³em, tak ¿eby siê stali jednoœci¹ w Twojej d³oni”.
„Wiara i Ustrój” jest historycznym nurtem Œwiatowej Rady Koœcio³ów, który
zajmuje siê aspektami teologicznymi d¹¿enia Koœcio³ów do widzialnej jednoœci.
Komisja, która posiada szersz¹ bazê cz³onkowsk¹ ni¿ ŒRK, ma w swoim gronie
teologów rzymskokatolickich jak równie¿ wywodz¹cych siê z tradycji zielonoœwi¹tkowej i ewangelikalnej. Obrady plenarne Komisji odbywaj¹ siê co kilka lat,
na ogó³ w po³owie drogi miêdzy jednym a drugim zgromadzeniem ogólnym
Rady, zwo³ywanym mniej wiêcej co siedem lub osiem lat.
Obrady otworzy³ patriarcha ekumeniczny Bart³omiej I, któremu jurysdykcyjnie podlega Kreta. Podkreœli³ znaczenie podwójnej perspektywy, polegaj¹cej na
„zwróceniu siê ku przesz³oœci i przysz³oœci”. „Jest wa¿ne uczyæ siê od dawnych
ojców i matek Koœcio³a” i „od tych, którzy – w ka¿dym pokoleniu – zachowali
integralnoœæ i intensywnoœæ wiary apostolskiej”. „Jednoczeœnie winniœmy nasz¹
uwagê kierowaæ tak¿e w przysz³oœæ, ku nadchodz¹cej epoce, Królestwu Niebiañskiemu”. Ta „wizja eschatologiczna” winna nam torowaæ drogê wyjœcia z „œlepego zau³ka prowincjonalizmu i konfesjonalizmu”. To rozumienie jednoœci chrzeœcijañskiej pozwala nam „rozpoznaæ obszary naszej wspólnej s³u¿by i naszej zintegrowanej misji” – doda³ patriarcha. „Zachowanie stworzenia” oraz „wspieranie
tolerancji i porozumienia miêdzy religiami i narodami naszego œwiata” to – zdaniem Bart³omieja I – wa¿ne zadania.
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Kazanie inauguruj¹ce obrady wyg³osi³ sekretarz generalny ŒRK, ks. dr Samuel
Kobia. Zachêci³ zebranych, by „w swojej pracy kierowali siê mi³oœci¹”. „Mo¿ecie
w tym tygodniu osi¹gn¹æ porozumienie w sprawie Ÿróde³ autorytetu, roli i miejsca nauczycieli oraz wczesnych œwiadków Koœcio³a. Mo¿ecie w tym tygodniu
porozumieæ siê tak¿e co do tego, jak dochodziæ najlepiej w Koœcio³ach do ocen
etyczno-moralnych. Mo¿ecie w tym tygodniu przedstawiæ nowe idee na temat
dalszej pracy w dziedzinie eklezjologii. Jeœli jednak – napomina³ sekretarz generalny – wszystko to dziaæ siê bêdzie bez mi³oœci, wówczas bêd¹ to tylko pokazy
elokwencji”.
Do g³ównego tematu obrad nawi¹zywa³y wyst¹pienia piêciu delegatów wywodz¹cych siê z ró¿nych czêœci œwiata i tradycji chrzeœcijañskich.
Minna Hietamäki z Koœcio³a Luterañskiego Finlandii, doktor teologii i nauczycielka religii, stwierdzi³a, ¿e u swoich uczniów i uczennic napotyka na niezrozumienie, gdy podejmuje klasyczne tematy nauki o Koœciele. „Ca³y koncept jednoœci Koœcio³a ma dla m³odych ludzi bardzo rzadko jak¹kolwiek wa¿noœæ, pytaj¹:
dlaczego jednoœæ mia³aby byæ dla nas wa¿na?” Dla m³odych ludzi jednoœæ oznacza uniformizm i przystosowanie. „Czy¿ nie jest rzecz¹ interesuj¹c¹, tak pytaj¹
mnie uczniowie, ¿e w œwiecie istniej¹ tak ró¿ni ludzie?” Hietamäki rozpatrywa³a
jednoœæ koœcieln¹ z perspektywy wieloœci. „Pytanie, które sobie stawiam, nie tyle
zmierza w kierunku, ile wieloœci zniesie jednoœæ Koœcio³a, lecz raczej, ile wieloœci potrzebne jest Koœcio³owi?” Wa¿ne dla ekumenii s¹ przede wszystkim spotkania, „podczas których wg³êbiamy siê w œwiat myœli drugiego cz³owieka, nie trac¹c swoj¹ w³asn¹ to¿samoœæ” – stwierdzi³a w konkluzji fiñska teolo¿ka.
Drugim mówc¹ by³ reprezentant Afryki po³udniowej prof. Make J. Masango.
Stwierdzi³, ¿e wezwanie do jednoœci Koœcio³a jest „integraln¹ czêœci¹ sk³adow¹
wezwania do politycznej, ekonomicznej i spo³ecznej sprawiedliwoœci”. Mówca
przypomnia³ czasy kolonializmu, rasizmu i apartheidu w swoim kraju i zacytowa³
laureata Pokojowej Nagrody Nobla arcybiskupa Desmonda Tutu: „Apartheid jest
za silny dla podzielonych Koœcio³ów”. Prezbiteriañski Koœció³ Unijny, do którego
nale¿y Masango, powsta³ w 1999 r. z po³¹czenia dwóch Koœcio³ów tej tradycji.
Masango potwierdzi³, ¿e minimum, do którego nale¿y d¹¿yæ, to „unia organiczna
jako oznaka widzialnej jednoœci w jednej wierze i jednej wspólnocie eucharystycznej”. Jest to oczywiœcie d³uga droga. Rozmowy w Afryce po³udniowej trwa³y 60 lat. „Gdy wspominam nasze pertraktacje unijne, to chce mi siê powiedzieæ,
¿e droga ekumeniczna do jednoœci jest dialogiem egzystencjalnym. Zanim mo¿e
siê on staæ dialogiem na temat problemów teologicznych, musi byæ najpierw
¿ywym spotkaniem ludzi”. Zapowiedzia³, ¿e wkrótce rozpoczn¹ siê pertraktacje z
dwoma innymi Koœcio³ami prezbiteriañskimi.
Trzecim mówc¹ by³a ks. Marianela de la Paz Cot z Kuby, reprezentuj¹ca tamtejszy Koœció³ episkopalny. Opowiada³a o dialogu, jaki prowadzi jej Koœció³ z
afro-kubañskimi religiami. Jednym z jego elementów jest rozmowa o wspólnych

62

OBRADY PLENARNE KOMISJI WIARA I USTRÓJ ŒRK

rytach, takich jak np. nak³adanie r¹k. Wspomnia³a, ¿e ludnoœæ kubañska nie widzi
problemu w niedzielnym uczestnictwie w nabo¿eñstwie chrzeœcijañskim i tego
samego dnia w uroczystoœci ku czci bogów religii joruba. Apelowa³a, by w ramach ruchu ekumenicznego uwzglêdniæ silniej dialog miêdzyreligijny. „Koœció³
jest powo³any do tego, by by³ jednym Koœcio³em, ale nie mo¿e izolowaæ siê od
innych i skupiaæ siê tylko na samym sobie. Objawienie jest polifoniczne. Bóg
objawi³ siê ludom pierwotnym w ró¿ny sposób i naszym zadaniem w dialogu jest
umiejêtnoœæ poznawania tego faktu”. Koœció³ „zwiastuje Jezusa w dialogu i w
praktycznym zaanga¿owaniu i wszelkimi si³ami anga¿uje siê na rzecz sprawiedliwoœci i pokoju, goœcinnoœci i mi³oœci, solidarnoœci i mi³osierdzia” – powiedzia³a
w konkluzji kubañska teolo¿ka.
Chiñska cz³onkini zakonu salezjanów Ha Fong Maria Ko mówi³a o sytuacji
chrzeœcijan w Azji. Stanowi¹ oni zaledwie trzy procent mieszkañców tego najludniejszego kontynentu. Chiñska salezjanka wyrazi³a pogl¹d, by w dzia³alnoœci misyjnej i ekumenicznej uwaga nie koncentrowa³a siê zanadto wokó³ pojêcia Koœcio³a. „Uzasadnienie znajdziemy w przekonaniu teologicznym, ¿e nie Koœció³ i
wszystkie jego elementy instytucjonalne stanowi¹ j¹dro wiary i praktyki chrzeœcijañskiej, lecz raczej w³adztwo trójjedynego Boga”. Swoj¹ jednoœæ Koœció³ otrzymuje przez misjê. „W tej eklezjologii skoncentrowanej na Królestwie Bo¿ym,
Koœció³ zarówno w swoim bycie jak i w swoim ¿yciu praktycznym zostaje zdefiniowany przez to Królestwo, które stanowi jego najwy¿szy cel”.
Kolejny mówca, metropolita Gennadios z Sassimy, reprezentant Patriarchatu
Konstantynopola argumentowa³ z pozycji prawos³awnej, i¿ nie da siê oddzieliæ
od siebie jednoœci i wieloœci Koœcio³a. Koœció³ jest jednym i drugim jednoczeœnie, jest on misterium. Przypomnia³, ¿e Koœció³ jest jeden, œwiêty, katolicki i
apostolski, jak o tym mówi Nicejsko-Konstantynopolitañskie wyznanie wiary.
Ten tekst z IV stulecia jest najbardziej rozpowszechnionym w ekumenii tekstem
wiary. Metropolita podkreœli³, ¿e widzialnym wyrazem jednoœci Koœcio³a jest
wspólna Eucharystia. Jednoczeœnie zapyta³: „Czy widzialna jednoœæ w tym podzielonym œwiecie stanowi w ogóle mo¿liwoœæ?” Jego odpowiedŸ brzmia³a: „Bóg
zjednoczy Koœció³, gdy¿ to obieca³”.
W debacie nad projektem studyjnym „•ród³a autorytetu” chodzi³o o nauczanie
Ojców Koœcio³a pierwszych wieków, którzy s¹ przede wszystkim wa¿ni dla prawos³awnych. Podejmuj¹c ten temat chciano zamanifestowaæ znaczenie dla ruchu
ekumenicznego chrzeœcijan wschodnich, którzy w ostatnim latach czuli siê dyskryminowani w dialogu ekumenicznym.
Susan Durer, angielska duchowna i rektorka Westminster College Zjednoczonego Koœcio³a Reformowanego wspomina³a z zachwytem spotkanie przygotowawcze Komisji Wiara i Ustrój w Cambridge, które zajmowa³o siê pismami
wczesnego Koœcio³a. „Wspólnie z innymi mogê zaœwiadczyæ, ¿e by³o to jedno z
najpiêkniejszych, najszczerszych i wzbudzaj¹cych nadziejê doœwiadczeñ ekume-
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nicznych, które kiedykolwiek prze¿yliœmy”. Przyzna³a, ¿e takie nazwiska, jak
Grzegorz z Nazjansu, Izaak z Syrii lub Ambro¿y z Mediolanu nie odgrywa³y dotychczas w jej Koœciele ¿adnej wiêkszej roli. Zajmowanie siê tymi teologami doprowadzi³o j¹ jednak do przekonania, ¿e „nauczyciele i œwiadkowie staro¿ytnego
Koœcio³a s¹ naszymi wspólnymi ojcami i matkami wiary i jako tacy winni byæ
przez nas czczeni”. Doda³a, ¿e Ojców Koœcio³a nale¿y postrzegaæ w ich historycznym kontekœcie.
Archimandryta Cyryl Hovorun z Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego podkreœli³ w swoim przemówieniu na plenum: myœl Ojców Koœcio³a i myœl biblijna
s¹ z sob¹ œciœle zwi¹zane. „Mo¿emy Ojców Koœcio³a rozpatrywaæ w oderwaniu
od Pisma Œwiêtego, lecz oni sami nie dopuœciliby do tego” – stwierdzi³ – i zaleci³
Komisji, by w odrêbnym studium zajê³a siê dok³adnie powi¹zaniem miêdzy tekstem biblijnym a Koœcio³em staro¿ytnym. Zapyta³: „Czy nie da³oby siê wprowadziæ praktyki, i¿ ka¿dy istotny dokument ekumeniczny musia³by byæ powi¹zany z
wiarygodnymi studiami patrystycznymi?”. Jego zdaniem, podnosi³oby to znaczenie wypowiedzi ekumenicznych dla prawos³awnych i tradycyjnych katolików.
Najwiêcej uwagi uczestnicy obrad poœwiêcili dokumentowi „Natura i misja
Koœcio³a”. Jego pierwsza wersja ukaza³a siê ju¿ w 1998 r., siedem lat póŸniej, w
2005 r. zosta³a opublikowana wersja zrewidowana na podstawie licznych wypowiedzi Koœcio³ów cz³onkowskich. Ta wersja by³a podstaw¹ obrad na Krecie.
Przede wszystkim chodzi tutaj o ukazanie, co ró¿ne tradycje konfesyjne – anglikanie, katolicy, luteranie lub prawos³awni – maj¹ na myœli, gdy mówi¹ o Koœciele. S³yszy siê opiniê, ¿e ostateczne przyjêcie tego dokumentu mia³oby dla ruchu
ekumenicznego takie znaczenie, jak dokument konwergencji w sprawie Chrztu,
Eucharystii i pos³ugiwania duchownego, uchwalony na posiedzeniu plenarnym
Komisji Wiara i Ustrój w Limie w 1982 r.
Jeden z uczestników, Paul Collins w swoim przemówieniu na plenum stwierdzi³: studium to w sposobie, w jaki chcia³o ujednoliæ swoje wywody, nie jest dokumentem zwartym. Raczej po³¹czono w nim bardzo ró¿ne za³o¿enia dotycz¹ce
refleksji nad fundamentem Koœcio³a. Raz argumentuje siê na podstawie doœwiadczenia, innym razem w oparciu o praktykê, jeszcze kiedy indziej z perspektywy
kontekstu. Anglikanie proponowali, by z tego sposobu podejœcia zbudowaæ ekumeniczn¹ metodê.
Hermen Priyaraj Shastri, metodysta z Malezji stwierdzi³: „Konsens w eklezjologii jest zasadniczym punktem dla przysz³oœci teologicznej ekumenii”. Najpierw
trzeba jeszcze poczekaæ na oficjalne ustosunkowanie siê Koœcio³ów do dokumentu „Natura i misja Koœcio³a”. Termin nadsy³ania stanowisk up³ywa z koñcem
stycznia 2010 r. Ale Komisja Wiara i Ustrój mog³aby – zdaniem malezyjskiego
metodysty – ju¿ teraz zaproponowaæ Koœcio³om tego rodzaju konsens.
Viorel Ionita z Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego opowiedzia³ siê za postrzeganiem tego dokumentu w ³¹cznoœci z innym dokumentem ŒRK, przyjêtym
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na IX Zgromadzeniu Ogólnym w Porto Alegre (Brazylia) w 2006 r. Chodzi tu o
tekst: „Powo³ani do bycia jednym Koœcio³em”1 . W przeciwnym razie ryzykuje
siê, ¿e Koœcio³y wdaj¹ siê w dwa ró¿ne procesy refleksji. Ionita: „Innymi s³owy:
deklaracja z Porto Alegre i wszystkie pozosta³e stanowiska koœcielne na ten temat
maj¹ pomóc Komisji Wiara i Ustrój w opracowaniu wspólnej wersji tekstu dotycz¹cego natury i misji Koœcio³a”.
Trzeci temat, który podjêto na Krecie dotyczy³ „kszta³towania opinii etycznych w Koœciele”. Zauwa¿ono, ¿e Koœcio³y s¹ dzisiaj coraz czêœciej zmuszane do
zajmowania stanowiska w kwestiach etycznych, takich jak badania nad komórkami macierzystymi, homoseksualizm, sprawiedliwa gospodarka œwiatowa lub
prozelityzm. Debaty etyczne i moralne dziel¹ dziœ Koœcio³y w podobny sposób,
jak spory dogmatyczne pierwszych stuleci. Dlatego tematyk¹ t¹ zajê³a siê Komisja Wiara i Ustrój.
Obrady zakoñczy³y siê nabo¿eñstwem modlitewnym. Susan Durber zaproponowa³a jego uczestnikom, by potraktowali Jezusa jako goœcia, obcego, który nas
odwiedza. „W niektórych naszych sytuacjach i pod ró¿nym wzglêdem Koœció³
zdaje siê byæ dzisiaj bardziej w pozycji goœcia ni¿ gospodarza” – powiedzia³a.
„Doœwiadczamy dzisiaj, jak uzale¿niliœmy siê od goœcinnoœci innych. Goœcinnoœæ
nie jest po prostu ja³mu¿n¹ bogatych i mo¿nych, jest ona tak¿e zdolnoœci¹ i ³ask¹
s³abych”.
Opr. K.K.

1

Polski przek³ad: „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 2006 nr 1-2 (58-59), s. 65-71.
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NATURA I MISJA KOŒCIO£A
Etap na drodze ku wspólnemu oœwiadczeniu
Dokument Komisji Wiara i Ustrój
Œwiatowej Rady Koœcio³ów (2005)

Wprowadzenie
1. Ruch „Wiara i Ustrój” od pocz¹tku swego istnienia, zw³aszcza od Pierwszej
Œwiatowej Konferencji, która odby³a siê w 1927 r. w Lozannie (Szwajcaria) okreœli³ jednoœæ jako g³ówny swój cel. Zgodnie ze statutem Komisja ”Wiara i Ustrój”
stwierdza zatem, ¿e celem jej jest: g³oszenie jednoœci Koœcio³a Jezusa Chrystusa i
zachêcanie Koœcio³ów do d¹¿enia ku widzialnej jednoœci w wierze i we wspólnocie eucharystycznej wyra¿onej w kulcie i w komunii z Chrystusem po to, aby œwiat
uwierzy³1 .
Pocz¹wszy od Zgromadzenia Ogólnego w Amsterdamie (1948 r.) jest to g³ówny cel Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Ponadto w czasie wszystkich Zgromadzeñ
Ogólnych ŒRK, Komisja „Wiara i Ustrój” mia³a swój szczególny udzia³ w pog³êbieniu wspólnego zrozumienia tego celu i metod jego realizacji. Znacz¹cy wk³ad
ma deklaracja Zgromadzenia Ogólnego z Canberry (1991: Jednoœæ Koœcio³a jako
koinonia: dar i powo³anie)2 . Deklaracja ta potwierdza, ¿e koinonia jest jednoczeœnie fundamentem i sposobem ¿ycia wspólnotowego w widzialnej jednoœci. Temat ten znalaz³ swoje odbicie równie¿ w czasie Pi¹tej Œwiatowej Konferencji do
1
„Faith and Order By-Laws, 3.1”, in: Faith and Order at the Crossroads: The Plenary Commission
Meeting, Kuala Lumpur 2004, Thomas F. Best (red.), Faith and Order Paper nr 196, Genewa, ŒRK,
2005, s. 450.
2
The Ecumenical Movement: An Anthology of Key Texts and Voices, Michael Kinnamon i Brian E. Cope
(red.), Genewa i Grand Rapids, ŒRK i Eerdmans, 1997, s.124-125. Polski przek³ad: SiDE 1993
nr 1, s. 72-74.
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Spraw Wiary i Ustroju: Ku koinonia – w wierze, ¿yciu i œwiadectwie. Tak¿e proces refleksji na temat: Ku wspólnemu rozumieniu i wspólnej wizji Œwiatowej
Rady Koœcio³ów3 ukazuje, ¿e wspólnym powo³aniem Koœcio³ów jest poszukiwanie widzialnej jednoœci.
2. Wszystkie g³ówne dokumenty Komisji „Wiara i Ustrój” przyczyniaj¹ siê na
ró¿ne sposoby do pog³êbienia zrozumienia natury i misji Koœcio³a. Dokumenty:
Chrzest, Eucharystia, Pos³ugiwanie duchowne4; Wyznanie wspólnej wiary: ekumeniczne wyjaœnienie apostolskiej wiary wyznawanej w Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitañskim (381)5 oraz Koœció³ i œwiat: jednoœæ Koœcio³a i odnowa ludzkiej wspólnoty6 zosta³y wys³ane do Koœcio³ów z proœb¹ o przyjêcie i komentarze.
Przypominaj¹ one imperatywne wezwanie Chrystusa do widzialnej jednoœci jak
równie¿ j¹ charakteryzuj¹. Obecne studia Komisji „Wiara i Ustrój” na temat
chrztu, etnicznej to¿samoœci, antropologii i hermeneutyki odnosz¹ siê równie¿ do
tego g³ównego tematu. Centralne miejsce przyznane eklezjologii w ruchu ekumenicznym zosta³o obecnie na nowo potwierdzone przez specjaln¹ Komisjê do
spraw udzia³u prawos³awnych w pracach ŒRK. Prace na temat eklezjologii i etyki
wykonane w czasie ostatnich dziesiêciu lat, kontynuuj¹ce studia na temat rasizmu, wspólnoty kobiet i mê¿czyzn w Koœciele, przyczyni³y siê do lepszego zrozumienia naszego wspólnego powo³ania chrzeœcijañskiego do s³u¿by na rzecz
ludzkoœci i ca³ego stworzenia. „Wiara i Ustrój” ze swej strony odkrywa nieustannie nowe perspektywy jednoœci, do której wszystkich powo³uje Bóg. Dzieje siê to
poprzez komentarze Koœcio³ów do poszczególnych dokumentów, rezultaty dwustronnych dialogów, prace dokonane w innych sektorach Œwiatowej Rady Koœcio³ów oraz refleksje dotycz¹ce zjednoczonych i jednocz¹cych siê Koœcio³ów.

A. Niniejsze studium
3. Pi¹ta Œwiatowa Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju, obraduj¹ca w Santiago de Compostela, w Hiszpanii (1993), ¿ywo zarekomendowa³a rozpoczêcie
pracy nad dokumentem dotycz¹cym natury i misji Koœcio³a. Sta³a Komisja „Wiary i Ustroju” przy³¹czaj¹c siê do tej propozycji wskaza³a na nastêpuj¹ce przyczyny podjêcia tego tematu:
3
Towards a Common Understanding and Vision of the World Council of Churches: A Policy Statement,
Genewa, ŒRK, wrzesieñ 1997. Polski przek³ad: SiDE 2000 nr 1, s. 83-107.
4
Faith and Order Paper, nr 111, Genewa, ŒRK, 1982. Polski przek³ad: Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne. Dokument z Limy – tekst i komentarze, W. Hryniewicz, S.J. Koza (red.), Lublin 1989,
s. 16-62.
5
Faith and Order Paper, nr 153, nowe zrewidowane 4 wydanie, Genewa, ŒRK, 1996.
6
Faith and Order Paper, nr 151, nowe zrewidowane 2 wydanie, Genewa, ŒRK, 1990.
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nadszed³ czas, aby Komisja „Wiara i Ustrój” zastanowi³a siê nad treœci¹,
któr¹ wniós³ jej dokument dotycz¹cy koncepcji natury i misji Koœcio³a;

mo¿liwoœæ wykorzystania materia³ów opracowanych przez inne sektory
ŒRK jak równie¿ bilateralnych teologicznych porozumieñ;

rozwój ¿ycia braterskiego chrzeœcijan na poziomie lokalnym, krajowym,
œwiatowym, spowodowany szczególnie doœwiadczeniami zjednoczonych i jednocz¹cych siê Koœcio³ów;

szczególne wyzwania w wielu regionach mobilizuj¹ chrzeœcijan do
wspólnej refleksji nad pytaniem, co oznacza byæ Koœcio³em w konkretnym
miejscu;

sytuacja w œwiecie wymaga i zas³uguje na wiarygodne œwiadectwo jednoœci w ró¿norodnoœci, która jest darem Bo¿ym dla ca³ej ludzkoœci;

doœwiadczenie zwi¹zane z recepcj¹ dokumentu „Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne” oraz wzrastaj¹ce zainteresowanie eklezjologi¹ w wielu
Koœcio³ach otwieraj¹ nowe perspektywy zrozumienia przez wielu chrzeœcijan, co
oznacza bycie Koœcio³em;

Trudna sytuacja polityczna oraz nowe problemy z ni¹ zwi¹zane zmieni³y w
ostatnich latach sytuacjê wielu Koœcio³ów i w konsekwencji sposób, w jaki one
same siebie okreœlaj¹.

4. D¹¿enie do widzialnej jednoœci Koœcio³ów nie dokonuje siê w pró¿ni, ale
w chrzeœcijañskich wspólnotach znajduj¹cych siê w specyficznych i zró¿nicowanych sytuacjach. Z tego powodu jeden tekst nie mo¿e wyraziæ wszystkiego,
co jest do powiedzenia na temat Koœcio³a. Komisja „Wiara i Ustrój” zaprasza
Koœcio³y w ró¿nych czêœciach œwiata do ubogacenia tego studium za pomoc¹
odpowiednich regionalnych materia³ów, aby umo¿liwiæ swoim parafiom i ich
cz³onkom podjêcie tematów, które przedstawione s¹ w tym dokumencie w ogólny sposób. Komisja szczególnie zachêca do refleksji w oparciu o konkretne
wydarzenia z ¿ycia i œwiadectwo chrzeœcijañskie z ró¿nych czêœci œwiata, tak
aby zarówno szczególne jak i uniwersalne cechy Koœcio³a sta³y siê bardziej zrozumia³e. Jest to wa¿ne przede wszystkim z punktu widzenia misji, która jest
jednym z wiod¹cych tematów tego dokumentu. Misja nie jest abstrakcj¹, ale istnieje w odpowiedzi na ³askê Boga, który posy³a swój Koœció³, aby by³ wiernym
œwiadkiem w sytuacji ka¿dego spo³eczeñstwa. Choæ potrzeby ludzkie s¹ uniwersalne, przybieraj¹ ró¿ne formy. Dla niektórych walka z AIDS jest najwa¿niejsza, dla innych jest to poszukiwanie jêzyka pozwalaj¹cego wyraziæ duchow¹ rzeczywistoœæ w zmaterializowanej kulturze. Dla niektórych wojny, bieda i niesprawiedliwoœæ s¹ g³ówn¹ przestrzeni¹ misji, dla innych z kolei s¹ to
relacje z ró¿nymi wyznaniami. Ubóstwo niektórych jest duchowe, innych materialne. Z tych powodów tekst ten stara siê wzi¹æ pod uwagê ró¿norodnoœæ sytuacji i zaproponowaæ Koœcio³om kilka eklezjologicznych perspektyw. Mog¹ one
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zachêciæ do praktycznych refleksji na poziomie lokalnym i s³u¿yæ w ten sposób
poszczególnym œrodowiskom w d¹¿eniu do chrzeœcijañskiej jednoœci.

B. Cel i metoda
5. Celem niniejszego studium jest przekazanie tego, co Koœcio³y mog¹ obecnie
powiedzieæ na temat natury i misji Koœcio³a oraz w tej perspektywie wspólnie
zbadaæ, w jakim stopniu pozosta³e rozbie¿noœci dotycz¹ce ró¿nych kwestii w Koœciele mog¹ zostaæ przezwyciê¿one. W tym sensie tekst ten mo¿e byæ nazwany
tekstem „porozumienia” podobnie jak cytowany ju¿ dokument: Chrzest, Eucharystia i Pos³ugiwanie duchowne. Obecny dokument ma za cel umo¿liwienie Koœcio³om uczynienie pierwszych kroków w kierunku uznania porozumieñ, które
powsta³y w wyniku wielostronnych dialogów.
6. G³ówny tekst przedstawia daj¹ce siê stwierdziæ wspólne punkty widzenia,
które powsta³y w du¿ej mierze w wyniku dwustronnych i wielostronnych dialogów ostatnich piêædziesiêciu lat oraz rozwoju w tym okresie braterskich relacji
miêdzy Koœcio³ami. Materia³ w tabelce omawia obszary istniej¹cych ró¿nic zarówno na poziomie wewnêtrznym Koœcio³ów jak i pomiêdzy nimi. Niektóre z
tych ró¿nic mog¹ byæ postrzegane jako wyraz uzasadnionej ró¿norodnoœci lub
jako przyczyny podzia³ów pomiêdzy Koœcio³ami. Chocia¿ g³ówny tekst zachêca
do odkrycia lub odkrycia na nowo, jak wiele Koœcio³y maj¹ wspólnego w rozumieniu Koœcio³a, materia³ w tabelce daje mo¿liwoœæ zastanowienia siê, w jakim
stopniu rozbie¿noœci miêdzy Koœcio³ami przyczyniaj¹ siê do podzia³ów. Mamy
nadziejê, ¿e w perspektywie odkrywania zbie¿noœci dokument ten u³atwi Koœcio³om rozpoznawanie w sobie nawzajem Koœcio³a Jezusa Chrystusa i przyczyni siê
do podjêcia kroków w kierunku widzialnej jednoœci.
7. Komisja „Wiara i Ustrój” zaprosi³a Koœcio³y, komisje, instytuty teologiczne,
ekumeniczne rady oraz indywidualne osoby do refleksji nad tekstem: Natura i cel
Koœcio³a: etap na drodze do wspólnego oœwiadczenia7 . Jesteœmy wdziêczni tym,
którzy udzielili odpowiedzi na to zaproszenie, ale mamy œwiadomoœæ, ¿e nie pochodz¹ one od wszystkich Koœcio³ów. Niemniej jednak mamy nadziejê, ¿e wprowadzone zasugerowane zmiany bêd¹ widoczne. Jedn¹ z g³ównych propozycji by³o
wzmocnienie akcentu po³o¿onego na misjê. Staraliœmy siê dokonuj¹c takiej zmiany
w niniejszym tekœcie, zarówno w tytule jak i w treœci, aby poprawiony dokument
uwzglêdniaj¹cy nowe rzeczy, stanowi³ jednoczeœnie kontynuacjê poprzedniej pracy.

7

Faith and Order Paper, nr 181, Genewa, ŒRK, 1998.
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C. Zaproszenie
8 Z woli Boga, Koœció³ nie istnieje dla siebie, lecz aby s³u¿yæ dzie³u pojednania
na czeœæ i Jego chwa³ê. Niezbêdnym jest, aby zrozumia³ swoj¹ naturê w celu udzielenia w³aœciwej odpowiedzi na w³asne powo³anie. Mimo ró¿nic jêzykowych i teologicznych, wzajemne zrozumienie Koœcio³ów mo¿e wzrosn¹æ, jeœli ich cz³onkowie
s¹ gotowi umo¿liwiæ sobie nawzajem przestrzeñ opisania siebie w ich w³asny sposób. Na przyk³ad, przynale¿noœæ do jednej z rad Koœcio³ów nie oznacza, ¿e wszyscy jej cz³onkowie traktuj¹ inne Koœcio³y w tym samym sensie, w jakim widz¹ siebie jako Koœció³. Taka postawa jest nie tylko pragmatyczna, ale mo¿e przyczyniæ
siê do duchowego spotkania ró¿nych wspólnot, pomiêdzy którymi, w miarê wzrastania zaufania, staje siê mo¿liwe wspólne przezwyciê¿anie problemów teologicznych. St¹d kluczowe znaczenie badania na temat natury i misji Koœcio³a.
W œwietle nowej wersji dokumentu prosimy Koœcio³y o odpowiedŸ, w sposób
jaki uznaj¹ za najbardziej w³aœciwy, na nastêpuj¹ce pytania:
• Czy ten dokument studyjny ukazuje w sposób w³aœciwy nasze wspólne eklezjologiczne przekonania jak równie¿ ró¿ni¹ce nas kwestie?
• Czy ten dokument studyjny odzwierciedla pojawiaj¹ce siê zbie¿noœci na temat natury i misji Koœcio³a?
• Czy istniej¹ znacz¹ce kwestie dotycz¹ce waszego Koœcio³a, które nie zosta³y
w odpowiedni sposób w tym dokumencie uwzglêdnione?
• W zakresie, w jakim ten dokument zawiera badania pomocne dla dalszych
eklezjologicznych dyskusji pomiêdzy Koœcio³ami, prosimy o odpowiedŸ:
– W jaki sposób ten dokument mo¿e pomóc waszemu Koœcio³owi podj¹æ
wraz z innymi konkretne kroki w kierunku jednoœci?
– Jakie sugestie mog¹ poczyniæ Koœcio³y dla dalszej pracy nad tym tekstem?

I. Koœció³ Trójjedynego Boga
A. Natura Koœcio³a
(I) Koœció³ jako dar Boga: stworzony przez S³owo i Ducha Œwiêtego
(creatura Verbi et creatura Spiritus)
9. Koœció³ jest powo³any do ¿ycia przez Ojca, który „tak umi³owa³ œwiat, ¿e
Syna Swego Jednorodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale
mia³ ¿ycie wieczne” (J 3,16) i który pos³a³ Ducha Œwiêtego, aby doprowadziæ
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wierz¹cych do ca³ej prawdy, przypominaj¹c im wszystko to, co Jezus naucza³
(por. J 14,26). Koœció³ jest wiêc stworzony przez S³owo Bo¿e i Ducha Œwiêtego.
Nale¿y do Boga, jest Bo¿ym darem i nie mo¿e istnieæ przez siebie i dla siebie. Z
samej swej natury jest misyjny i powo³any, aby s³u¿yæ jako instrument S³owa i
Ducha Œwiêtego i œwiadek Królestwa Bo¿ego.
10. Koœció³ ma za swoje centrum i fundament S³owo Bo¿e. To S³owo objawi³o
siê w historii na ró¿ne sposoby. „... W pierwszym rzêdzie jest to S³owo, które sta³o siê cia³em; chodzi tu o wcielonego, ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa. W dalszej kolejnoœci jest to S³owo wypowiedziane w dziejach Boga
z Jego ludem i spisane w pismach Starego i Nowego Testamentu jako œwiadectwo
o Jezusie Chrystusie. Po trzecie jest to S³owo s³yszane i zwiastowane w kazaniu,
w œwiadectwie i w dzia³alnoœci Koœcio³a”8 . Koœció³ jest wspólnot¹ wiernych –
komuni¹ tych, którzy poprzez swoje spotkanie ze S³owem ¿yj¹ w osobistej relacji
z Bogiem, który przemawia do nich i wzywa do ufnej odpowiedzi. Jest to wspólne powo³anie ka¿dego chrzeœcijanina, którego przyk³ad da³a Maria w swojej ufnej odpowiedzi anio³owi Zwiastowania: „Oto ja, s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê
stanie wed³ug s³owa Twego” (£k 1,38). Z tego wzglêdu Maria czêsto postrzegana
jest jako symbol Koœcio³a i ka¿dego chrzeœcijanina, powo³anego przez Jezusa, do
bycia „bratem i siostr¹, i matk¹” jeœli czyni wolê Ojca w niebie (por. Mt 12,50).
Koœció³ jest wiêc stworzony przez S³owo Bo¿e (creatura Verbi), Ewangeliê, która
jako ¿ywy g³os tworzy i od¿ywia Koœció³ poprzez wieki. To Boskie S³owo jest
œwiadkiem i daje siê s³yszeæ przez Pismo. Zosta³o wcielone w Jezusie Chrystusie;
œwiadczy o nim Koœció³, który g³osi je poprzez nauczanie, sakramenty i s³u¿bê
(por. Mt 28,19-20; £k 1,2; Dz 1,8; 1 Kor 15,1-11).
11. Wiara pobudzana przez S³owo Bo¿e jest wynikiem dzia³ania Ducha Œwiêtego (por. 1 Kor 12,3). Zgodnie z Pismem Œwiêtym, S³owo i Duch s¹ nieroz³¹czne. Jako komunia wiernych, Koœció³ wiêc jest równie¿ stworzony przez Ducha
Œwiêtego (creatura Spiritus). Podobnie jak w ¿yciu Chrystusa, Duch Œwiêty dzia³a³ od momentu poczêcia Jezusa poprzez misterium paschalne, pozostaje nadal
Duchem Zmartwychwsta³ego i w ten sposób tak¿e w ¿yciu Koœcio³a kszta³tuje
Chrystusa w wierz¹cych oraz w ich wspólnotach. Duch Œwiêty w³¹cza ludzi w
Cia³o Chrystusa przez wiarê i chrzest, daje im ¿ycie i si³ê. Jako Cia³o Chrystusa
karmi i umacnia w Wieczerzy Pana, prowadzi ich do wype³nienia powo³ania.
8 Por. Towards a Common Understanding of the Church: Reformed-Roman Catholic Dialogue, §96, w:
Growth in Agreement II: Reports and Agreed Statements of Ecumenical Conversations on a World Level,
1982-1998, Faith and Order Paper, nr 187, Jeffrey Gros, Harding Meyer, William G. Rusch (red.), Geneva
and Grand Rapids, WCC and Eerdmans, 2000, s. 802. Cyt. za przek³adem polskim: Ku wspólnemu rozumieniu Koœcio³a. Miêdzynarodowy dialog reformowano-rzymskokatolicki, druga faza: lata 1984-1990, SiDE
2000 nr 2, s. 105.
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12. Koœció³, jako stworzenie Boga, S³owa i Ducha Œwiêtego, jest jeden, œwiêty, katolicki i apostolski. Te zasadnicze atrybuty wyp³ywaj¹ z faktu, ¿e Koœció³
jest uzale¿niony od Boga i ukazuje tê zale¿noœæ. Koœció³ jest jeden, poniewa¿
Bóg jest jedynym Stwórc¹ i Odkupicielem (por. J 17,11, Ef 4,1-6), który ³¹czy
Koœció³ z sob¹ S³owem i Duchem Œwiêtym i czyni go przedsmakiem i instrumentem dla odkupienia ca³ej stworzonej rzeczywistoœci. Koœció³ jest œwiêty, poniewa¿ Bóg jest Œwiêty (por. Iz 6,3; Kp³ 11,44-45), który pos³a³ swego Syna, Jezusa
Chrystusa, aby przezwyciê¿yæ wszystkie grzechy ludzi, aby wezwaæ ich, by stali
siê mi³osierni jak Ojciec (por. £k 6,36). On uœwiêca Koœció³ przez s³owa przebaczenia w Duchu Œwiêtym i przemienia go w swoje cia³o – Cia³o Chrystusa (Ef
5,26-27). Koœció³ jest katolicki, poniewa¿ Bóg jest pe³ni¹ ¿ycia, „który pragnie,
by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4), i
który poprzez S³owo i Ducha Œwiêtego czyni ze swego ludu miejsce i narzêdzie
swojej zbawczej i ¿yciodajnej obecnoœci, wspólnotê „w której poprzez wieki
Duch Œwiêty sprawia uczestnictwo wierz¹cych w ¿yciu Chrystusa i zbawieniu,
bez wzglêdu na ich p³eæ, rasê czy pozycjê spo³eczn¹”9 . Koœció³ jest apostolski,
poniewa¿ S³owo Bo¿e, pos³ane przez Ojca, tworzy i podtrzymuje Koœció³. To
S³owo Bo¿e jest nam znane g³ównie dziêki Ewangelii i œwiadectwu Aposto³ów
(por. Ef 2,20, Ap 21,14), czyni¹c z komunii wiernych wspólnotê, która ¿yje w
sukcesji prawdy apostolskiej wyra¿onej w wierze i ¿yciu poprzez wieki oraz która jest odpowiedzialna za tê sukcesjê.
13. Koœció³ nie jest tylko sum¹ poszczególnych wiernych w komunii z Bogiem, ani równie¿ wzajemn¹ komuni¹ poszczególnych wiernych miêdzy sob¹.
Jest to wspólne uczestnictwo w ¿yciu Boga (2 P 1,4), który jako Trójca jest Ÿród³em i oœrodkiem ka¿dej wspólnoty. Tote¿ Koœció³ jest zarazem Bosk¹ i ludzk¹
rzeczywistoœci¹.
Instytucjonalny wymiar Koœcio³a i dzie³o Ducha Œwiêtego
Wszystkie Koœcio³y zgodnie uwa¿aj¹, ¿e Bóg tworzy Koœció³ i wi¹¿e go z
sob¹ przez Ducha Œwiêtego, poprzez ¿ywy g³os Ewangelii proklamowanej przez
nauczanie i sprawowanie sakramentów. Ich przekonania jednak ró¿ni¹ siê w niektórych punktach:
a) kwestia, czy nauczanie i sakramenty s¹ œrodkami Ducha Œwiêtego czy po
prostu œwiadkami Jego dzia³ania poprzez Bo¿e S³owo, które objawia siê bezpoœrednim dzia³aniem we wnêtrzu serc wiernych;
b) instytucjonalne implikacje i podstawowe za³o¿enia Koœcio³a jako creatura
Verbi: dla niektórych urz¹d z mocy ordynacji, szczególnie urz¹d biskupi jest sku9
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tecznym œrodkiem, dla niektórych nawet gwarancj¹ obecnoœci prawdy i mocy
S³owa i Ducha Bo¿ego w Koœciele; dla innych fakt, ¿e urz¹d z mocy ordynacji
jak i œwiadectwo wszystkich wierz¹cych podlegaj¹ równie¿ b³êdowi i grzechowi,
wyklucza takie za³o¿enie, poniewa¿ moc i niezmiennoœæ Bo¿ej prawdy opieraj¹
siê na suwerennoœci Jego S³owa i Ducha, które dzia³aj¹ poprzez struktury instytucjonalne Koœcio³a, a w razie potrzeby tak¿e mog¹ przeciwstawiæ siê nim;
c) teologiczne znaczenie ci¹g³oœci instytucjonalnej, w szczególnoœci sukcesji
apostolskiej: dla niektórych Koœcio³ów ci¹g³oœæ instytucjonalna jest niezbêdnym
œrodkiem i gwarancj¹ trwania Koœcio³a w apostolskiej wierze, dla innych ci¹g³oœæ
apostolskiej wiary w pewnych okolicznoœciach jest utrzymywana pomimo zerwania ci¹g³oœci instytucjonalnej. Zadaniem przysz³ych prac teologicznych jest okreœlenie, czy owe ró¿nice stanowi¹ rzeczywiste podzia³y czy s¹ jedynie zwyk³ymi
ró¿nicami zdañ, które mo¿na by pogodziæ ze sob¹.

(II) Perspektywy biblijne
14. Wszechmog¹cy Bóg, który powo³uje Koœció³ do istnienia i jednoczy z
sob¹ poprzez swoje S³owo i Ducha Œwiêtego, jest Bogiem Trójjedynym: Ojcem,
Synem i Duchem Œwiêtym. Koœció³ jest zwi¹zany z ka¿d¹ z tych Bo¿ych „Osób”
w szczególny sposób. Relacje te ukazuj¹ ró¿ne wymiary ¿ycia Koœcio³a.
15. Chocia¿ Pismo Œwiête zawiera wiele tekstów dotycz¹cych natury i misji
Koœcio³a, nie dostarcza jednak systematycznej eklezjologii. Biblijna koncepcja
inspiruj¹ca niniejszy tekst oparta jest na powszechnym przekonaniu, ¿e Pismo
Œwiête jest normatywne, a zatem stanowi wyj¹tkowo uprzywilejowane Ÿród³o dla
zrozumienia natury i misji Koœcio³a. Dalsza refleksja winna równie¿ byæ oparta
na Biblii i zgodna z jej nauczaniem. Zbiór ró¿nych materia³ów – wyznañ wiary
pierwszych wspólnot, œwiadectw kultu i praktyk uczniowskiego pos³uszeñstwa,
ró¿nych pos³ug oraz wreszcie obrazów i metafor, u¿ywanych do opisu natury
wspólnoty – dostarcza Ÿróde³ dla rozwoju biblijnego rozumienia Koœcio³a. Równie¿ historia oferuje nam bogaty zasób interpretacji Pisma Œwiêtego, który nale¿y
zbadaæ. Duch Œwiêty, który inspirowa³ pierwsze wspólnoty jest tym samym Duchem, który w ka¿dej chwili i w ka¿dym miejscu prowadzi naœladowców Jezusa,
aby starali siê byæ wiernymi Ewangelii. W taki w³aœnie sposób rozumie siê ¿yw¹
tradycjê Koœcio³a.
16. Wa¿ne jest poznanie ró¿norodnych tekstów na temat natury i misji Koœcio³a, które mo¿na znaleŸæ w ksiêgach Nowego Testamentu i komentarzach na ich
temat powsta³ych w ci¹gu wieków. Ró¿norodnoœæ nie wydaje siê byæ przypadkowym elementem ¿ycia wspólnoty chrzeœcijañskiej, ale jest wyrazem jej katolickoœci, jakoœci, która odzwierciedla fakt, ¿e wol¹ Ojca by³o, ¿eby historia zbawienia
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w zosta³a wcielona w Chrystusie. Zatem ró¿norodnoœæ jest darem Boga dla Koœcio³a10 . Nie tylko ró¿ne fragmenty Nowego Testamentu u¿ywaj¹ liczby mnogiej
– „Koœcio³y” dla oznaczenia, ¿e istnieje szereg lokalnych Koœcio³ów (por. Dz
15,41; Rz 16,16; 1 Kor 4,17, 7,17, 11,16, 16,1, 19; 2 Kor 8,1; Ga 1,2; 1 Tes 2,14)
bez sprzecznoœci z przekonaniem, ¿e cia³o Chrystusa jest jedno (Ef 4,4). Stwierdza siê równie¿ wielk¹ ró¿norodnoœæ tematów i spostrze¿eñ eklezjologicznych w
poszczególnych ksiêgach. W³¹czenie takiego pluralizmu w jeden kanon Nowego
Testamentu potwierdza tezê o zgodnoœci jednoœci i ró¿norodnoœci. Rzeczywiœcie,
tekst mówi¹cy na temat jednego cia³a i wielu cz³onków (por. 1 Kor 12-14) sugeruje, ¿e jednoœæ jest mo¿liwa tylko poprzez w³aœciw¹ koordynacjê ró¿norodnych
darów Trójjedynego Boga.
17. Aby w³aœciwie przedstawiæ ró¿norodne koncepcje biblijne dotycz¹ce natury i misji Koœcio³a, ró¿ne podejœcia s¹ wymagane. Do szczególnej analizy zosta³y
wybrane cztery: „lud Bo¿y”, „Cia³o Chrystusa”, „Œwi¹tynia Ducha Œwiêtego”
oraz koinonia, poniewa¿ wspólnie obrazuj¹ przedstawion¹ w Nowym Testamencie wizjê Koœcio³a w relacji do Boga w Trójcy Œwiêtej. Doskona³e podejœcie do
tajemnicy Koœcio³a wymaga u¿ycia wszystkich obrazów i wyra¿eñ biblijnych
(oprócz tych czterech ju¿ wymienionych równie¿: „wino”, „trzoda”, „narzeczona”, „dom” i „wspólnota przymierza”), które wnosz¹ nowe elementy w jego zrozumienie. Te obrazy dope³niaj¹ siê i kompensuj¹ wzajemnie swoje ograniczenia.
Poniewa¿ ka¿dy obraz pochodzi z konkretnego œrodowiska kulturowego przywo³uje zarówno jego cechy negatywne jak i pozytywne. Niniejszy tekst stara siê odnieœæ do Pisma Œwiêtego jako ca³oœci bez przeciwstawiania jego fragmentów staraj¹c siê szanowaæ ca³oœæ biblijnego œwiadectwa.
(a) Koœció³ jako lud Bo¿y
18. Bóg powo³uj¹c Abrahama wybra³ dla siebie œwiêty lud. Prorocy przypominaj¹ czêsto ten wybór i powo³anie: „Ja bêdê ich Bogiem, a oni bêd¹ moim ludem”
(Jer 31,33; Ez 37,27; podobnie w 2 Kor 6,16; Hbr 8,10). Poprzez S³owo (dabhar)
i Ducha (rû’ah), Bóg uformowa³ jeden spoœród narodów jako s³ugê dla zbawienia
wszystkich (por. Iz 49,1-6). Wybór Izraela by³ decyduj¹cym momentem w realizacji planu zbawienia. Przymierze miêdzy Bogiem i Jego ludem zwi¹zane by³o z
wieloma elementami, jak na przyk³ad z Tor¹, ziemi¹ i wspólnym kultem, równie¿
wezwaniem do sprawiedliwego postêpowania i do mówienia prawdy. Jednoczeœnie przymierze by³o wyraŸn¹ relacj¹ komunii (por. Oz 2; Ez 16). Ale jest to rów10
Por. Report of Sektion II: Multiplicity of Expression of the One Faith, §§13-22, w: On the Way to Fuller Koinonia: Official Report of the Fifth World Conference on Faith and Order, Thomas F. Best i Günther
Gassman (red.), Faith and Order Paper, nr 161, Genewa, ŒRK, s. 240-242. Polski przek³ad: Pi¹ta Œwiatowa
Konferencja do Spraw Wiary i Ustroju Koœcio³a (1993), Raport Sekcji II: Ró¿norodne formy wyra¿ania jednej wiary, SiDE 1994 nr 1, s. 85-87.
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nie¿ dar ³aski, dynamiczny impuls w kierunku komunii widoczny w ca³ej historii
narodu Izraela, nawet wtedy, gdy spo³ecznoœæ ³ama³a przymierze. W œwietle pos³ugi, nauczania, œmierci i zmartwychwstania Jezusa i pos³ania Ducha Œwiêtego
w czasie Piêædziesi¹tnicy, wspólnota chrzeœcijañska wierzy, ¿e Bóg pos³a³ swego
Syna, aby ka¿dy móg³ trwaæ w jednoœci po to, aby objawi³ siê dar Boga dla ca³ego œwiata. W przymierzu zapocz¹tkowanym przez Chrystusa istnieje jeden zupe³nie nowy element. Jako „Izrael Boga” (Ga 6,16) Koœció³ pozostaje w tajemniczy
sposób w relacji z ¯ydami na obraz ga³êzi zaszczepionej na mocnym korzeniu
drzewa oliwnego (por. Rz 11 ,11-36).
19. W Starym Testamencie Izraelici s¹ przedstawieni jako pielgrzymuj¹cy lud,
który wêdruje zgodnie z obietnic¹ dan¹ Abrahamowi, wed³ug której w nim wszystkie narody na ziemi bêd¹ b³ogos³awione. W Chrystusie ta obietnica zosta³a spe³niona, gdy na krzy¿u mur dziel¹cy ¯ydów i pogan zosta³ zburzony (por. Ef 2,14). Koœció³, obejmuj¹cy zarówno ¯ydów jak i pogan, jest „wybranym plemieniem, królewskim kap³añstwem, narodem œwiêtym, ludem Bogu na w³asnoœæ
przeznaczonym, abyœcie og³aszali dzie³a potêgi” (1 P 2,9-10). Chrzeœcijanie, uznaj¹c jedyne kap³añstwo Jezusa Chrystusa, którego ofiara zapocz¹tkowa³a Nowe
Przymierze (por. Hbr 9,15), s¹ wezwani, aby wyraziæ swoim ¿yciem fakt, ¿e zostali
nazwani „królewskim kap³añstwem” i „œwiêtym narodem”. W Chrystusie, który
ofiarowa³ sam siebie, chrzeœcijanie ofiaruj¹ swoje cia³a „na ofiarê ¿yw¹, œwiêt¹,
Bogu przyjemn¹, jako wyraz waszej rozumnej s³u¿by Bo¿ej” (Rz 12,1). Ka¿dy
cz³onek uczestniczy w kap³añstwie ca³ego Koœcio³a. Nikt nie sprawuje kap³añstwa
w oderwaniu od jedynego kap³añstwa Chrystusa, ani w izolacji od innych cz³onków
cia³a. Jako prorocki i królewski lud, chrzeœcijanie d¹¿¹ do œwiadczenia o woli Boga
i do wywierania wp³ywu na bieg wydarzeñ w œwiecie. Na przestrzeni wieków Koœció³ Bo¿y kontynuuje drogê pielgrzymki do wiecznego spoczynku przygotowanego dla niego (por. Hbr 4,9-11). Jest on prorockim znakiem spe³nienia siê obietnicy,
której dokona Bóg przez Chrystusa w mocy Ducha Œwiêtego.
(b) Koœció³ jako Cia³o Chrystusa
20. Wed³ug zamiaru Boga „wy, którzy niegdyœ byliœcie daleko, staliœcie siê bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem” (Ef 2,13-14). On
przezwyciê¿a nieprzyjaŸñ miêdzy ¯ydem i poganinem, jedna ich z Bogiem w jednym Ciele przez krzy¿ (por. Ef 2,16). Cia³o to jest Cia³em Chrystusa, które jest
Koœcio³em (por. Ef 1,23). Chrystus jest g³ow¹ swojego Cia³a i jednoczeœnie tym,
który o¿ywia go przez obecnoœæ Ducha Œwiêtego. Tym, który uœwiêca i oczyszcza Cia³o (por. Ef 5,26), które „choæ sk³ada siê z wielu cz³onków... stanowi jedno
Cia³o” (Rz 12,5; por. 1 Kor 12,12). Obraz Cia³a Chrystusa w Nowym Testamencie obejmuje te dwa wymiary, jeden wyra¿ony w 1 Liœcie do Koryntian i Liœcie
do Rzymian, drugi przedstawiony w Liœcie do Efezjan.
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21. To w³aœnie przez wiarê i chrzest ludzie stali siê cz³onkami Chrystusa w
Duchu Œwiêtym (por. 1 Kor 12,3-13). Przez Wieczerzê Pana ich uczestnictwo w
Ciele nieustannie siê odnawia (por. 1 Kor 10,16). To jest ten sam Duch Œwiêty,
który daje wielorakie dary cz³onkom Cia³a (por. 1 Kor 12,4, 7-11) i obdarza je
jednoœci¹ (por. 1 Kor 12,12). Wszyscy cz³onkowie Chrystusa otrzymuj¹ dary dla
budowania Cia³a (por. Rz 12,4-8; 1 Kor 12,4-30). Ró¿norodnoœæ i szczególny
charakter tych darów wzbogaca ¿ycie Koœcio³a i umo¿liwia mu doskonalsz¹ odpowiedŸ na powo³anie do bycia s³ug¹ Pana i skutecznym narzêdziem u¿ywanym
przez Boga w celu rozwijania Królestwa w œwiecie. Obraz „Cia³a Chrystusa” zatem, choæ w sposób oczywisty odnosi siê do chrystologicznego wymiaru Koœcio³a, ma g³êbokie implikacje pneumatologiczne.
(c) Koœció³ jako Œwi¹tynia Ducha Œwiêtego
22. Odniesienie do konstytutywnej relacji miêdzy Koœcio³em a Duchem Œwiêtym jest obecne w ca³ym œwiadectwie Nowego Testamentu. Chocia¿ bezpoœredni
obraz tego zwi¹zku nie istnieje, mamy zdumiewaj¹cy opis zst¹pienia jêzyków
ognia na uczniów zebranych w Wieczerniku w dniu Zes³ania Ducha Œwiêtego
(por. Dz 2,1-4). W Nowym Testamencie najbardziej zbli¿onym obrazem tej relacji jest obraz „œwi¹tyni” i „domu”. Dzieje siê tak dlatego, ¿e zwi¹zek Ducha z
Koœcio³em jest zwi¹zkiem zamieszkania, udzielania ¿ycia od wewn¹trz. Duch
Œwiêty tak o¿ywia wspólnotê, ¿e staje siê ona zwiastunem i instrumentem przemiany ca³ego kosmosu, za którym ca³e stworzenie têskni (por. Rz 8,22-23), za
nowym niebem i now¹ ziemi¹ (por. Ap 21,1).
23. Koœció³ zbudowany na fundamencie aposto³ów i proroków jest domem Bo¿ym, œwiêt¹ œwi¹tyni¹, w której Duch Œwiêty ¿yje i dzia³a. Wierni przez moc Ducha
Œwiêtego rosn¹ w „œwiêt¹ œwi¹tyniê Pana” (Ef 2,21-22), w „duchow¹ œwi¹tyniê” (1
P 2,5). Nape³nieni Duchem Œwiêtym, s¹ œwiadkami (por. Dz 1,8), modl¹ siê, mi³uj¹,
pracuj¹ i s³u¿¹ w mocy Ducha Œwiêtego, prowadz¹c ¿ycie godne ich powo³ania
czuwaj¹c, by zachowaæ jednoœæ Ducha poprzez wiêŸ pokoju (por. Ef 4,1-3).
(d) Koœció³ jako koinonia / Komunia
24. Biblijne pojêcie koinonia zajmuje centralne miejsce w kwestii wspólnego
zrozumienia natury Koœcio³a i jego widzialnej jednoœci. Termin koinonia (komunia, zaanga¿owanie, braterska wspólnota, wspólnota dzielenia siê) s³u¿y do opisu
Koœcio³a nie tylko w Nowym Testamencie, ale tak¿e w póŸniejszych okresach,
zw³aszcza u Ojców Koœcio³a i pismach okresu Reformacji. Choæ w pewnych
okresach pojêcie to nie by³o u¿ywane, to obecnie sta³o siê kluczem do zrozumienia natury i misji Koœcio³a. Ze wzglêdu na bogactwo sensu, jest ono równie¿
przydatne w dialogu ekumenicznym dla przedstawienia ró¿nych stopni i form komunii, jak¹ ciesz¹ siê ju¿ Koœcio³y.
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25. Relacja miêdzy Bogiem, ludzkoœci¹ i ca³ym stworzeniem jest podstawowym
tematem Pisma Œwiêtego. W opisie stworzenia, mê¿czyzna i kobieta zostali przedstawieni jako stworzeni na obraz Boga z nieod³¹czn¹ zdolnoœci¹ i pragnieniem komunii
z Bogiem, z sob¹ nawzajem oraz stworzeniem, którego s¹ szafarzami (por. Rdz 1-2).
W ten sposób ca³e stworzenie znajduje swoj¹ pe³niê w koinonia z Bogiem. Komunia
jest zakorzeniona w porz¹dku stworzenia i rozpoczyna swój rozwój poprzez naturalne
relacje rodzinne, pokrewieñstwa, plemienia i spo³eczeñstwa. W centrum Starego Testamentu znajduje siê opis szczególnej relacji – przymierza ustanowionego przez
Boga – miêdzy Bogiem i wybranym ludem (por. Wj 19,4-6; Oz 2,18-23).
26. Cel stworzenia zosta³ zak³ócony przez grzech cz³owieka, jego s³aboœæ, niepos³uszeñstwo wobec woli Bo¿ej i bunt przeciw Niemu (por. Rdz 3-4; Rz 1,183,20). Grzech uszkodzi³ relacjê miêdzy Bogiem, ludŸmi i porz¹dkiem stworzenia.
Pomimo grzechu i b³êdu ludzi, Bóg jednak nadal trwa w wiernoœci. Dynamiczna
historia odbudowania przez Boga koinonia osi¹ga swoj¹ kulminacjê i spe³nienie
w doskona³ej komunii nowego nieba i nowej ziemi, ustanowionej przez Jezusa
Chrystusa (por. Ap 21).
27. Biblijne obrazy wczeœniej omawiane, jak równie¿ takie jak „owczarnia” (J
10,16), „winnica” (Iz 5; J 15), „Oblubienica Chrystusa” (Ap 21,2; Ef 5, 25-32),
„dom Bo¿y” (Hbr 3,1-6), „nowe przymierze” (Hbr 8,8-13), „œwiête miasto, nowe
Jeruzalem” (Ap 21,2) wskazuj¹ na rodzaj i jakoœæ relacji ludu Bo¿ego z Bogiem,
pomiêdzy cz³onkami tego ludu i ca³ym stworzeniem. Pojêcie koinonia wyra¿a
rzeczywistoœæ, do której odnosz¹ siê te obrazy.
28. Podstawowa forma, od której pochodzi rzeczownik koinonia, oznacza
„mieæ coœ wspólnego”, „dzieliæ siê”, „uczestniczyæ”, „mieæ udzia³ w”, „dzia³aæ
wspólnie” lub „byæ zwi¹zanym umow¹ zobowi¹zañ we wzajemnej odpowiedzialnoœci”. S³owo koinonia wystêpuje w znacz¹cych fragmentach, takich jak uczestnictwo w Wieczerzy Pana (por. 1 Kor 10,16), pojednanie Paw³a i Piotra, Jakuba i
Jana (por. Ga 2,9), sk³adka dla ubogich (por. Rz 15,26; 2 Kor 8,3-4), oraz w opisie ¿ycia i œwiadectwa Koœcio³a (por. Dz 2,42-45).
29. Poprzez œmieræ i zmartwychwstanie Chrystusa chrzeœcijanie wprowadzani
s¹ w relacjê z Bogiem i pomiêdzy sob¹, w mocy Ducha Œwiêtego w ¿ycie i mi³oœæ Boga: „Oznajmiamy wam, coœmy ujrzeli i us³yszeli, abyœcie i wy mieli
wspó³uczestnictwo z nami. A mieæ z nami wspó³uczestnictwo znaczy: mieæ je z
Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem „(1 J 1,3).
30. Dobr¹ nowin¹ jest wszystkim proponowany darmowy dar ¿ycia w komunii
z Bogiem i braæmi (por. 1 Tm 2,4; 2 P 2,9). Pawe³ mówi o relacji wierz¹cych
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(por. Ga 2,20) i Pana okreœlaj¹c j¹ jako „w Chrystusie” (2 Kor 5,17) oraz Chrystusa z wierz¹cymi, poprzez zamieszkiwanie w nich Ducha Œwiêtego.
31. Jedynie na mocy Bo¿ego daru ³aski, przez Jezusa Chrystusa jest mo¿liwa
g³êboka i trwa³a wspólnota; przez wiarê i chrzest osoby uczestnicz¹ w tajemnicy
Chrystusa: Jego œmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu (por. Flp 3,10-11). Zjednoczeni z Chrystusem, za spraw¹ Ducha Œwiêtego s¹ w ten sposób z³¹czeni ze
wszystkimi, którzy s¹ „w Chrystusie”, staj¹ siê czêœci¹ komunii – nowej wspólnoty zmartwychwsta³ego Pana. Koinonia jest z³¹czeniem z Chrystusem ukrzy¿owanym i zmartwychwsta³ym, dlatego udzia³ w cierpieniu i nadziei ludzkoœci stanowi tak¿e czêœæ misji Koœcio³a.
32. Nowe ¿ycie wspólnoty widoczne jest przez namacalne znaki, takie jak:
przyjmowanie i dzielenie siê wiar¹ aposto³ów; ³amanie i dzielenie eucharystycznego chleba, modlitwa wzajemna za siebie i za potrzeby œwiata, s³u¿ba wzajemna w
mi³oœci; dzielenie z innymi radoœci i smutku; udzielanie pomocy materialnej, œwiadectwo i g³oszenie Dobrej Nowiny poprzez dzia³anie misyjne i wspó³pracê na rzecz
sprawiedliwoœci i pokoju. Komunia Koœcio³a nie sk³ada siê z niezale¿nych osób,
ale z osób ¿yj¹cych we wspólnocie, które przyczyniaj¹ siê do jej rozkwitu.
33. Koœció³ istnieje dla chwa³y i uwielbienia Boga, by s³u¿yæ pojednaniu ludzkoœci w pos³uszeñstwie poleceniu Chrystusa. Wol¹ Bo¿¹ jest, aby komunia w
Chrystusie, która realizuje siê w Koœciele, objê³a ca³e stworzenie (por. Ef 1,10).
Koœció³ jako wspólnota jest œrodkiem do tego Bo¿ego ostatecznego celu (por. Rz
8,19-21; Kol 1,18-20).

B. Misja Koœcio³a
34. W Bo¿ych planach jest zgromadzenie ca³ego stworzenia pod panowaniem
Chrystusa (por. Ef 1,10) oraz doprowadzenie ludzkoœci i ca³ego stworzenia do
komunii. Koœció³ jako odbicie komunii Boga w Trójcy Œwiêtej jest Bo¿ym narzêdziem w realizacji tego celu. Jest on wezwany do ukazywania ludzkoœci mi³osierdzia Bo¿ego, uzdalniania jej do uwielbienia i wychwalania Boga wraz ze wszystkimi niebiañskimi zastêpami. Misj¹ Koœcio³a jest s³u¿ba planom Boga jako daru
danemu œwiatu, aby wszyscy uwierzyli (por. J 17,21).
35. Chrzeœcijanie, którzy uznaj¹ Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela s¹
powo³ani do g³oszenia Ewangelii s³owem i czynem tym, którzy o niej nie s³yszeli,
jak równie¿ tym, którzy nie ¿yj¹ ju¿ wed³ug Dobrej Nowiny Królestwa Bo¿ego.
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S¹ powo³ani do ¿ycia jego wartoœciami, maj¹ byæ przedsmakiem jego panowania
w œwiecie. W tym sensie misja stanowi istotê Koœcio³a, jest potwierdzeniem apostolskoœci Koœcio³a, która jest nierozerwalnie zwi¹zana z pozosta³ymi trzema jego
atrybutami – jednoœci¹, œwiêtoœci¹ i katolickoœci¹. Wszystkie te cztery atrybuty
dotycz¹ zarówno natury samego Boga jak i praktycznych wymagañ autentycznej
misji11 . Jeœli w ¿yciu Koœcio³a jeden z atrybutów jest os³abiony misja Koœcio³a
nie jest doskona³a.
36. Koœció³ zawieraj¹cy w swoim ¿yciu tajemnicê zbawienia i przemiany ludzkoœci, bierze udzia³ w misji Chrystusa w celu pojednania przez niego ca³ego
stworzenia z Bogiem i ludzi wzajemnie (por. 2 Kor 5,18-21; Rz 8,18-25). Poprzez
kult (leitourgia), s³u¿bê (diakonia) oraz zwiastowanie (kerygma), Koœció³ uczestniczy w ¿yciu Królestwa Bo¿ego i wskazuje na jego rzeczywistoœæ. W mocy Ducha Œwiêtego œwiadczy o Boskim dziele Ojca, który pos³a³ Syna jako Zbawiciela
œwiata.
37. Koœció³ spe³niaj¹c swoj¹ misjê nie mo¿e byæ wierny sobie, jeœli nie daje
œwiadectwa (martyria) Bo¿ej woli zbawienia i przemiany œwiata. Dlatego rozpocz¹³ g³osiæ S³owo, dawaæ œwiadectwo wielkich czynów Boga i zapraszaæ
wszystkich do pokuty (metanoia), chrztu (por. Dz 2,37-38) oraz do ¿ycia w pe³ni,
którym ciesz¹ siê naœladowcy Jezusa (por. J 10,10).
38. Podobnie jak misja Chrystusa objê³a g³oszenie S³owa Bo¿ego i zobowi¹zanie do opieki nad osobami w potrzebie i cierpieniu, tak apostolska misja Koœcio³a
od samego pocz¹tku ³¹czy przepowiadanie S³owa, wezwanie do pokuty, wiary i
chrztu oraz s³u¿by. W taki sposób Koœció³ rozumie istotny wymiar swojej to¿samoœci. Oznacza on now¹ ludzkoœæ, której pragnie Bóg, uczestniczy w niej oraz
antycypuje a tak¿e s³u¿y do g³oszenia Bo¿ej ³aski w ludzkich sytuacjach i potrzebach do czasu a¿ Chrystus przyjdzie w chwale (por. Mt 25,31).
39. Poniewa¿ Chrystus przyj¹³ postaæ s³ugi, co w konsekwencji poci¹gnê³o
cierpienie, oczywiste jest (zgodnie z Nowym Testamentem), ¿e œwiadectwo (martyria) Koœcio³a zwi¹zane jest z doœwiadczeniem Drogi Krzy¿owej a¿ do mêczeñstwa zarówno indywidualnych osób jak i ca³ych spo³ecznoœci (por. Mt 10,16-33,
16,24-28).
40. Koœció³ jest powo³any i upowa¿niony do dzielenia cierpienia ze wszystkimi, przede wszystkim zaanga¿owania i troski o ubogich, potrzebuj¹cych i odrzuconych. Wi¹¿e siê to z krytyczn¹ analiz¹ niesprawiedliwych struktur a tak¿e z
11

Por. § 12 niniejszego studyjnego dokumentu.
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prac¹ nad ich transformacj¹. Koœció³ jest wezwany do g³oszenia s³owa nadziei i
pociechy p³yn¹cej z Ewangelii przez swoje dzie³a wspó³czucia i mi³osierdzia
(por. £k 4,18-19). To wierne œwiadectwo mo¿e wi¹zaæ siê z cierpieniem chrzeœcijan dla dobra Ewangelii. Koœció³ jest wezwany, aby uzdrawiaæ i jednaæ z³amane
ludzkie relacje oraz byæ instrumentem pojednania w rêku Boga w sytuacjach podzia³ów i nienawiœci (por. 2 Kor 5,18-21). Jest wezwany równie¿, wraz z wszystkimi ludŸmi dobrej woli, do troski o ca³e stworzenie w kwestii nadu¿ywania i
niszczenia Bo¿ego stworzenia a tak¿e do uczestnictwa z Bogiem w uzdrawianiu
relacji pomiêdzy ludzkoœci¹ i stworzeniem.
41. W mocy Ducha Œwiêtego, Koœció³ jest wezwany do g³oszenia wiernie ca³ego nauczania Chrystusa i do dzielenia siê Dobr¹ Nowin¹ o Królestwie na ca³ym
œwiecie – jest to pe³nia apostolskiej wiary, ¿ycia i œwiadectwa. W ten sposób Koœció³ stara siê wiernie g³osiæ i ¿yæ w mi³oœci Boga do wszystkich, wype³niæ misjê
Chrystusa dla zbawienia i przemiany œwiata, ku chwale Boga.
42. Bóg odbudowuje i wzbogaca komuniê z ludzkoœci¹, udziela ¿ycia wiecznego w Bogu w Trójcy Œwiêtej. Poprzez odkupion¹ ludzkoœæ ca³y œwiat jest przeznaczony do odbudowy i zbawienia. Ten Boski plan osi¹ga swoj¹ pe³niê w nowych niebiosach i nowej ziemi (por. Ap 21,1) ,w Bo¿ym œwiêtym Królestwie.

C. Koœció³ znakiem i narzêdziem Bo¿ego zamiaru
i planu dla œwiata
43. Jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³ jest znakiem i narzêdziem Bo¿ego planu i zamiaru dla ca³ego œwiata. Uczestnicz¹c w ¿yciu i mi³oœci Boga,
Koœció³ jest prorockim znakiem, który wskazuje na cel bêd¹cy poza celem ca³ego
stworzenia i ma spe³nienie w Królestwie Bo¿ym. Z tego powodu Jezus porówna³
swoich uczniów do „soli ziemi”, „œwiat³oœci œwiata” i „miasta zbudowanego na
wzgórzu” (Mt 5,13-16).
44. Œwiadomy zbawczej obecnoœci Boga w œwiecie, Koœció³ ju¿ wielbi i wychwala Trójjedynego Boga, poprzez kult i uczniostwo Chrystusowe s³u¿y zamys³owi Bo¿emu. Jednak nie czyni tego tylko dla siebie, ale raczej wielbi i dziêkuje
Bogu w imieniu wszystkich narodów za ³askê Bo¿¹ i odpuszczenie grzechów.
45. Uznanie natury Koœcio³a jako mysterion (por. Ef 1,9-10; 5,32) wskazuje na
charakter transcendentny danej przez Boga rzeczywistoœci jako jednej, œwiêtej,
katolickiej i apostolskiej. Koœció³ nigdy nie mo¿e byæ w pe³ni i jednoznacznie
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zrozumiany jedynie ze swojej widzialnej strony. Dlatego widzialne struktury organizacyjne Koœcio³a zawsze musz¹ byæ postrzegane i oceniane dobrze lub Ÿle w
œwietle Bo¿ych darów zbawienia w Chrystusie celebrowanych w liturgii (por. Hbr
12,18-24).
46. Jako instrument Bo¿ego planu, Koœció³ jest wspólnot¹ ludzi, powo³anych
przez Boga i pos³anych jako uczniowie Chrystusa do g³oszenia Dobrej Nowiny
s³owem i czynem, aby œwiat uwierzy³ (por. £k 24,46-49). Urzeczywistnia on zatem w ca³ej historii „serdeczn¹ litoœæ naszego Boga” (£k 1,78).
47. Lud Bo¿y, pos³any podobnie jak uczniowie Chrystusa, musi œwiadczyæ i
mieæ udzia³ w Bo¿ym pojednaniu, uzdrowieniu i przemianie stworzenia. Koœció³
w swojej integralnoœci, jako Bo¿y instrument, jest œwiadkiem poprzez g³oszenie,
konkretne dzia³ania w jednoœci z wszystkimi ludŸmi dobrej woli, dla dobra wymiaru sprawiedliwoœci, pokoju i ca³ego stworzenia.

II. Koœció³ w Historii
A. Koœció³ in via
48. Koœció³ jest eschatologiczn¹ rzeczywistoœci¹ antycypuj¹c¹ Królestwo. Jednak na ziemi nie jest jeszcze w pe³ni widoczn¹ realizacj¹ Królestwa. Jako rzeczywistoœæ historyczna podlega ludzkiej kondycji i dlatego potrzebuje sta³ego nawrócenia i odnowy, tak aby w pe³ni odpowiedzieæ na swoje powo³anie.

Koœció³ jako „Sakrament”?
Wszystkie Koœcio³y zgadzaj¹ siê, ¿e Koœció³ jest znakiem i instrumentem planu Bo¿ego. Niektóre z nich wyra¿aj¹ swoje rozumienie jego rzeczywistoœci w terminach sakramentalnych; inne nie u¿ywaj¹ takiej terminologii a nawet wprost j¹
odrzucaj¹.
Koœcio³y, które stosuj¹ okreœlenie „Koœcio³a jako sakramentu” czyni¹ to, poniewa¿ rozumiej¹ go jako skuteczny znak tego, czego Bóg pragnie dla œwiata,
czyli komunii miêdzyludzkiej razem z Trójjedynym Bogiem, jako radoœæ, dla której Bóg stworzy³ œwiat (bez wzglêdu na grzechy chrzeœcijan).
Inne Koœcio³y nie stosuj¹ pojêcia sakramentu dla okreœlenia Koœcio³a co najmniej z dwóch powodów, a mianowicie (1) z koniecznoœci wyraŸnego rozró¿nienia miêdzy Koœcio³em i sakramentami: sakramenty s¹ œrodkami zbawienia, dziêki
którym Chrystus podtrzymuje Koœció³, a nie dzia³aniami, poprzez które Koœció³
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siê realizuje lub uobecnia; (2) u¿ycie s³owa „sakrament” na okreœlenie Koœcio³a
mog³oby przys³aniaæ fakt, ¿e Koœció³ jest znakiem i instrumentem Bo¿ego zamiaru i planu jako wspólnoty chrzeœcijan, która bêd¹c wspólnot¹ zbawionych nadal
pozostaje pod wp³ywem grzechu.
Przyczyn¹ tego braku porozumienia s¹ ró¿ne pogl¹dy na temat Koœcio³a jako
instrumentu zbawienia. Oznacza to, ¿e ci, którzy maj¹ w zwyczaju nazywaæ Koœció³ „sakramentem”, odró¿niaj¹ nadal pomiêdzy sposobem bycia znakiem i instrumentem planu Boga chrztu i Wieczerzy Pana z jednej strony, a Koœcio³a z
drugiej. Ci, którzy nie u¿ywaj¹ wyra¿enia „Koœcio³a jako sakramentu” podtrzymuj¹, ¿e Koœció³ jest œwiêtym instrumentem wybranym przez Boga dla realizacji
Jego planu (por. nastêpn¹ tabelkê, po § 56).
49. Z jednej strony Koœció³ ju¿ uczestniczy w komunii z Bogiem poprzez wiarê, nadziejê i mi³oœæ oraz gloryfikacjê Bo¿ego imienia i ¿ycia jako komunii odkupionych osób. Koœció³ ze wzglêdu na obecnoœæ Ducha Œwiêtego i S³owa Bo¿ego
jest ju¿ eschatologiczn¹ wspólnot¹ zaplanowan¹ przez Boga jako creatura Verbi i
creatura Spiritus (por. § 10n.), jako wspólnota wszystkich wierz¹cych oparta na
osobistej relacji z Bogiem (por. § 11), jako lud Bo¿y (por. §§ 19-20).
50. Z drugiej strony Koœció³ w swoim ludzkim wymiarze sk³ada siê z ludzi,
którzy s¹ nadal poddani warunkom tego œwiata, choæ s¹ cz³onkami Cia³a Chrystusa otwartymi na swobodne dzia³anie Ducha Œwiêtego (por. J 3,8), który oœwieca
serca i wi¹¿e sumienia.
Koœció³ nara¿ony jest na:

zmiany, które pozwalaj¹ zarówno na pozytywny wzrost jak równie¿ mog¹
staæ siê przyczyn¹ regresji i zniekszta³ceñ;

indywidualne, kulturowe i historyczne uwarunkowania, które mog¹ przyczyniæ siê do ubogacenia percepcji i wyra¿enia wiary, b¹dŸ tak¿e do zrelatywizowania niektórych tendencji lub absolutyzowania niektórych pogl¹dów;

dzia³anie grzechu.
51. Szczególnie uderzaj¹ce doœwiadczenie ludzkiej s³aboœci i niepowodzeñ,
które dotyka chrzeœcijañsk¹ wspólnotê w drodze, jest naznaczone rozbie¿noœci¹
miêdzy cz³onkostwem w Koœciele z jednej strony oraz wyznaniem i praktykowaniem chrzeœcijañskiej wiary – z drugiej. W wielu naszych wspólnotach niektórzy
cz³onkowie wydaj¹ siê „nale¿eæ do Koœcio³a nie wierz¹c”, podczas gdy inni rezygnuj¹ z cz³onkostwa, twierdz¹c, ¿e mog¹ z wiêksz¹ autentycznoœci¹ „wierzyæ bez
przynale¿noœci”. Wezwanie do ¿ycia w wierze jako wspólnoty wierz¹cej w taki
sposób, ¿e wszyscy ci, którzy nale¿¹ do niej s¹ powa¿nie zaanga¿owanymi chrzeœcijanami oraz wszyscy, którzy szczerze wierz¹ pragn¹ nale¿eæ do niej, jest
wspólne dla wszystkich Koœcio³ów bez wzglêdu na istniej¹ce podzia³y.
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52. Jednoœæ, œwiêtoœæ, katolickoœæ oraz apostolskoœæ Koœcio³a s¹ darami Bo¿ymi i istotnymi cechami natury i misji Koœcio³a. Jednak¿e istnieje ci¹g³e napiêcie
w historycznym wymiarze Koœcio³a miêdzy tym, co ju¿ zosta³o dane i tym, co nie
zosta³o jeszcze w pe³ni zrealizowane.
53. Zasadnicza jednoœæ, która nale¿y do samej natury Koœcio³a, dana ju¿ w Jezusie Chrystusie, sprzeciwia siê istniej¹cym podzia³om wewn¹trz i pomiêdzy Koœcio³ami. Jednak, mimo wszystkich podzia³ów, jednoœæ dana Koœcio³owi ma swój
wyraz w jednej Ewangelii rozwa¿anej we wszystkich Koœcio³ach i pojawiaj¹cej
siê w wielu aspektach ich ¿ycia (por. Ef 4,4-5; 1 Tm 2,5; Dz 4,12). Nieszczêœliwe
podzia³y miêdzy Koœcio³ami s¹ czêœciowo spowodowane grzechem, a czêœciowo
szczer¹ prób¹ chrzeœcijan zachowania wiernoœci prawdzie. Praca na rzecz jednoœci Koœcio³a oznacza pracê nad pe³niejszym uwidocznieniem jednoœci, która nale¿y do jego natury.
54. Zasadnicza œwiêtoœæ Koœcio³a przeciwstawia siê grzechowi zarówno indywidualnemu jak i wspólnotowemu. Ta œwiêtoœæ zostaje poœwiadczona w ka¿dym
pokoleniu w ¿yciu œwi¹tobliwych mê¿czyzn i kobiet, jak równie¿ poprzez œwiête
s³owa, które g³osi Koœció³ oraz œwiête czynnoœci, które wykonuje w imiê Najœwiêtszego Boga. Niemniej jednak w ci¹gu wieków istnienia Koœcio³a grzech
okaleczy³ jego œwiadectwo przeciwstawiaj¹c siê jego prawdziwej naturze i powo³aniu. Dlatego w Koœciele ci¹g³emu zapraszaniu do przebaczenia towarzyszy wezwanie do pokuty, odnowy i reformy. OdpowiedŸ na to wezwanie oznacza w sposób pe³niejszy widoczn¹ œwiêtoœæ, która nale¿y do natury Koœcio³a.
55. Zasadnicza katolickoœæ Koœcio³a stoi w opozycji wobec istniej¹cych ró¿nic
pomiêdzy wspólnotami chrzeœcijañskimi w odniesieniu do ich ¿ycia i przekazywania Ewangelii. Przez swoj¹ uniwersalnoœæ, Koœció³ przekracza wszelkie bariery i g³osi s³owo Bo¿e wszystkim narodom. Gdzie jest obecna ca³a tajemnica
Chrystusa, tam jest Koœció³ powszechny. Jednak¿e powszechnoœæ Koœcio³a jest
kwestionowana przez fakt, ¿e ca³a Ewangelia nie jest odpowiednio wszystkim
g³oszona; pe³nia komunii nie jest oferowana wszystkim. Niemniej jednak, Duch
dany Koœcio³owi jest Duchem Chrystusa – Pana ca³ego stworzenia i czasu. Koœció³ jest wezwany do usuniêcia wszystkich przeszkód w drodze do pe³nej realizacji tego, co stanowi ju¿ jego naturê przez moc Ducha Œwiêtego.
56. Zasadnicza apostolskoœæ Koœcio³a przeciwstawia siê brakom i b³êdom Koœcio³ów w g³oszeniu S³owa Bo¿ego. Niemniej jednak Koœció³ jest œwiadkiem
swojej apostolskoœci na wiele sposobów, przez które, pod kierunkiem Ducha
Œwiêtego, da³ wierne œwiadectwo aposto³ów dotycz¹ce Jezusa Chrystusa. Koœció³
jest wezwany do ci¹g³ego powrotu do apostolskiej prawdy i do odnowy kultu i
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misji, które maj¹ swoje apostolskie pochodzenie (por. Dz 2,42 – 47). W ten sposób daje jasny wyraz oraz czyni sprawiedliwoœæ apostolskiej Ewangelii, która zosta³a ju¿ dana i poprzez Ducha Œwiêtego dzia³a w Koœciele.

Koœció³ i grzech
Wszystkie Koœcio³y uznaj¹ w swojej historii indywidualny i wspólnotowy
grzech (por. Ap 2,2). Ró¿ni¹ siê jednak co do sposobu rozumienia i okreœlenia
jego istnienia.
Niektórzy odrzucaj¹ stwierdzenie „grzechy Koœcio³a”, poniewa¿ traktuj¹ Koœció³ jako dar Boga uczestnicz¹cy w Bo¿ej œwiêtoœci. Koœció³ jest nieskaziteln¹
oblubienic¹ Chrystusa (por. Ef 5, 25-27), komuni¹ w Duchu Œwiêtym, œwiêtym
ludem Boga, przez ³askê usprawiedliwionym za pomoc¹ wiary w Chrystusa (por.
Rz 3,22; Ef 2, 8-9). Taki Koœció³ nie mo¿e grzeszyæ. Dar ten jest prze¿ywany w
kruchych istotach ludzkich, które s¹ prowadzone do grzechu, ale grzechy cz³onków Koœcio³a nie s¹ grzechami Koœcio³a. Koœció³ jest raczej miejscem zbawienia
i uzdrowienia (por. I¿ 53, £k 4,18-19). Zgodnie z t¹ perspektyw¹ mo¿na i nale¿y
mówiæ tylko o grzechach cz³onków Koœcio³a i grup w Koœciele, których sytuacja
opisana jest w przypowieœci o pszenicy i plewach (por. Mt 13,24-30) oraz przez
augustiañsk¹ formu³ê corpus permixtum.
Inni twierdz¹c, ¿e Koœció³, stworzony przez S³owo i Bo¿ego Ducha, Cia³o
Chrystusa, jest œwiêty i bez grzechu, mówi¹ jednoczeœnie, ¿e jednak grzeszy.
Mówi¹ tak, gdy¿ okreœlaj¹ Koœció³ jako wspólnotê jego cz³onków, którzy bêd¹c
usprawiedliwionymi wierz¹cymi, narodzonymi w Duchu Œwiêtym i tworz¹cymi
cia³o Chrystusa w tym œwiecie pozostaj¹ grzesznymi ludŸmi (por. 1 J 1,8-10).
Jeszcze inni wierz¹, i¿ jakkolwiek nie mo¿na mówiæ o grzechach Koœcio³a,
grzech w Koœciele mo¿e staæ siê nagminny i tak¿e dotykaæ instytucji.
Poniewa¿ istniej¹ ró¿ne koncepcje dotycz¹ce Koœcio³a i grzechu, pytamy, czy
wszystkie Koœcio³y mog³yby zgodziæ siê na nastêpuj¹ce stwierdzenie:
Relacja pomiêdzy grzechem i œwiêtoœci¹ w Koœciele nie jest stosunkiem
dwóch równych rzeczywistoœci, poniewa¿ grzech nie istnieje na tym samym poziomie co œwiêtoœæ. Œwiêtoœæ stanowi naturê Koœcio³a i wolê Bo¿¹ wobec niej,
podczas gdy grzech jest jej przeciwny (por. 1 Kor 15,21-26).

B. W Chrystusie, ale nie w pe³nej jeszcze komunii
57. Jednym z owoców ruchu ekumenicznego jest stopniowe odkrywanie i pog³êbianie wielu aspektów ¿ycia w Chrystusie, którego doœwiadczaj¹ nasze nadal
podzielone Koœcio³y. Wszyscy, choæ jeszcze nie w pe³nej komunii, w pewien
sposób uczestniczymy w Jezusie Chrystusie. Podzia³y miêdzy Koœcio³ami
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utrudniaj¹ misjê Koœcio³a, która ma za cel nie tylko koinonia wszystkich, ale jej
skutecznoœæ udaremnia skandal podzia³u, poniewa¿ Jezus modli³ siê, ¿eby
wszyscy Jego uczniowie stanowili jedno, „aby œwiat uwierzy³” (J 17,21). W ten
sposób misja zwi¹zana jest z istot¹ Koœcio³a jako koinonia (por. 1 J 1,1-3). Dlatego przywrócenie jednoœci chrzeœcijan jest pilnym zadaniem poprzez prowadzenie autentycznego dialogu na temat rozbie¿nych kwestii jak równie¿ poprzez ci¹g³¹ odnowê ¿ycia.
58. Wzrost komunii miêdzy naszymi Koœcio³ami rozwija siê na szerszej p³aszczyŸnie komunii miêdzy wspó³czesnymi chrzeœcijanami, tymi z przesz³oœci i tymi
w przysz³oœci. W mocy Ducha Œwiêtego Koœcio³y ¿yj¹ w komunii z Jezusem
Chrystusem, w którym wszystko w niebie i na ziemi jest po³¹czone w komunii z
Jedynym Œwiêtym Bogiem: jest to komunia œwiêtych. Ostatecznym przeznaczeniem Koœcio³a jest trwanie w intymnym zwi¹zku Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego po
to, aby uwielbiaæ Boga i cieszyæ siê Nim wiecznie (por. Ap 7,9-10; 22,1-5).
59. Na mocy aktu stworzenia istnieje naturalna wiêŸ pomiêdzy ludŸmi oraz
miêdzy ludzkoœci¹ i stworzeniem. „Wiêc jeœli ktoœ jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem” (2 Kor 5,17). Nowe ¿ycie opiera siê na tym, co zosta³o ju¿
dane poprzez akt stworzenia, przemienia je, ale nigdy nie zastêpuje w ca³oœci,
nigdy ca³kowicie nie eliminuje zak³ócenia relacji miêdzy ludŸmi spowodowanego przez grzech. Jednoœæ z Chrystusem jest czêsto ograniczana i tylko czêœciowo realizowana. Nowe ¿ycie zatem wymaga ci¹g³ego nawracania, wzajemnego przebaczenia i odnawiania. Cz³onkowie Cia³a Chrystusa winni modliæ siê
dzieñ po dniu: „Przebacz nam nasze grzechy” (£k 11,4; por. Mt 6,12); stanowi
to istotê wspólnoty z Bogiem. Ojciec oczyszcza nas z naszych grzechów we
krwi swojego Syna Jezusa i jeœli wyznajemy nasze grzechy, zostaj¹ nam odpuszczone (por. 1 J 1,7-10). Niemniej jednak, istnieje prawdziwa radoœæ nowego ¿ycia, tu i teraz, w ufnym antycypowaniu momentu, kiedy bêdziemy mogli
uczestniczyæ w pe³nej komunii.

C. Komunia i ró¿norodnoœæ
60. Ró¿norodnoœæ w jednoœci i jednoœæ w ró¿norodnoœci s¹ darami Boga dla
Koœcio³a. Przez Ducha Œwiêtego Bóg obdarza wszystkich wiernych ró¿norodnymi i uzupe³niaj¹cymi siê darami, dla wspólnego dobra, dla s³u¿by wspólnocie
i œwiatu (por. 1 Kor 12,7 i 2 Kor 9,13). Nikt nie jest samowystarczalny. Uczniowie wezwani, aby byæ jedno w bogactwie swojej ró¿norodnoœci, s¹ w pe³ni
zjednoczeni w poszanowaniu ró¿norodnoœci osób i wspólnot (por. Dz 2 i 15; Ef
2,15-16).
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61. Ró¿norodnoœæ ¿ycia i œwiadectwa chrzeœcijan wyp³ywa z ró¿norodnoœci
kulturowej i kontekstu historycznego. Ewangelia musi byæ zakorzeniona i autentycznie wprowadzana w ¿ycie w ka¿dym i we wszystkich miejscach, powinna
byæ g³oszona w jêzyku symboli i obrazów w³aœciwych dla poszczególnych czasów i konkretnych sytuacji. Komunia Koœcio³a wymaga sta³ej wzajemnej interakcji wyra¿eñ obrazuj¹cych kulturê Ewangelii, po to, by jej bogactwo zosta³o doceniane przez ca³y lud Boga12 . Pojawiaj¹ siê nastêpuj¹ce problemy:

gdy jedna okreœlona kultura stara siê zaw³adn¹æ Ewangeli¹ twierdz¹c, ¿e
tylko ona w jedyny i autentyczny sposób j¹ g³osi;

gdy jedna okreœlona kultura stara siê narzuciæ swoje rozumienie Ewangelii
innym kulturom jako jedyny autentyczny wyraz Ewangelii;

gdy jedna okreœlona kultura uwa¿a za niemo¿liwe wierne g³oszenie Ewangelii przez inne kultury.
62. Nie nale¿y t³umiæ autentycznej ró¿norodnoœci ¿ycia wspólnoty, nie nale¿y
te¿ rezygnowaæ z autentycznej jednoœci. Ka¿dy lokalny Koœció³ powinien byæ
miejscem, w którym dwa aspekty s¹ jednoczeœnie zagwarantowane: zapewnienie
jednoœci i rozwoju prawdziwej ró¿norodnoœci. Istniej¹ granice, w ramach których
ró¿norodnoœæ jest ubogaceniem a poza którymi jest ona nie tylko niedopuszczalna, ale i destruktywna dla daru jednoœci. Podobnie jednoœæ, zw³aszcza kiedy wydaje siê uto¿samiona z jednolitoœci¹, mo¿e byæ niszcz¹ca dla autentycznej ró¿norodnoœci, a tym samym staæ siê nie do zaakceptowania. Poprzez wspóln¹ wiarê w
Chrystusa, wyra¿on¹ w g³oszeniu S³owa, sprawowaniu sakramentów, w ¿yciu
s³u¿by i poprzez œwiadectwo, ka¿da lokalna wspólnota chrzeœcijañska uczestniczy w ¿yciu i œwiadectwie wszystkich wspólnot chrzeœcijañskich, wszystkich
miejsc i wszystkich czasów. Duszpasterska s³u¿ba na rzecz jednoœci i podtrzymywania ró¿norodnoœci jest jednym z wielu charyzmatów danych Koœcio³owi. Czuwa nad tym, by ró¿ne dary i ró¿ne punkty widzenia zosta³y odpowiedzialnie wykorzystane dla budowania jednoœci.
63. Ró¿norodnoœæ nie jest tym samym, co podzia³y. Podzia³y w Koœciele (herezje i schizmy), jak równie¿ konflikty polityczne i przejawy nienawiœci, zagra¿aj¹ Bo¿emu darowi komunii. Chrzeœcijanie s¹ wezwani do ¿ycia w pojednanej
ró¿norodnoœci, do wspó³pracy w niestrudzonym przezwyciê¿aniu podzia³ów, w
celu zapobie¿enia, by istniej¹ce ró¿nice sta³y siê Ÿród³em podzia³ów.

12
Por. A Treasure in Earthen Vessels: An Instrument for an Ecumenical Reflection on Hermeneutics, Faith and Order Paper, nr 182, Genewa, ŒRK, 1998, §§49ff., and the draft text from the Faith and Order study
on Ethnic Identity, National Identity and the Search for the Unity of the Church: “Participation in God’s
Mission of Reconciliation: An Invitation to the Churches”, FO/2005:11, czerwiec 2005, rozdzia³ II. (Opublikowany w skróconej formie jako dokument Komisji “Wiara i Ustrój”).
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Granice ró¿norodnoœci?
Chocia¿ wszyscy uznaj¹ wielk¹ ró¿norodnoœæ w Koœciele, czêsto istnieje tendencja (œwiadoma lub nie) nadania wiêkszej wartoœci niektórym aspektom ró¿norodnoœci ni¿ innym. Odnosi siê to zw³aszcza do ró¿norodnoœci pogl¹dów dotycz¹cych szczególnej kwestii, jak np. ró¿norodnoœci kultu.
a) Ró¿norodnoœæ ekspresji Ewangelii, w s³owach i czynach, mo¿e ubogaciæ
¿ycie w komunii. Obecnie akcentuje siê ró¿ne aspekty ¿ycia i œwiadectwa Koœcio³ów. W jakim wymiarze stanowi¹ one sprzeczne stanowisko czy raczej s¹
wyrazem prawdziwej ró¿norodnoœci? Czy wartoœæ im przypisywana zas³ania pe³ne ewangeliczne orêdzie?
b) Jak¹ wagê przywi¹zuj¹ chrzeœcijanie do eklezjologicznej i wyznaniowej to¿samoœci? Dla niektórych zachowanie takiej to¿samoœci – w daj¹cej siê przewidzieæ
przysz³oœci, lub na sta³e – tak¿e w ramach ¿ycia wspólnoty jest konieczne dla
ochrony poszczególnych prawd i bogactwa uprawnionych ró¿nic, które nale¿¹ do
¿ycia wspólnotowego. Dla innych cel widzialnej komunii koœcielnej istnieje poza
to¿samoœci¹ Koœcio³a lub poszczególnych wyznañ: jest to komunia, w której bogactwo zachowane przez tradycje wyznaniowe jest zebrane w œwiadectwie i doœwiadczeniu wspólnej wiary i ¿ycia. Dla innych model „pojednanej ró¿norodnoœci”
pozostaje nieodparty. Wiêkszoœæ jednak zgadza siê, ¿e jednoœæ, do której wzywa
nas Bóg, wymaga pewnej otwartoœci i ¿e w miarê jak pod¹¿amy kierowani Duchem
Œwiêtym (por. J 16,13), jednoœæ staje siê bardziej widoczna. Koœcio³y na ró¿ne sposoby rozumiej¹ relacjê z jednym, œwiêtym, katolickim i apostolskim Koœcio³em. Te
ró¿nice maj¹ wp³yw na ich stosunek do innych Koœcio³ów oraz na koncepcje w pod¹¿aniu ku widzialnej jednoœci .
c) Aby pójœæ dalej w kierunku wzajemnego uznania i pe³nej komunii, Koœcio³y
winny zastanowiæ siê, w jaki sposób rozumiej¹ i realizuj¹ w³asn¹ eklezjologiczn¹
to¿samoœæ oraz innych Koœcio³ów i chrzeœcijan.
Pierwszy typ eklezjologii identyfikuje Koœció³ wy³¹cznie z w³asn¹ wspólnot¹ i
nie przyznaje statusu eklezjologicznego innym wspólnotom lub osobom, które siê
tego domagaj¹. Jeden z wariantów tego typu polega na uznaniu, ¿e inne spo³ecznoœci mog¹ posiadaæ pewne elementy Koœcio³a, które powoduj¹, ¿e wspólnoty te
rzeczywiœcie ciesz¹ siê, choæ w niedoskona³y sposób, komuni¹ poza swoj¹
w³asn¹ spo³ecznoœci¹. Inny wariant tego typu zak³ada, na bazie pneumatologicznej, istnienie ¿ycia chrzeœcijañskiego poza granicami jednej spo³ecznoœci, które
mo¿e byæ identyfikowane jako Koœció³.
Drugi typ eklezjologii domaga siê dla w³asnej spo³ecznoœci pe³noprawnego
miejsca w Koœciele powszechnym i jednoczeœnie przyznaje ten status niektórym
innym spo³ecznoœciom (choæ stopieñ i rodzaj istniej¹cej wspólnoty mo¿e byæ bardzo ró¿ny). Jednym z wariantów tego podejœcia jest tzw. „teoria ga³êzi” lub tropoi
u¿ywana do opisu sytuacji ró¿nych Koœcio³ów. Innym wariantem jest „denomina-
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cjonalizm”, który pozwala na niezale¿ne wspó³istnienie szerokiemu spektrum
Koœcio³ów stanowi¹cym w ca³oœci „Koœció³ powszechny”. Kolejny wariant
tworz¹ tzw. „kulturowe rodziny Koœcio³ów”, które przyznaj¹ sobie wzajemnie
tak¹ sam¹ wartoœæ.
Trzeci typ eklezjologii nie identyfikuje w³asnej wspólnoty z jedynym Koœcio³em, ani nie mówi o ró¿nych elementach lub stopniach pe³ni Koœcio³a, nie stawiaj¹c jednak wszystkich koœcielnych instytucji na tym samym poziomie. Stwierdza
raczej, ¿e Jeden Chrystusowy Koœció³ istnieje tam, gdzie Ewangelia jest w³aœciwie g³oszona i sakramenty s¹ nale¿ycie udzielane, poniewa¿ Chrystus jest obecny
i dzia³a wszêdzie tam, gdzie wystêpuj¹ te œrodki ³aski. Jednak¿e, zgodnie z tym
stanowiskiem, istnieje ró¿nica miêdzy historycznym cia³em Koœcio³a w odniesieniu do relacji miêdzy praktyk¹ i oficjalnym nauczaniem, z jednej strony, a obecn¹
w nim Ewangeli¹ – z drugiej. W niektórych Koœcio³ach istnieje taka odpowiednioœæ, w innych Ewangelia jest opakowana w oficjalne nauczanie i praktyki, które
jej zaprzeczaj¹. Zgodnie z tym pogl¹dem, nawet takie sprzecznoœci nie stanowi¹
przeszkody dla ³aski Bo¿ej tak d³ugo, jak œrodki ³aski istniej¹ w sposób widoczny
i nie uniemo¿liwiaj¹ przynale¿noœci do Jednego Koœcio³a, cia³a Chrystusa. Eklezjologia ta ustanawia pomiêdzy tymi historycznymi Koœcio³ami ró¿nicê rangi i
statusu, któr¹ nale¿y przezwyciê¿yæ.
d) Jedn¹ z wa¿nych kwestii ekumenicznych jest to, czy i w jaki sposób Koœcio³y na tym etapie ruchu ekumenicznego mog¹ ¿yæ we wzajemnej odpowiedzialnoœci, podtrzymuj¹c siebie w jednoœci i prawdziwej ró¿norodnoœci, zapobiegaj¹c powstawaniu przyczyn podzia³u wewn¹trz i pomiêdzy Koœcio³ami.

D. Koœció³ jako komunia Koœcio³ów lokalnych
64. Od pocz¹tku utrzymywano kontakt miêdzy lokalnymi Koœcio³ami poprzez
zbiórki pieniêdzy, wymianê listów, wizyty oraz inne materialne wyrazy solidarnoœci (por. 1 Kor 16; 2 Kor 8,1-9; Ga 2,9; itd.). Od czasu do czasu, w ci¹gu pierwszych wieków, lokalne Koœcio³y zbiera³y siê wspólnie na obrady. Wszystkie te
sposoby s³u¿y³y pielêgnacji i utrzymywaniu wzajemnej komunii.
65. Komunia Koœcio³a wyra¿a siê w komunii miêdzy Koœcio³ami lokalnymi, w
których zamieszkuje pe³nia Koœcio³a. Komunia Koœcio³a obejmuje Koœcio³y lokalne
w ka¿dym miejscu i we wszystkich miejscach wszystkich czasów. Lokalne Koœcio³y
trwaj¹ w komunii Koœcio³a poprzez jedn¹ Ewangeliê13 , jeden chrzest i Wieczerzê jedynego Pana, sprawowan¹ przez wspólny urz¹d. Owa komunia Koœcio³ów lokalnych
nie jest zatem fakultatywnym dodatkiem, ale stanowi wa¿ny aspekt natury Koœcio³a.
13
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66. Komunia Koœcio³ów lokalnych podtrzymywana jest za pomoc¹ ¿ywych
elementów apostolskoœci i katolickoœci: Pisma œw., chrztu, komunii i s³u¿by
wspólnego urzêdu. Jako „wiêzy wspólnoty” dary te s³u¿¹ autentycznej ci¹g³oœci
¿ycia ca³ego Koœcio³a i pomagaj¹ lokalnym Koœcio³om w trwaniu we wspólnocie
prawdy i mi³oœci. Dane s¹ one do utrzymania integralnoœci Koœcio³a jako jednego
Koœcio³a Jezusa Chrystusa, tego samego wczoraj, dziœ i jutro. Cel poszukiwania
pe³nej wspólnoty jest realizowany, gdy wszystkie Koœcio³y s¹ w stanie w ca³ej
pe³ni rozpoznaæ w sobie nawzajem jeden, œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³.
Ta pe³nia wspólnoty wyra¿ana jest na szczeblach lokalnym i powszechnym poprzez koncyliarnoœæ form ¿ycia i dzia³ania. W takiej jednoœci wspólnoty i autentycznej ró¿norodnoœci, Koœcio³y s¹ z³¹czone we wszystkich aspektach ¿ycia oraz
na wszystkich poziomach poprzez wyznanie jednej wiary, poprzez kult i œwiadectwo, refleksjê i dzia³anie.

Koœció³ lokalny
Termin „Koœció³ lokalny” jest u¿ywany w ró¿ny sposób w zale¿noœci od tradycji. Dla niektórych tradycji Koœció³ „lokalny” jest zgromadzeniem wiernych zebranych w jednym miejscu, by s³uchaæ S³owa i celebrowaæ sakramenty. Dla innych, „lokalny” lub „partykularny” Koœció³ odnosi siê do biskupa razem z ludŸmi, którzy wokó³ niego s¹ zebrani, by s³uchaæ S³owa i celebrowaæ sakramenty. W
niektórych Koœcio³ach pojêcie „lokalnego Koœcio³a” jest u¿ywane zarówno dla
diecezji jak i parafii. Na innym poziomie, „Koœció³ lokalny” mo¿e odnosiæ siê do
kilku diecezji lub Koœcio³ów dzia³aj¹cych w ramach jednej struktury synodalnej.
Istniej¹ ró¿ne koncepcje eklezjologiczne, na których opieraj¹ siê te pojêcia, ale
wiêkszoœæ Koœcio³ów zgadza siê, ¿e ka¿dy Koœció³ lokalny, bez wzglêdu na to jak
jest okreœlany, jest z³¹czony z innymi Koœcio³ami w Koœciele powszechnym i zawiera jego pe³niê. Czêsto istnieje rozbie¿noœæ miêdzy teologicznym opisem Koœcio³a lokalnego a doœwiadczaniem go przez wiernych.

III. ¯ycie Wspólnoty w œwiecie i dla œwiata
67. Bóg daje Koœcio³owi wszystkie dary i zasoby konieczne do ¿ycia i misji w
œwiecie i dla œwiata. Obdarza go ³ask¹ wiary apostolskiej, chrztu i Eucharystii
jako œrodkami ³aski w celu tworzenia i umocnienia koinonia. Te i inne œrodki
s³u¿¹ do o¿ywienia ludu Bo¿ego w g³oszeniu Królestwa i jego udzia³u w obietnicach Boga.
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A. Wiara apostolska
68. Koœció³ wszystkich czasów i miejsc jest powo³any do „trwania w nauce
aposto³ów” (Dz 2,42). Wiara „raz tylko powierzona œwiêtym” (Jud 3) jest wiar¹
Koœcio³a na wieki.
69. Objawiona wiara apostolska jest wyj¹tkowym œwiadkiem wiary w Piœmie Œwiêtym. Ta wiara jest wypowiadana w Credo Nicejsko-Konstantynopolitañskim (381) 14 . Koœció³ jest wezwany do g³oszenia tej samej wiary ka¿demu pokoleniu, w ka¿dym miejscu. Ka¿dy Koœció³ w swoim miejscu jest powo³any w mocy Ducha Œwiêtego do przekazywania stosownej i ¿ywej wiary
w szczególnym kulturowym, spo³ecznym, politycznym i religijnym kontekœcie. Jeœli wiara apostolska musi byæ interpretowana w kontekœcie zmieniaj¹cych siê czasów i miejsc15 , to winna pozostaæ w ci¹g³oœci z pierwotnym œwiadectwem apostolskiej wspólnoty oraz z wiernym wyjaœnianiem tego œwiadectwa poprzez wieki.
70. Apostolska wiara nie odnosi siê do jednej okreœlonej formu³y lub specyficznego etapu chrzeœcijañskiej historii. Wiara przekazywana przez ¿yw¹ tradycjê
Koœcio³a jest wiar¹ spowodowan¹ przez S³owo Bo¿e, inspirowan¹ przez Ducha
Œwiêtego i potwierdzon¹ przez Pismo Œwiête. Jej treœæ zosta³a przedstawiona w
Credo Koœcio³a pierwszych wieków, a tak¿e poœwiadczona w innych formach.
Jest g³oszona dziœ w wielu wyznaniach wiary Koœcio³ów na ca³ym œwiecie. Opisana w przepisach prawa koœcielnego i ksiêgach dyscyplinarnych z wielu okresów i etapów ¿ycia Koœcio³ów. Tak wiêc wiara apostolska jest wyznawana w kulcie, ¿yciu, s³u¿bie i misji – w ¿ywej tradycji Koœcio³a.
71. Apostolska tradycja Koœcio³a jest kontynuacj¹ niezmiennych cech Koœcio³a aposto³ów: œwiadectwa wiary apostolskiej, g³oszenia i nowej interpretacji
Ewangelii, celebracji chrztu i Eucharystii, przekazywania duszpasterskich obowi¹zków, komunii w modlitwie, mi³oœci, radoœci, cierpieniu, s³u¿by chorym i potrzebuj¹cym, komunii miêdzy Koœcio³ami lokalnymi i dzielenia darów Bo¿ych,
które zosta³y wszystkim dane.
72. W tradycji znakomitym wyrazem wiary apostolskiej jest Credo NicejskoKonstantynopolitañskie sformu³owane przez pierwsze ekumeniczne sobory. Chocia¿ jego jêzyk, podobnie jak innych tekstów, jest uwarunkowany przez czas i
kontekst, jest to Wyznanie Wiary najczêœciej wypowiadane na ca³ym œwiecie
14
15
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przez chrzeœcijan na przestrzeni wieków a¿ do naszych czasów. Fakt, ¿e niektóre
Koœcio³y nie pos³uguj¹ siê nim w sposób wyraŸny w katechezie i w liturgii nie
oznacza odejœcia od wiary apostolskiej. Jednak¿e istnienie takich ró¿nic sugeruje,
¿e Koœcio³y powinny czuwaæ nad dopuszczaln¹ tolerancj¹ ró¿norodnoœci w wyznawaniu jednej wiary.
73. Wiara Koœcio³a powinna byæ prze¿ywana jako dynamiczna odpowiedŸ na
wyzwania ka¿dego wieku i miejsca zwi¹zane z sytuacj¹ osobist¹ i spo³eczn¹, z
sytuacjami niesprawiedliwoœci, z naruszeniem godnoœci cz³owieka i degradacj¹
stworzenia. Na przyk³ad, kiedy chrzeœcijanie wyznaj¹, ¿e Bóg jest Stwórc¹
wszystkiego, uznaj¹ dobroæ stworzenia i zobowi¹zuj¹ siê do opieki dla dobra
ludzkoœci i dla wszystkiego, co Bóg uczyni³. Gdy chrzeœcijanie wyznaj¹ Chrystusa ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego, zobowi¹zuj¹ siê do œwiadczenia s³owem
i czynem o misterium paschalnym. Gdy chrzeœcijanie wyznaj¹ Ducha Œwiêtego
jako Pana i O¿ywiciela, wierz¹, ¿e s¹ ju¿ obywatelami nieba i zobowi¹zuj¹ siê do
rozpoznania daru Ducha Œwiêtego w ich ¿yciu. Gdy chrzeœcijanie wyznaj¹ jeden,
œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³, zobowi¹zuj¹ siê do objawiania i promowania realizacji jego atrybutów16 .

B. Chrzest
74. W Credo Nicejsko-Konstantynopolitañskim chrzeœcijanie wyznaj¹ „jeden
chrzest dla odpuszczenia grzechów”. Poprzez chrzest wody w imiê Trójjedynego
w Boga, Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego, chrzeœcijanie zostaj¹ zjednoczeni z Chrystusem, ze sob¹ nawzajem oraz z Koœcio³em w ka¿dym miejscu i czasie. Chrzest
jest wiêc podstawowym wêz³em jednoœci. Uznanie jednego chrztu w Chrystusie
stanowi pilne wezwanie dla Koœcio³ów w celu przezwyciê¿enia podzia³ów i uwidocznienia ich komunii w wierze i poprzez wzajemn¹ odpowiedzialnoœæ we
wszystkich aspektach ¿ycia chrzeœcijañskiego i œwiadectwa.
75. Chrzest jest œwiêtem nowego ¿ycia przez Chrystusa i uczestnictwem w
Jego chrzcie, ¿yciu, œmierci i zmartwychwstaniu (por. Mt 3,13-17; Rz 6,3-5).
Chrzest wymaga spowiedzi z grzechów, nawrócenia serca, przebaczenia, oczyszczenia i uœwiêcenia. Jest to dar Ducha Œwiêtego, w³¹czenie w Cia³o Chrystusa,
udzia³ w Królestwie Bo¿ym oraz w ¿yciu w przysz³ym œwiecie (por. Ef 2,6).
Chrzest konsekruje wierz¹cego na cz³onka „wybranego plemienia, królewskiego
kap³añstwa, narodu œwiêtego” (1 P 2,9).
16
17

Por. §12 niniejszego dokumentu studyjnego.
„Chrzest” rozdzia³, w: Chrzest, Eucharystia Pos³ugiwanie duchowne, §9.
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76. „Chrzest zwi¹zany jest nie tylko z chwilowym prze¿yciem, ale z wzrastaniem w Chrystusie przez ca³e ¿ycie”17. Karmiony modlitw¹, œwiadectwem i nauczaniem Koœcio³a, wierz¹cy wzrasta w relacji z Chrystusem oraz z innymi
cz³onkami spo³ecznoœci Cia³a Chrystusa. W tym procesie wiara wierz¹cego – bez
wzglêdu na to, czy zosta³ ochrzczony jako niemowlê, czy ze wzglêdu na jego
osobiste wyznanie wiary – jest karmiona wiar¹ Koœcio³a i zarazem poddawana
próbie18.
77. Wszystkich ludzi ³¹czy akt stwórczy z rêki Boga i opatrznoœciowa Bo¿a
opieka nad nimi; wspólne s¹ im instytucje spo³eczne, gospodarcze i kulturalne,
które chroni¹ ¿ycie ludzkie. Gdy ludzie s¹ ochrzczeni, zostaj¹ odziani w Chrystusa (por. Ga 3,27), wchodz¹ w koinonia Cia³a Chrystusa (por. 1 Kor 12,13), otrzymuj¹ Ducha Œwiêtego, który jest przywilejem adoptowanych dzieci Bo¿ych (por.
Rz 8,15n.), mog¹ siê radowaæ poprzez antycypacjê uczestnictwa w Boskiej naturze, któr¹ Bóg obieca³ i której pragnie dla ludzkoœci (por. 2 P 1,4). Poprzez sakrament chrztu, chrzeœcijanie s¹ powo³ani do solidaryzowania siê z radoœciami i
smutkami swoich bliskich i do anga¿owania siê w walkê o godnoœæ tych, którzy
cierpi¹, ubogich i wykluczonych. Jest to sposób, w jaki mog¹ zobaczyæ twarz¹ w
twarz Chrystusa, który identyfikowa³ siê z ofiarami niesprawiedliwoœci i ludŸmi z
marginesu.

Chrzest
Jakkolwiek dokument „Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne” i komentarze Koœcio³ów do tego tekstu ukaza³y wiele punktów zbie¿nych na temat
chrztu, istniej¹ niektóre istotne kwestie dotycz¹ce ró¿nic:19
a) ró¿nica miêdzy Koœcio³ami, które chrzcz¹ niemowlêta i tymi, którzy
chrzcz¹ jedynie osoby bêd¹ce w stanie osobiœcie wyznaæ swoj¹ wiarê;
b) niezdolnoœæ do uznania przez niektóre Koœcio³y chrztu praktykowanego
przez inne i zwi¹zana z tym praktyka „ponownego chrztu”;
c) ró¿ne ujêcia historycznego rozwoju pojêæ „ryt” i „sakrament” (pomimo, ¿e
s¹ rozumiane jako dzia³ania, poprzez które wierz¹cy s¹ wprowadzani w nowe
¿ycie w Chrystusie);
d) pytanie, czy nale¿y rozumieæ chrzest jako dokonuj¹c¹ siê rzeczywistoœæ nowego ¿ycia w Chrystusie, czy jako jego odzwierciedlenie;
18
Por. Tekst z dokumentu Komisji „Wiara i Ustrój” na temat Chrztu: One Baptism: Towards Mutual Recognition, FO/2005:06, czerwiec 2005, §35.
19
Mamy nadziejê, ¿e dokument studyjny na temat chrztu, nad którym obecnie pracuje „Wiara i Ustrój”,
przyczyni siê do rozwi¹zania pozostaj¹cych problemów. Por. Tekst w trakcie opracowania pochodz¹cy z dokumentu Komisji „Wiara i Ustrój” na temat chrztu: One Baptism: Towards Mutual Recognition, FO/2005:06,
czerwiec 2005.
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e) ró¿nica miêdzy Koœcio³ami, które chrzcz¹ w oparciu o trynitarn¹ formu³ê,
zgodnie z poleceniem Jezusa (Mt 28,19-20) i tymi, które uznaj¹, ¿e chrzest w
imiê Jezusa Chrystusa jest bardziej zgodny z praktyk¹ Aposto³ów (por. Dz 2, 38);
f) ró¿nica miêdzy Koœcio³ami, które wykorzystuj¹ wodê jako narzêdzie chrztu,
a tymi, które uwa¿aj¹, ¿e chrzest nie wymaga takiego materialnego elementu;
g) ró¿nica pomiêdzy spo³ecznoœciami, które uwa¿aj¹, ¿e chrzest z wody jest
konieczny i tymi, które nie praktykuj¹ chrztu a twierdz¹, ¿e maj¹ udzia³ w duchowym doœwiadczeniu ¿ycia w Chrystusie.

C. Eucharystia
78. Wspólnota realizowana poprzez chrzest ma swoje centrum i swoje odzwierciedlenie w Eucharystii. Istnieje dynamiczny zwi¹zek pomiêdzy chrztem i
Eucharysti¹. Wiara chrztu œwiêtego zostaje tu potwierdzona i udzielana ³aska
wiernym, którzy ¿yj¹ zgodnie z chrzeœcijañskim powo³aniem.
79. Wieczerza Pana jest celebracj¹, w czasie której chrzeœcijanie zebrani
wokó³ sto³u otrzymuj¹ cia³o i krew Chrystusa. Jest g³oszeniem Ewangelii, uwielbieniem Ojca za ca³e stworzenie, za odkupienie i uœwiêcenie (doxologia); jest pami¹tk¹ œmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, tego, co dokona³o siê raz
na zawsze na Krzy¿u (anamnesis); jest wezwaniem Ducha Œwiêtego (epiklesis);
wstawiennictwem; komuni¹ wiernych jak równie¿ antycypacj¹ i przedsmakiem
przysz³ego Królestwa.
80. W 1 Liœcie do Koryntian (10-11) Pawe³ zwraca uwagê na zwi¹zek pomiêdzy Wieczerz¹ Pana i natur¹ Koœcio³a. „Kielich b³ogos³awieñstwa, który b³ogos³awimy, czy¿ nie jest udzia³em we Krwi Chrystusa? Chleb, który ³amiemy, czy¿
nie jest udzia³em w Ciele Chrystusa? Poniewa¿ jeden jest chleb, my, liczni, tworzymy jedno cia³o. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1 Kor
10,16-17). Pawe³ równie¿ zwraca uwagê na moralne zasady celebracji: „Niech
przeto cz³owiek baczy na siebie samego, spo¿ywaj¹c ten chleb i pij¹c z tego kielicha” (1 Kor 11,28).
81. Podobnie jak wyznanie wiary i chrzest s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z
¿yciem s³u¿by i œwiadectwem, Eucharystia wymaga pojednania i podzia³u dóbr
wœród wszystkich tych, którzy uwa¿aj¹ siê za braci i siostry w jednej rodzinie
Boga; jest sta³ym wyzwaniem w poszukiwaniu odpowiednich relacji w ¿yciu spo³ecznym, gospodarczym i politycznym (por. Mt 5,23nn.; 1 Kor 10,14; 1 Kor
11,20-22). Poniewa¿ Wieczerza Pana jest sakramentem, który buduje wspólnotê,
udzia³ w Ciele i Krwi Chrystusa radykalnie kwestionuje wszelkiego rodzaju nie-
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sprawiedliwoœci, rasizm, alienacjê i brak wolnoœci. Dziêki Komunii Œwiêtej odnawiaj¹ca wszystko ³aska Bo¿a przenika osobowoœæ ludzk¹ i przywraca godnoœæ
cz³owieka. Eucharystia zatem zobowi¹zuje nas równie¿ do aktywnego, nieustannego uczestnictwa w odnawianiu œwiata i ¿ycia ludzkiego. Wol¹ Bo¿¹ jest, aby
nasze postêpowanie by³o w harmonii z pojednawcz¹ obecnoœci¹ Boga w historii
ludzkiej.

Eucharystia
Jakkolwiek dokument „Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne” i komentarze Koœcio³ów do tego tekstu ukaza³y wiele punktów zbie¿nych na temat
Eucharystii, istniej¹ niektóre istotne kwestie dotycz¹ce ró¿nic:
Jeœli chodzi o rozumienie i praktykê Eucharystii istnieje pytanie, czy jest ona
uczt¹, w czasie której chrzeœcijanie otrzymuj¹ cia³o i krew Chrystusa, czy przede
wszystkim jest aktem dziêkczynienia?
Wœród tych, dla których Eucharystia jest przede wszystkim aktem dziêkczynienia, stwierdza siê wzrastaj¹c¹ zgodnoœæ opinii dotycz¹cej jej ofiarnego charakteru. Istniej¹ce rozbie¿noœci dotycz¹ szczególnie pytania, w jaki sposób ofiara Jezusa Chrystusa na Kalwarii jest uobecniana w Eucharystii. Pomoc¹ w pogodzeniu
ró¿nych opinii by³o wykorzystanie biblijnej i patrystycznej wiedzy w celu pog³êbienia biblijnego znaczenia terminu anamnesis. Jednak niektórzy nadal twierdz¹,
¿e w tekstach teologicznych i ekumenicznych poœwiêcono temu tematowi zbyt
du¿o uwagi.
Koœcio³y nadal nie s¹ zgodne co do kwestii natury i sposobu obecnoœci Chrystusa w Eucharystii. Niektóre istotne ró¿nice dotycz¹ roli i proœby skierowanej do
Ducha Œwiêtego w ci¹gu celebracji eucharystycznej.
Fakt, ¿e wszyscy chrzeœcijanie nie mog¹ uczestniczyæ we wspólnocie eucharystycznej, pozostaje nadal przedmiotem troski. Niektóre Koœcio³y uwa¿aj¹, ¿e
wspólnota eucharystyczna jest zarazem œrodkiem budowania komunii miêdzy podzielonymi Koœcio³ami i celem do jej osi¹gniêcia; inni albo nie praktykuj¹ goœcinnoœci eucharystycznej, lub czyni¹ to na ograniczonych warunkach. Niektóre
Koœcio³y zapraszaj¹ wszystkich, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa, aby przyjêli
komuniê; inne Koœcio³y jedynie tych, którzy wierz¹ w Jezusa Chrystusa, s¹
ochrzczeni i przynale¿¹ do swoich wspólnot. Jeszcze inne Koœcio³y rozumiej¹
komuniê eucharystyczn¹ jako ostateczny wyraz rozumienia wiary i komunii
¿ycia. W œwietle tej koncepcji, wspólny stó³ eucharystyczny z osobami innej tradycji by³by nieprawid³owoœci¹. W rezultacie, dla niektórych Koœcio³ów praktyka
„goœcinnoœci eucharystycznej” pozostaje w sprzecznoœci wobec zobowi¹zania do
realizowania pe³nej, widzialnej jednoœci.
Za ró¿norodnoœci¹ praktyk kryj¹ siê powa¿ne problemy teologiczne, które nie
zosta³y jeszcze rozwi¹zane. Podczas ostatnich dwustronnych i wielostronnych
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dialogów teologicznych uda³o siê przezwyciê¿yæ niektóre z tych tradycyjnych
sporów. Nadal istnieje potrzeba rozwoju w zrozumieniu rzeczywistoœci wiary i
praktyk podzielonych Koœcio³ów.

D. Pos³ugiwanie duchowne wszystkich wiernych
82. Koœció³ jest powo³any, zawsze i we wszystkich miejscach, aby s³u¿yæ
Bogu za przyk³adem Pana, który przyszed³, aby s³u¿yæ, a nie po to, aby mu s³u¿ono. Idea s³u¿by jest zatem kluczem do biblijnego rozumienia pos³ugiwania duchownego.
83. Ka¿dy chrzeœcijanin otrzymuje dary Ducha Œwiêtego dla budowania Koœcio³a i dla w³asnego udzia³u w misji Chrystusa. Dary te s¹ udzielane dla wspólnego dobra (por. 1 Kor 12,7) i zak³adaj¹ obowi¹zki wzajemnej odpowiedzialnoœci
we wszystkich indywidualnych i lokalnych wspólnotach oraz w ca³ym Koœciele,
na ka¿dym poziomie jego istnienia. Umocnieni przez Ducha Œwiêtego, chrzeœcijanie jako uczniowie s¹ powo³ani do ¿ycia w s³u¿bie, która przybiera ró¿ne formy. Nauczanie wiary i jej moralnych konsekwencji powierzone jest w sposób
szczególny rodzicom, chocia¿ wszyscy wierni s¹ powo³ani do œwiadczenia o
Ewangelii s³owem i czynem. Katecheci oraz teolodzy spe³niaj¹ nieocenion¹ pos³ugê przekazywania i pog³êbiania wiary. Pragnienie naœladowania Chrystusa,
który przyszed³, aby przynieœæ dobr¹ nowinê ubogim i uzdrowienie chorym (por.
£k 4,18-19), stanowi siln¹ motywacjê chrzeœcijañsk¹ dla wierz¹cych do zaanga¿owania siê w ró¿norakie rodzaje s³u¿by: edukacjê, s³u¿bê zdrowia, opiekê charytatywn¹, pomoc na rzecz ubogich oraz promocjê sprawiedliwoœci, pokoju i ochrony œrodowiska.
84. Poprzez swoje zanurzenie w Chrystusa, arcykap³ana nowego Przymierza
(por. Hbr 9,11), chrzeœcijanie stanowi¹ królewskie kap³añstwo powo³ane do sk³adania duchowych ofiar (por. 1 P 2), a nawet samych siebie jako ofiarê ¿yw¹ (por.
Rz 12,1) za przyk³adem samego Jezusa. To wezwanie stanowi podstawê czêsto
bolesnego œwiadectwa Koœcio³a na rzecz sprawiedliwoœci i obowi¹zku wstawiania siê za innymi.
85. W ten sposób ka¿dy chrzeœcijanin, w oparciu o jeden chrzest w Chrystusie,
powinien staraæ siê s³u¿yæ œwiatu przez g³oszenie Dobrej Nowiny ubogim, uwalnianie z niewoli i przywracanie wzroku niewidomym i wolnoœci tym, którzy s¹
uciœnieni. Krótko mówi¹c, istnieje ten sam obowi¹zek dla wszystkich: „aby obwo³ywaæ rok ³aski od Pana” we wszystkich ró¿norodnych potrzebach na ca³ym
œwiecie poprzez wieki (£k 4,18-19).
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E. Pos³ugiwanie na mocy ordynacji
86. Poprzez powo³anie i pos³anie Dwunastu oraz innych aposto³ów Jezus po³o¿y³ fundamenty permanentnego g³oszenia Królestwa i s³u¿by wspólnoty Jego
uczniów. Zgodnie z przyk³adem Pana, od pierwszych wieków, wybrani przez spo³ecznoœæ pod kierunkiem Ducha Œwiêtego uczniowie posiadaj¹ szczególny autorytet i odpowiedzialnoœæ. Ich szczególna s³u¿ba polega na budowaniu wspólnoty,
na przygotowywaniu œwiêtych do s³u¿by oraz umacnianiu œwiadectwa Koœcio³a
w œwiecie (por. Ef 4,12-13). Ordynowane osoby nie mog¹ obyæ siê bez pomocy i
zachêty ze strony wspólnoty, przez któr¹ zosta³y wybrane i obdarzone Duchem
Œwiêtym do pe³nienia reprezentatywnej funkcji. Ponosz¹ szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za g³oszenie S³owa i sprawowanie sakramentów. Maj¹ pos³ugê duszpasterskiej troski, nauczania i kierowania misj¹. Za pomoc¹ wszystkich tych sposobów umacniaj¹ wspólnotê w wierze, ¿yciu i œwiadectwie ca³ego ludu Bo¿ego.
87. Nowy Testament nie przekazuje jednolitej formy pos³ugiwania. Duch
Œwiêty, w ró¿nych czasach, prowadzi³ Koœcio³y do dostosowania pos³ugiwania
do konkretnych potrzeb; ró¿ne formy pos³ugiwania duchownego zosta³y wyposa¿one w dary Ducha Œwiêtego. Oko³o trzeciego wieku, potrójny model pos³ugiwania: biskup, prezbiter i diakon, ustali³ siê jako wzorcowa forma i jest nadal zachowany przez wiele Koœcio³ów, choæ w ci¹gu wieków uleg³ znacznym przemianom
w swojej praktyce i wci¹¿ zmienia siê w wiêkszoœci Koœcio³ów. Niektóre Koœcio³y wypracowa³y inne modele pos³ugiwania.
88. G³ówny zakres kompetencji sprawowania pos³ugi na mocy ordynacji polega na gromadzeniu i budowaniu Cia³a Chrystusa przez g³oszenie i nauczanie
S³owa Bo¿ego, celebracjê chrztu i Eucharystii, kierowanie ¿yciem wspólnoty w
jej kulcie, misji i s³u¿bie. Najwa¿niejszym œwiadectwem pos³ugi nie s¹ tylko
s³owa, ale mi³oœæ cz³onków wspólnoty do siebie, jakoœæ s³u¿by wobec osób w
potrzebie, sprawiedliwe i zdyscyplinowane ¿ycie oraz prawe sprawowanie w³adzy i autorytetu.
89. W ci¹gu historii Koœció³ wypracowa³ kilka sposobów zachowania ci¹g³oœci
apostolskiej poprzez wieki, w ró¿nych okolicznoœciach i kontekstach kulturalnych: kanon biblijny, dogmaty, zasady liturgiczne, struktury szersze ni¿ na poziomie spo³ecznoœci lokalnych. Pos³ugiwanie na mocy ordynacji ma s³u¿yæ w szczególny sposób apostolskiej ci¹g³oœci Koœcio³a jako ca³oœci. W tym kontekœcie sukcesja pos³ugiwania jest œrodkiem s³u¿¹cym apostolskiej ci¹g³oœci Koœcio³a. Ma
ona swój podstawowy wyraz w akcie ordynacji, kiedy ca³y Koœció³, poprzez osoby ordynowane bierze udzia³ w ordynacji tych, którzy zostali wybrani dla pos³ugi S³owa i Sakramentu.
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Pos³ugiwanie na mocy ordynacji
Chocia¿ dokument „Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne” i odpowiedzi na ten dokument, dwustronne i wielostronne dialogi oraz koœcielne pertraktacje unijne ukaza³y punkty konwergencji w sprawie pos³ugiwania na mocy ordynacji, istniej¹ kwestie, które wymagaj¹ dalszego zg³êbienia:
a) miejsce pos³ugiwania na mocy ordynacji: znajduje siê poœród ludu Bo¿ego,
z nim, czy ponad nim?
b) kwestia przewodniczenia Eucharystii;
c) trojaki urz¹d pos³ugiwania jako sposób budowania jednoœci i jej odzwierciedlenie;
d) sakrament ordynacji;
e) fakt ograniczenia tylko dla mê¿czyzn pos³ugi S³owa i Sakramentów;
f) relacja pomiêdzy sukcesj¹ apostolsk¹ pos³ugi duchownej a ci¹g³oœci¹ apostolsk¹ ca³ego Koœcio³a;
g) ró¿ne sposoby traktowania ordynacji jako elementu konstytutywnego Koœcio³a.

F. Pos³uga nadzoru: osobowa, wspólnotowa, kolegialna
90. Koœció³, jako Cia³o Chrystusa i eschatologiczny lud Bo¿y, zosta³ stworzony przez Ducha Œwiêtego poprzez ró¿norodne dary i pos³ugi. Ta ró¿norodnoœæ
wymaga pos³ugi koordynacji, tak aby otrzymane dary mog³y wzbogaciæ ca³y Koœció³, jego jednoœæ i misjê. Wierne, zgodne z Ewangeli¹, wykonywanie pos³ugi
episkopé stanowi fundamentalny wymóg dla ¿ycia i misji Koœcio³a. Odpowiedzialne sprawowanie tej pos³ugi nie mo¿e byæ spe³nione bez wspó³pracy, wsparcia i zgody ca³ej wspólnoty. Jednoczeœnie skuteczne i wierne ¿ycie wspólnot jest
gwarantowane przez pos³ugê przewodniczenia w misji nauczania i ¿ycia wspólnotowego.
91. W pierwszych wiekach komunia pomiêdzy lokalnymi kongregacjami – utrzymywana przez szereg nieformalnych zwi¹zków, takich jak odwiedziny, listy i zbiórki
pieniêdzy – zaczê³a wyra¿aæ siê coraz bardziej w formach instytucjonalnych. Celem
ich by³o utrzymanie lokalnej wspólnoty w komunii, zachowanie i przekazanie apostolskiej prawdy, wzajemne wsparcie i prowadzenie wiernych do dawania œwiadectwa Ewangelii. Termin episkopé zawiera w sobie wszystkie te funkcje.
92. Specyficzny rozwój struktur episkopé zró¿nicowany by³ w ró¿nych regionach Koœcio³a: znajdowa³ swoje odbicie zarówno w kolegialnej formie episkopé
w postaci synodów, jak i w indywidualnym sprawowaniu tego urzêdu przez po-
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szczególnych biskupów. Skoncentrowanie wiêkszoœci episkopalnych funkcji w
rêkach jednej osoby (episkopos) nastêpowa³o wczeœniej lub póŸniej, w zale¿noœci
od miejsca. Oczywiste w obu przypadkach jest to, ¿e episkopé i episkopat s¹ w
s³u¿bie utrzymania ci¹g³oœci apostolskiej prawdy i jednoœci ¿ycia.
93. W XVI wieku, w wyniku Reformacji, która dotknê³a chrzeœcijañsk¹ Europê, pos³uga nadzoru przybra³a ró¿ne formy. Reformatorzy, d¹¿¹c do powrotu do
apostolskoœci Koœcio³a, która wed³ug nich zosta³a sfa³szowana, stanêli w obliczu
alternatywy: pozostania w tradycyjnych strukturach Koœcio³a b¹dŸ wyboru wiernoœci apostolskoœci Koœcio³a i w tej sytuacji zerwania z globaln¹ struktur¹ Koœcio³a, to znaczy z pos³ug¹ powszechnego prymatu. Niemniej jednak, nadal byli
przekonani o potrzebie pos³ugi episkopé, któr¹ Koœcio³y wywodz¹ce siê z Reformacji inaczej zorganizowa³y. Niektóre sprawowa³y j¹ w formach synodalnych.
Inne przechowa³y lub rozwinê³y osobow¹ pos³ugê episkopé z zachowaniem, w
niektórych przypadkach, historycznego znaku sukcesji biskupiej.

Episkopé, biskupi i sukcesja apostolska
Jeden z najtrudniejszych problemów podzia³u wspólnot chrzeœcijañskich zwi¹zany jest z t¹ form¹ pos³ugi i jej stosunku do apostolskoœci Koœcio³a. Dotyczy
bardzo konkretnej kwestii podzia³u Koœcio³ów z powodu historycznego episkopatu – to znaczy biskupów wyœwiêconych poprzez sukcesjê apostolsk¹ siêgaj¹c¹
pierwszych pokoleñ Koœcio³a – czy jest to niezbêdny element koœcielnego porz¹dku, którego pragn¹³ Chrystus dla swojej wspólnoty lub czy jest to tylko jedna
szczególna forma struktury Koœcio³a, która z powodu przynale¿noœci do tradycji,
jest szczególnie korzystna dla dzisiejszej wspólnoty, ale nie niezbêdna? Niektóre
wspólnoty nie widz¹ specjalnego powodu do uprzywilejowania episkopalnej
struktury, a nawet uwa¿aj¹, ¿e z powodu podatnoœci do nadu¿yæ lepiej jej unikaæ.
Ekumeniczna refleksja na temat ogólnego pojêcia pos³ugi episkopé, opisana w
poprzednich paragrafach, pomog³a wydobyæ paralele, dot¹d nieznane miêdzy episkopalnymi i nie-episkopalnymi Koœcio³ami. Ponadto oba typy Koœcio³ów by³y w
stanie potwierdziæ wzajemnie pewien stopieñ swojej apostolskoœci, nawet jeœli
nadal istnieje rozbie¿noœæ zdañ na temat potrzeby biskupów.
94. Poprzez funkcje wynikaj¹ce z pos³ugi ordynacji: g³oszenie S³owa, sprawowanie sakramentów i dbanie o dyscyplinê koœcieln¹, Bóg nie tylko proklamuje
przyjœcie swojego Królestwa, ale ujawnia jego spe³nienie. Wyra¿a to aspekt pos³ugi znany jako episkopé, który oznacza zarówno nadzór jak i odwiedziny. Podobnie jak inne aspekty pos³ugi, episkopé nale¿y jednoczeœnie do ca³ego Koœcio³a
i jest powierzany konkretnym osobom. Z tego powodu czêsto podkreœla siê, ¿e na
ka¿dym szczeblu ¿ycia Koœcio³a pos³uga ta winna byæ sprawowana osobowo,
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wspólnotowo i kolegialnie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e s³owa: „osobowy”, „wspólnotowy” i „kolegialny” nie odnosz¹ siê tylko do poszczególnych struktur i procesów,
ale równie¿ opisuj¹ nieformaln¹ rzeczywistoœæ wiêzi koinonia, to znaczy zwi¹zków przynale¿noœci, wzajemnej odpowiedzialnoœci, które nale¿¹ do wspólnego
¿ycia Koœcio³a.
(a) Wymiar osobowy
95. Dziêki rozeznaniu wspólnoty i pod kierownictwem Ducha Œwiêtego, Bóg
powo³uje osoby do wykonywania pos³ugi nadzoru. Episkopé nie nale¿y rozumieæ
jako funkcji jedynie tych pos³ug, które w wielu Koœcio³ach nale¿¹ do biskupów.
Nadzór winien zawsze byæ wykonywany w Koœciele i w relacji do ca³ego Koœcio³a. Duch, który daje moc tym, którym powierzono pos³ugê nadzoru, jest tym samym Duchem, który o¿ywia wszystkich wiernych. Z tego powodu osoby, które
wykonuj¹ pos³ugê nadzoru, nierozerwalnie zwi¹zane s¹ ze wszystkimi wierz¹cymi. Maj¹ szczególny obowi¹zek troski o doprowadzenie wspólnoty do jednoœci,
œwiêtoœci, powszechnoœci i apostolskoœci Koœcio³a. Rozeznaj¹c powo³anie innych, udzielaj¹c im ordynacji dla udzia³u w pos³udze S³owa i Sakramentów,
troszcz¹ siê o ci¹g³oœæ ¿ycia Koœcio³a. Istotnym wymiarem pos³ugi nadzoru jest
troska o jednoœæ wspólnoty, która obejmuje nie tylko wzajemn¹ mi³oœci cz³onków, ale równie¿ ich wspólne wyznanie wiary apostolskiej, karmienie siê S³owem
oraz ¿ycie wzajemnej s³u¿by w œwiecie.
(b) Wymiar wspólnotowy
96. Jedn¹ z funkcji episkopé jest troska o udzia³ ca³ej spo³ecznoœci w tym, co
buduje ¿ycie wspólnoty i rozeznanie duchowe. Wspólnotowe ¿ycie Koœcio³a ma
swoj¹ podstawê w sakramencie chrztu. Wszyscy ochrzczeni dziel¹ odpowiedzialnoœæ wiary apostolskiej i œwiadectwa ca³ego Koœcio³a. Wspólnotowy wymiar
¿ycia Koœcio³a polega na w³¹czeniu siê wiernych w proces konsultacji, czasami
poprzez reprezentacyjne struktury statutowe, dla dobra Koœcio³a i wspólnego zaanga¿owania na rzecz s³u¿by Bo¿ej misji w œwiecie. Wspólnotowe ¿ycie podtrzymuje wszystkich ochrzczonych w sieci przynale¿noœci, wzajemnej odpowiedzialnoœci i pomocy. Zak³ada jednoœæ w ró¿norodnoœci i wyra¿a siê w jednym sercu i
jednym umyœle (por. Flp 2,1-2). Jest to droga, na której chrzeœcijanie trwaj¹ w
jednoœci i krocz¹ razem jako jeden Koœció³, który objawia siê w ¿yciu ka¿dego
Koœcio³a lokalnego.
(c) Wymiar kolegialny
97. Umo¿liwienie w³¹czenia Koœcio³a do ¿ycia zgodnego z misj¹ Chrystusa
jest ci¹g³ym procesem anga¿uj¹cym ca³¹ wspólnotê, gdzie zgromadzenie tych,
którzy pe³ni¹ funkcjê nadzoru odgrywa szczególn¹ rolê. Kolegialnoœæ odnosi siê
do zbiorowego, reprezentacyjnego dzia³ania w dziedzinie przywództwa, konsulta-
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cji, rozeznawania i podejmowania decyzji. Kolegialnoœæ wymaga osobistego i relacyjnego charakteru przywództwa i autorytetu. Wystêpuje ona wszêdzie tam,
gdzie ci, którym powierzono funkcjê nadzoru, zbieraj¹ siê w imieniu ca³ego Koœcio³a, aby rozeznawaæ, wypowiadaæ siê i dzia³aæ w jednoœci. Oznacza to prowadzenie Koœcio³a poprzez m¹droœæ zdobyt¹ przez wspóln¹ modlitwê, refleksjê i
analizê, w oparciu o Pismo, tradycjê i rozum – m¹droœæ i doœwiadczenie wszystkich wspólnot Koœcio³a poprzez wieki. Utrzymanie kolegialnoœci poci¹ga za sob¹
zapobieganie przedwczesnemu zamkniêciu obrad, pewnoœæ, ¿e wszystkie g³osy
zosta³y us³yszane, opinie ekspertów wys³uchane oraz ¿e opierano siê na odpowiednich Ÿród³ach wiedzy. Nadzór kolegialny powinien pomóc Koœcio³owi do
¿ycia w komunii i rozeznawania woli Chrystusa. Jest otwarty na ró¿norodnoœæ
opinii, ochrania i g³osi jednoœæ oraz wzywa do powœci¹gliwoœci w dawaniu duchowych i moralnych wskazówek. Kolegialne wypowiadanie siê mo¿e oznaczaæ,
¿e uprawniona ró¿norodnoœæ, która istnieje w ka¿dym momencie ¿ycia Koœcio³a,
dojdzie do g³osu we wspólnocie.
98. Ze wzglêdu na podzia³ wœród Koœcio³ów, duchowni naszych podzielonych wspólnot maj¹ stosunkowo niewiele mo¿liwoœci kolegialnego wykonywania nadzoru lub dawania œwiadectwa w spo³eczeñstwie. Ruch ekumeniczny
mo¿e s³u¿yæ jako bodziec i zaproszenie liderów koœcielnych do zbadania w
imieniu swoich wspólnot mo¿liwoœci odpowiedniej wspó³pracy jako wyrazu ich
troski o wszystkie Koœcio³y (por. 2 Kor 11,28) oraz wspólnego œwiadectwa wobec spo³eczeñstwa.

G. Koncyliarnoœæ i Prymat
99. Urz¹d z mocy ordynacji i pos³uga nadzoru, przedstawione w poprzednich
dwóch paragrafach, s¹ sprawowane na poziomie lokalnym i regionalnym. Ponadto dialog ekumeniczny sk³oni³ Koœcio³y do odpowiedzi na pytanie, czy – a jeœli
tak, to w jaki sposób – mog¹ one funkcjonowaæ w obrêbie Koœcio³a jako jedna
istniej¹ca na ca³ym œwiecie wspólnota. Koncyliarnoœæ i prymat dotycz¹ wykonywania pos³ugi na ka¿dym szczeblu, z uwzglêdnieniem szerszego kontekstu. Koncyliarnoœæ jest istotnym elementem ¿ycia Koœcio³a, bazuj¹cym na wspólnym
chrzcie swoich cz³onków (por. 1 P 2,9-10; Ef 4,11-16). Pod kierownictwem Ducha Œwiêtego, ca³y Koœció³, zarówno rozproszony jak i zjednoczony jest koncyliarny. W ten sposób koncyliarnoœæ charakteryzuje wszystkie poziomy ¿ycia Koœcio³a. Jest ju¿ obecna w stosunkach, które istniej¹ miêdzy cz³onkami najmniejszych spo³ecznoœci lokalnych; wed³ug Ga 3,28 – „wszyscy jesteœcie kimœ jednym
w Chrystusie Jezusie”- wyklucza ona wszelkie podzia³y, dominacjê, podporz¹dkowanie i wszystkie formy dyskryminacji. W lokalnej wspólnocie eucharystycz-
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nej, koncyliarnoœæ jest g³êbok¹ jednoœci¹ w mi³oœci i prawdzie cz³onków miêdzy
sob¹ i z osobami odpowiedzialnymi za wspólnotê. Ten koncyliarny wymiar dochodzi tak¿e do g³osu w wy¿szych instancjach chrzeœcijañskiej wspólnoty; niektóre z nich maj¹ charakter regionalny, inne nawet zmierzaj¹ do objêcia swoimi
wp³ywami ca³ej wspólnoty chrzeœcijañskiej. Wzajemne powi¹zanie ¿ycia Koœcio³a zachodzi miêdzy wspólnotami chrzeœcijañskimi na ró¿nych p³aszczyznach geograficznych, przy czym zachodzi korelacja pomiêdzy „wszyscy w ka¿dym miejscu” i „wszyscy we wszystkich miejscach”.
100. W sytuacjach szczególnie trudnych synody, dziœ podobnie jak w przesz³oœci, zbieraj¹ siê, aby wobec zagro¿eñ i niebezpieczeñstw dla ¿ycia Koœcio³a
wspólnie rozeznawaæ prawdê apostolsk¹, ufaj¹c w przewodnictwo Ducha Œwiêtego, którego Jezus obieca³ wys³aæ po powrocie do Ojca (por. J 16,7.12-14; Dz
15,28). Gdy synody jednoczy³y przywódców wspólnot chrzeœcijañskich z ca³ego œwiata, by³y one nazywane „ekumenicznymi”, pod warunkiem, ¿e ich dekrety przyjmowa³ ca³y Koœció³. Ich recepcja przez ca³y Koœció³ jest potwierdzeniem wa¿nej s³u¿by, jak¹ odegra³y one w rozwoju i utrzymaniu uniwersalnej
wspólnoty.
101. Gdziekolwiek ludzie, wspólnoty lub Koœcio³y wspólnie zbieraj¹ siê, aby
radziæ i podejmowaæ wa¿ne decyzje, istnieje potrzeba osoby, która to zgromadzenie zwo³a i przewodniczy mu dla zachowania porz¹dku, a tak¿e przyczynia siê do
wszczêcia procesu zmierzaj¹cego do sformu³owania konsensu. Ci, którzy kieruj¹,
winni zawsze byæ w s³u¿bie tych, wœród których spe³niaj¹ pos³ugê przewodniczenia – dla budowania Koœcio³a Bo¿ego w mi³oœci i prawdzie. Obowi¹zkiem przewodnicz¹cego jest poszanowanie integralnoœci lokalnych Koœcio³ów, udzielanie
g³osu tym, którzy nie maj¹ okazji wypowiedzieæ siê i podtrzymywanie jednoœci w
ró¿norodnoœci.
102. Pierwsze Sobory Ekumeniczne pos³u¿y³y siê s³owem „prymat” w odniesieniu do starej praktyki, za pomoc¹ której biskupi Aleksandrii, Rzymu i Antiochii, a póŸniej Jerozolimy i Konstantynopola, sprawowali osobisty nadzór nad
obszarem znacznie wiêkszym ni¿ poszczególne prowincje koœcielne. Oznacza³o
to, ¿e prymat dotyczy osobistego sprawowania pos³ugi nadzoru, ale równie¿, jako
¿e sobory potwierdzi³y tê praktykê, ¿e taki nadzór jest do pogodzenia z koncyliarnoœci¹, która bardziej podkreœla wspólnotow¹ i kolegialn¹ pos³ugê jednoœci. W
biegu dziejów istnia³y formy prymatu na ró¿nych poziomach, niektóre o szerszym zasiêgu (na przyk³ad patriarchaty), inne by³y bardziej ograniczone. Zgodnie
z 34 kanonem apostolskim, pierwszy spoœród biskupów móg³ podj¹æ decyzje jedynie w porozumieniu z innymi biskupami, a ci ostatni nie mogli podj¹æ wa¿nej
decyzji bez porozumienia z pierwszym biskupem.
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103. Ju¿ w pierwszych wiekach prymat w s³u¿bie misji i jednoœci skomplikowa³y kwestie jurysdykcji a nawet konkurencyjnoœci pomiêdzy patriarchatami.
Problemy sta³y siê jeszcze bardziej spolaryzowane w miarê rozwoju papiestwa
oraz dalszych roszczeñ biskupa Rzymu w odniesieniu do bezpoœredniej i powszechnej jurysdykcji nad ca³ym Koœcio³em. Jednak w ostatnich latach zarówno
ekumeniczne zbli¿enie jak i globalizacja stworzy³y nowy klimat, w którym prymat powszechny mo¿e byæ postrzegany jako dar, a nie zagro¿enie dla innych Koœcio³ów i ich specyficznego œwiadectwa.
104. Czêœciowo ze wzglêdu na postêp, jaki ju¿ nast¹pi³ w dialogach dwustronnych i wielostronnych, Pi¹ta Œwiatowa Konferencja do Spraw Wiary i
Ustroju podjê³a kwestiê „powszechnej pos³ugi chrzeœcijañskiej jednoœci”. W
Encyklice „Ut unum sint”20 papie¿ Jan Pawe³ II cytowa³ ten tekst i zaprosi³ koœcielnych zwierzchników i ich teologów „do nawi¹zania ze mn¹ cierpliwego i
braterskiego dialogu na ten temat”. Doprowadzi³o to do coraz bardziej otwartej
debaty. PóŸniejsze dyskusje, mimo nieprzezwyciê¿onych punktów spornych,
ukaza³y, ¿e istnieje coraz wiêksza otwartoœæ na dyskurs wokó³ powszechnej pos³ugi wspierania misji i jednoœci Koœcio³a, jak równie¿ zgodnoœæ pogl¹dów, i¿
tak¿e ta osobowa pos³uga winna byæ sprawowana w sposób wspólnotowy i kolegialny. Ze wzglêdu na ekumeniczny wymiar tej kwestii, wa¿ne jest rozró¿nienie pomiêdzy istot¹ prymatu i konkretnymi sposobami jego sprawowania w
przesz³oœci i teraŸniejszoœci 21 .

Koncyliarnoœæ i powszechny Prymat
Jest jeszcze wiele do zrobienia na drodze do osi¹gniêcia wstêpnej konwergencji dotycz¹cej tego tematu. Obecnie istnieje brak porozumienia miêdzy chrzeœcijanami, czy konieczna lub mo¿liwa do przyjêcia jest powszechna pos³uga koncyliarnoœci lub prymatu dla budowania jednoœci i misji Koœcio³a. Brak porozumienia wystêpuje nie tylko miêdzy niektórymi rodzinami Koœcio³ów, ale i w obrêbie
niektórych Koœcio³ów. Droga rozwoju prowadzi przez porozumienie zarówno
wewn¹trz ka¿dego Koœcio³a jak i pomiêdzy nimi.
Odby³o siê wiele znacz¹cych dyskusji ekumenicznych na temat wzmianek
Nowego Testamentu dotycz¹cych powszechnej pos³ugi jednoœci Koœcio³a sprawowanej przez Piotra i Paw³a. Niemniej jednak nadal istniej¹ ró¿nice pogl¹dów
co do znaczenia ich urzêdów oraz w kwestii znaczenia ich pos³ugiwania w zamiaEncyklika „Ut unum sint” Jana Paw³a II o dzia³alnoœci ekumenicznej, Warszawa 1995, § 96.
Ka¿de “uniwersalne pos³ugiwanie na rzecz jednoœci” winno byæ sprawowane na wspólnotowej i kolegialnej drodze, zgodnie z opini¹ Komisji „Wiara Ustrój” przedstawionej w „Chrzest, Eucharystia, Pos³ugiwanie duchowne”. Rozdzia³: Pos³ugiwanie duchowne, §26.
20

21
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rach Boga, to znaczy, czy Bo¿¹ intencj¹ by³a pewna okreœlona forma powszechnej pos³ugi w s³u¿bie jednoœci i misji Koœcio³a.

H. Autorytet
105. Pos³ugiwanie Jezusa w s³u¿bie ludzi charakteryzowa³ autorytet i moc
uzdrawiania. Autorytet jego by³ kenotyczny: Jezus mia³ moc daæ swoje ¿ycie
(por. J 10,17-18). Uzasadnienie tego autorytetu jest eschatologiczne (por. 1 Kor.
15,28).
106. Autorytet ma charakter relacyjny i wspó³zale¿ny. Eklezjologiczny temat
recepcji podkreœla zwi¹zek miêdzy autorytetem i komuni¹ (por. J 1,1-12). Chrystusowe sprawowanie w³adzy widoczne jest w umyciu uczniom nóg (por. J 13,117). Mt 28,18-20 œwiadczy, ¿e Jezus da³ swoim uczniom mandat nauczania na
ca³ym œwiecie i po³¹czenia ich misji z celebracj¹ chrzeœcijañskiej inicjacji poprzez chrzest jak równie¿ wiarê w Trójcê Œwiêt¹. W pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich Jezus oznajmia, ¿e moc Ducha Œwiêtego spocznie na uczniach i
da im moc œwiadczenia a¿ po krañce ziemi (Dz 1,7-8): Nikt nie mo¿e powiedzieæ
bez pomocy Ducha Œwiêtego: „Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3).
107. Ka¿dy autorytet w Koœciele pochodzi od Boga i jest naznaczony Jego
œwiêtoœci¹. Jest on skuteczny, gdy œwiêtoœæ promieniuje z ¿ycia chrzeœcijan i uporz¹dkowanej wspólnoty chrzeœcijañskiej, wiernej Bo¿ej nauce. Wszystkie Ÿród³a
autorytetu uznane w ró¿nym stopniu przez Koœcio³y, takie jak Pismo Œwiête, tradycja, kult, synody, tak¿e odzwierciedlaj¹ œwiêtoœæ Trójjedynego Boga.
108. Jednym z przyk³adów wspólnotowego autorytetu sprawowanego w Koœciele jest akt ordynacji. Niezbêdnymi elementami tego wydarzenia s¹ zarówno
czynnoœci sprawowane przez ordynuj¹cych, jak i zgoda wiernych.

IV. W œwiecie i dla œwiata
109. Powód misji Jezusa zosta³ zwiêŸle wyra¿ony w s³owach: „Tak bowiem
Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna swego Jednorodzonego da³” (J 3:16). Tak wiêc
przede wszystkim podstawowa relacja Boga do œwiata wyra¿a siê w mi³oœci do
ka¿dej kobiety, mê¿czyzny i dziecka, którzy kiedykolwiek narodzili siê w histo-
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rii22 . Królestwo Bo¿e, o którym Jezus naucza³ w przypowieœciach i które zainaugurowa³ przez swoje potê¿ne czyny, zw³aszcza przez paschaln¹ tajemnicê Swojej
œmierci i zmartwychwstania, jest ostatecznym przeznaczeniem ca³ego œwiata.
Jedn¹ z podstawowych prawd kieruj¹c¹ refleksj¹ niniejszego tekstu jest to, ¿e
Bóg nie pragn¹³, by Koœció³ by³ celem samym w sobie, ale narzêdziem w Jego
rêkach do przemiany œwiata. Zatem s³u¿ba (diakonia) stanowi czêœæ istoty Koœcio³a23 .
110. Jedn¹ z najwiêkszych s³u¿b, któr¹ chrzeœcijanie oferuj¹ œwiatu jest g³oszenie Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16,15). Dlatego ewangelizacja
jest g³ównym zadaniem Koœcio³a spe³nianym w pos³uszeñstwie poleceniu Jezusa
(Mt 28,18-20). Nie ma sprzecznoœci pomiêdzy ewangelizacj¹ i poszanowaniem
wartoœci obecnych w innych religiach.
111. Koœció³ jest wspólnot¹ ludzi wezwanych przez Boga, którzy za poœrednictwem Ducha Œwiêtego zjednoczeni z Jezusem Chrystusem pos³ani s¹ jako uczniowie, aby daæ œwiadectwo Bo¿ego pojednania, uzdrawiania i przemiany stworzenia. Uczniostwo oparte jest na ¿yciu i nauczaniu Jezusa z Nazaretu potwierdzonym w Piœmie. Chrzeœcijanie s¹ wezwani, by odpowiedzieæ na ¿ywe S³owo Bo¿e
przez pos³uszeñstwo bardziej Bogu ni¿ ludziom (por. Dz 5,29), pokutê za grzeszne czyny, przebaczanie innym oraz ofiarne ¿ycie s³u¿by. •ród³em ich pasji przekszta³cania œwiata jest ich komunia z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Wierz¹, ¿e
Bóg, który jest absolutn¹ mi³oœci¹, mi³osierdziem i sprawiedliwoœci¹, dzia³a w
nich za poœrednictwem Ducha Œwiêtego.
112. W œwiecie, który „Bóg tak umi³owa³” (por. J 3,16), chrzeœcijanie doœwiadczaj¹ nie tylko harmonii i dobrobytu, postêpu i nadziei, ale tak¿e problemów i tragedii – czasami olbrzymich rozmiarów – niektóre wymagaj¹ od nich,
jako uczniów, odpowiedzi jako tych, którzy uzdrawiaj¹ niewidomych, chromych i
trêdowatych, którzy przyjmuj¹ ubogich i odrzuconych, którzy sprzeciwiaj¹ siê
w³adzy wykazuj¹cej niewielkie zainteresowanie godnoœci¹ cz³owieka lub wol¹
Boga. W³aœnie z powodu wiary, wspólnoty chrzeœcijañskie nie mog¹ pozostaæ
bezczynne w obliczu powa¿nych nieszczêœæ, które wp³ywaj¹ na zdrowie ludzkie,
takich jak g³ód, klêski ¿ywio³owe i wirus HIV / AIDS. Wiara inspiruje je do pracy na rzecz bardziej sprawiedliwego porz¹dku spo³ecznego, w którym dobra tej
ziemi, przeznaczone dla wszystkich, mog¹ byæ bardziej sprawiedliwie dzielone,
cierpienia ubogich ³agodzone a ca³kowita nêdza pewnego dnia wyeliminowana.
22
Por. Dokument studyjny „Wiary i Ustroju” na temat antropologii teologicznej: Ecumenical Perspectives on Theological Anthropology, Faith and Order Paper, nr 199, Genewa 2005, rozdzia³ II.
23
Por. Church and World, passim.
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Jako naœladowcy Tego, którego wielbi¹ w czasie Bo¿ego Narodzenia jako „Ksiêcia Pokoju”, chrzeœcijanie winni pracowaæ na rzecz pokoju, w szczególnoœci poprzez d¹¿enie do przezwyciê¿enia przyczyn wojen (wœród których znajduj¹ siê
g³ówne: niesprawiedliwoœæ ekonomiczna, rasizm, etniczna i religijna nienawiœæ,
nacjonalizm i stosowanie przemocy w walce z ró¿nicami i uciskiem). Jezus powiedzia³, ¿e On przyszed³, aby ludzie mogli mieæ ¿ycie w obfitoœci (por. J 10,10);
jako Jego naœladowcy chrzeœcijanie musz¹ wiêc broniæ ¿ycia i godnoœci cz³owieka. W ka¿dym kontekœcie mo¿na dostrzec wskazówki pozwalaj¹ce na rozeznanie
w³aœciwej odpowiedzi chrzeœcijañskiej dla danej sytuacji. W naszych czasach podzielone wspólnoty chrzeœcijañskie czasami rozeznaj¹ wspólnie i dzia³aj¹ nios¹c
ulgê w cierpieniu ludziom i pomoc w stworzeniu spo³eczeñstwa szanuj¹cego sw¹
godnoœæ i wolê kochaj¹cego Ojca w niebie.
113. Wspólnota chrzeœcijañska zamieszkuje w przestrzeni Bo¿ej ³aski i przebaczenia. Ta ³aska pobudza i kszta³tuje moralne ¿ycie wiernych. Bycie uczniem
Chrystusa wymaga spe³niania moralnych zobowi¹zañ. Cz³onkowie Koœcio³a licz¹
na Bo¿e przebaczenie i ³askê odnawiaj¹c¹ we wszystkich momentach swojego
¿ycia, zarówno w wiernoœci jak i niewiernoœci, w cnocie jak i w grzechu. Koœció³
jednak nie opiera siê na moralnych osi¹gniêciach, ale na usprawiedliwieniu przez
³askê, za pomoc¹ wiary. Dla jednoœci Koœcio³a niema³e znaczenie ma to, ¿e dwie
wspólnoty rozdzielone na pocz¹tku Reformacji, w ostatnich latach osi¹gnê³y konsens co do centralnych aspektów doktryny usprawiedliwienia przez wiarê, g³ównego przedmiotu ich doktrynalnego podzia³u24 . To na podstawie wiary i ³aski staje siê mo¿liwe moralne zaanga¿owanie i wspólne dzia³anie, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z ¿yciem i istnieniem Koœcio³a.
114. Etyka chrzeœcijan jako uczniów odnosi siê zarówno do Koœcio³a jak i do
œwiata25 . Jest ona zakorzeniona w Bogu, Stwórcy i Objawicielu, przybiera kszta³t
w zale¿noœci od tego, czy wspólnota d¹¿y do zrozumienia woli Bo¿ej w ró¿nych
okolicznoœciach czasu i miejsca. Koœció³ nie istnieje w izolacji od moralnych
zmagañ ca³ej ludzkoœci. Chrzeœcijanie mog¹ i powinni ³¹czyæ siê z wyznawcami
innych religii, jak równie¿ z wszystkimi ludŸmi dobrej woli, w celu promowania
nie tylko osobistych wyborów moralnych, które ich zdaniem s¹ konieczne dla realizacji autentycznej osoby ludzkiej, ale tak¿e dóbr spo³ecznych, takich jak sprawiedliwoœæ, pokój i ochrona œrodowiska. Dlatego bycie uczniem Chrystusa wymaga od wiernych powa¿nego podejœcia do z³o¿onych kwestii etycznych, które
24
Por. Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu (1997). Œwiatowa Federacja Luterañska – Papieska Rada ds. Jednoœci Chrzeœcijan, w: Deklaracja o usprawiedliwieniu: historia powstania, tekst
deklaracji, opinie, komentarze, K. Karski (red.), Bielsko-Bia³a 2000, s. 20-41.
25
Por. tymczasowy projekt tekstu studium „Wiary i Ustroju” na temat chrztu: One Baptism: Towards
Mutual Recognition, §58, §77.
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dotycz¹ zarówno ich ¿ycia osobistego, jak i publicznego sektora polityki spo³ecznej oraz zastosowania ich przemyœleñ w praktycznym dzia³aniu. Koœció³, który
chcia³by byæ niewidzialny, nie by³by ju¿ Koœcio³em uczniów.
115. Chrzeœcijanie powinni nie tylko d¹¿yæ do propagowania wartoœci Królestwa Bo¿ego poprzez wspó³pracê z wyznawcami innych religii, a nawet z osobami bez przynale¿noœci religijnej, ale tak¿e spoczywa na nich obowi¹zek dawania
œwiadectwa o Królestwie Bo¿ym w sferze polityki i ekonomii. Mimo niebezpieczeñstw i zak³óceñ relacja miêdzy Koœcio³em i pañstwem przez wieki stanowi³a
p³aszczyznê chrzeœcijañskiego zaanga¿owania na rzecz przemian spo³ecznych,
zgodnie z drog¹ utorowan¹ przez Jezusa w Ewangelii. Wiele historycznych, kulturowych i demograficznych czynników warunkuje relacjê pomiêdzy Koœcio³em i
pañstwem lub pomiêdzy Koœcio³em i spo³eczeñstwem26 . Jednym z wyrazów
ró¿norodnoœci lub katolickoœci Koœcio³a jest wieloœæ modeli, jakie mog¹ przybraæ
stosunki spo³eczne. W ka¿dym przypadku wyraŸne wezwanie Jezusa, aby Jego
uczniowie byli „sol¹ dla ziemi” i „œwiat³em œwiata” (por. Mt 5,13-16) i aby g³osili
Królestwo (którego rola w spo³eczeñstwie jest porównywana do zaczynu, który
sprawia, ¿e ca³e ciasto wzrasta, por. Mt 13,33), wzywa chrzeœcijan do wspó³pracy
z politycznymi i gospodarczymi w³adzami w celu promowania wartoœci Królestwa Bo¿ego, a tak¿e sprzeciwiania siê politycznym inicjatywom, które s¹ z nim
sprzeczne. W ten sposób chrzeœcijanie mog¹ trwaæ w tradycji proroków, którzy
g³osili Bo¿e wyroki wobec wszystkich niesprawiedliwoœci.
116. Zdarzaj¹ siê sytuacje, gdy ró¿nice etyczne kwestionuj¹ integralnoœæ
wspólnoty chrzeœcijañskiej powoduj¹c, ¿e niezbêdne jest podjêcie wspólnego stanowiska w celu zachowania autentycznoœci i wiarygodnoœci. Koinonia w wymiarze etyki i moralnoœci oznacza, ¿e w Koœciele, podobnie jak w wyznawaniu wiary
i celebrowaniu sakramentów (jako nieod³¹cznej jej czêœci), permanentnie poszukuje siê w tradycji Ewangelii inspiracji i rozeznania moralnego. Sytuacje, w których chrzeœcijanie i Koœcio³y nie s¹ zgodni w kwestiach etycznych, wymagaj¹
kontynuacji dialogu w celu ustalenia, czy ró¿nice te mog¹ byæ ostatecznie przezwyciê¿one, a jeœli nie, czy s¹ rzeczywiœcie przyczyn¹ podzia³ów.
117. Chrzeœcijanie oraz ich wspólnoty s¹ wezwani do wzajemnego informowania siê o swoich przemyœleniach i decyzjach w dziedzinie etyki. Ta wzajemnoœæ
wyra¿a siê w zobowi¹zaniu do praktykowania partnerstwa w dawaniu i otrzymywaniu (por. Flp 4,15). Kiedy Koœcio³y spogl¹daj¹ na siebie krytycznie, a zarazem
Por. projekt tekstu pochodz¹cego ze studium ”Wiary i Ustroju” na temat to¿samoœci etnicznej, narodowej i poszukiwania jednoœci: Participation in God’s Mission of Reconciliation: An Invitation to the Churches, Rozdzia³ IV, A.
26
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dodaj¹ sobie otuchy, to tym samym ukazuj¹ to, co ³¹czy je w Chrystusie. Chrzeœcijanie wspólnie uczestnicz¹ w s³u¿bie dla œwiata, wielbi¹c i wys³awiaj¹c Boga
i poszukuj¹c tej koinonia, w której ¿ycie, którego Bóg pragnie dla wszystkich
ludzi i ca³ego stworzenia, znajdzie spe³nienie.
118. „Albowiem Bóg nie pos³a³ swego Syna na œwiat po to, aby œwiat potêpi³,
ale po to, by œwiat zosta³ przez Niego zbawiony” (J 3,17). Nowy Testament koñczy siê opisem wizji nowego nieba i nowej ziemi, przekszta³conej przez ³askê
Boga (por. Ap 21,1-22,5). Ten nowy œwiat jest obiecany na koñcu czasów, ale ju¿
teraz, odbywaj¹c pielgrzymkê wiary i nadziei przez wszystkie epoki, Koœció³
podczas nabo¿eñstwa wypowiada wezwanie: „PrzyjdŸ, Panie Jezu” (Ap 22,20).
Chrystus kocha Koœció³ jak Oblubieniec kocha swoj¹ Oblubienicê (por. Ef 5,25) i
oczekuj¹c Godów Baranka w Królestwie Niebieskim (por. Ap 19,7), dzieli z nim
misjê niesienia ludziom œwiat³a i uzdrowienia a¿ do momentu, kiedy przyjdzie
ponownie w chwale.

Zakoñczenie
119. W ostatnich latach ruch ekumeniczny wyda³ wiele tekstów dotycz¹cych
porozumieñ w kwestiach wiary i ustroju Koœcio³a. Wœród najbardziej znanych
jest dokument „Chrzest, Eucharystia i pos³ugiwanie duchowne”. Odkryte zbie¿noœci pobudzi³y niektóre Koœcio³y do wprowadzenia w ¿ycie implikacji ich
wspólnych deklaracji. Praktycznie na ca³ym œwiecie rodz¹ siê inicjatywy lub
oczekuje siê na decyzje Koœcio³ów w sprawie wa¿nych propozycji dotycz¹cych
dróg dochodzenia do lepszego wyra¿ania widzialnej jednoœci. Ten ekumeniczny
fakt zas³uguje na uznanie.
120. Konkretny postêp sta³ siê widoczny w sposobie, w jaki Koœcio³y – przy
zastosowaniu ró¿nych kryteriów i miar – uczestnicz¹ w procesie recepcji. Zbli¿y³y siê one do siebie na drodze do wzajemnego uznania lub przynajmniej na drodze do uznania wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego poza formalnie wytyczonymi
przez nie granicami. Niektóre z nich osi¹gnê³y ju¿ nawet stadium wzajemnego
uznania.
121. Jednak ta konwergencja nie wszêdzie spotka³a siê z pozytywnym przyjêciem. Na niektórych obszarach nast¹pi³ znacz¹cy regres, przejawiaj¹cy siê czêsto
w postaci rekonfesjonalizacji lub anty-ekumenicznego ducha. Istniej¹ równie¿

107

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

przyk³ady braku recepcji, spowodowane albo g³êboko zakorzenionymi przekonaniami teologicznymi lub niedoci¹gniêciami pracy ekumenicznej. Koœcio³y, na
wszystkich poziomach swojego ¿ycia, s¹ wezwane do wyra¿enia wspólnego rozumienia chrzeœcijañskiej to¿samoœci: dynamicznego i pielgrzymuj¹cego charakteru
ludu Bo¿ego nieustannie wzywanego do nawrócenia i odnowy.
122. Recepcja konwergencji teologicznej doprowadzi nas ostatecznie do celu,
do którego wzywa Deklaracja z Canberry: „Cel poszukiwañ pe³nej wspólnoty
osi¹ga siê wówczas, gdy wszystkie Koœcio³y s¹ w stanie stwierdziæ, ¿e jeden,
œwiêty, katolicki i apostolski Koœció³ istnieje w ca³ej pe³ni w innych Koœcio³ach”
i wyraziæ to we wspólnym, pojednanym ¿yciu.
123. Niniejszy dokument opiera siê na wczeœniejszych tekstach dotycz¹cych
konwergencji. Jest prób¹ przedstawienia tego, co Koœcio³y mog¹ stwierdziæ
wspólnie na temat natury i misji Koœcio³a oraz w ramach tej perspektywy wskazaæ nadal istniej¹ce trudnoœci i ró¿nice pogl¹dów. Jeœli Koœcio³y by³yby w stanie
wspólnie zaakceptowaæ deklaracjê konwergencji w sprawie natury i misji Koœcio³a, stanowi³oby to znaczny krok w procesie wzajemnego uznania na drodze
do pojednania i widzialnej jednoœci.
T³umaczy³a z jêzyka angielskiego Renata Nehring
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Oficjalny dialog luterañsko-prawos³awny na szczeblu œwiatowym rozpocz¹³ siê w 1981 r. W latach 1985-2008 Wspólna
Komisja Luterañsko-Prawos³awna opublikowa³a jedenaœcie
krótkich dokumentów. Na ³amach naszego czasopisma, w ró¿nym okresie czasu, ukaza³y siê przek³ady na jêzyk polski szeœciu dokumentów. S¹ to: „Objawienie Bo¿e” z 1985 r. (2002 nr
2), „Pismo i Tradycja” z 1987 r. (2002 nr 2), „Kanon i inspiracja
Pisma Œwiêtego” z 1989 r. (2002 nr 2), „Sobory ekumeniczne a
autorytet Koœcio³a i w Koœciele” z 1993 r. (1994 nr 2), „Misterium Koœcio³a: S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a” z 2000 r. (2001 nr 1) i „Misterium Koœcio³a: Misteria/sakramenty jako œrodki zbawienia” z 2002 r. (2003 nr 1).
W bie¿¹cym zeszycie publikujemy piêæ dalszych dokumentów, które nie by³y dotychczas prze³o¿one na jêzyk polski. Tym
samym staj¹ siê dostêpne czytelnikowi wszystkie teksty, jakie
powsta³y w wyniku pracy Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej.
[Redakcja]

109

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

Autorytet Koœcio³a i w Koœciele
B. Rozumienie zbawienia w œwietle soborów ekumenicznych
Deklaracja Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej
Limassol, Cypr, 1-8 sierpnia 1995
Na pi¹tym posiedzeniu Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej w 1989 r.
w Bad Segeberg (Niemcy) postanowiono kontynuowaæ dialog. Nowy temat
brzmia³: „Autorytet Koœcio³a i w Koœciele”. Temat ten omawiano na siódmym
posiedzeniu Wspólnej Komisji w 1993 r. w Sandjberg (Dania), odnosz¹c siê w
sposób szczególny do Soborów Ekumenicznych. Rezultatem obrad by³a wspólna
deklaracja. Uzgodniono, ¿e podczas ósmego posiedzenia Wspólnej Komisji w
1995 r. w Limassol (Cypr) przedmiotem obrad bêdzie temat: „Rozumienie zbawienia w œwietle Soborów Ekumenicznych”.

I. Tajemnica Boga i wi¹¿¹ce sformu³owania doktrynalne
1. Bóg Trójjedyny jest tajemnic¹, w której „¿yjemy, poruszamy siê i jesteœmy”
(Dz 17, 28). Tajemnica ta, która objawi³a siê w Zielone Œwi¹tki przez wylanie
Ducha Œwiêtego jest stale ¿ywa i doœwiadczana w Koœciele. Sformu³owania doktrynalne siedmiu Soborów Ekumenicznych wyra¿aj¹ kontynuacjê wiary apostolskiej w ¿yciu Koœcio³a i s¹ wytycznymi dla ¿ycia chrzeœcijañskiego. Umo¿liwiaj¹
one wierz¹cym w³aœciwe oddawanie czci Bogu, wielbienie Go i dawanie o Nim
œwiadectwa.
2. Tajemnicy Boga nie wolno pomyliæ ze sformu³owaniami doktrynalnymi na
temat Trójcy Œwiêtej i Inkarnacji. S¹ one niezbêdnym drogowskazem na w¹skiej
œcie¿ce, pomagaj¹cym wierz¹cym unikaæ heretyckich odstêpstw i ba³wochwalstwa, które powstaj¹ wówczas, gdy stawia siê znak równoœci pomiêdzy teologiczn¹ spekulacj¹ a bytem i istot¹ Boga oraz osobami Trójcy Œwiêtej. „Jest rzecz¹
niemo¿liw¹ wyra¿aæ Boga a czymœ jeszcze bardziej niemo¿liwym jest w ogóle
Go poj¹æ” (Œw. Grzegorz Teolog, Oratio Theologica 2,4).
3. Zarówno ortodoksja naszej doktryny jak i rzeczywistoœæ naszego uczestnictwa w Ciele Chrystusa manifestuje i potwierdza siê w ¿yciu, o którym s³owami
Paw³a naprawdê mo¿na powiedzieæ: „I ju¿ nie ja ¿yjê, lecz ¿yje we mnie Chrystus. To zaœ, co teraz prze¿ywam w ciele, prze¿ywam w wierze w Syna Bo¿ego,
który mnie umi³owa³ i wyda³ za mnie samego siebie” (Ga 2, 20).

110

DIALOG LUTERAÑSKO-PRAWOS£AWNY

4. Jako luteranie i prawos³awni potwierdzamy, ¿e chrzeœcijanie wzrastaj¹ pod
przewodnictwem Ducha Œwiêtego przez wiarê w doœwiadczanie Boga jako tajemnicy, ¿e wiara ta czerpie swój pokarm z liturgii Koœcio³a, z wiary apostolskiej, z
modlitwy i z uczestnictwa w ¿yciu codziennym wspólnoty lokalnej.
5a. Prawos³awni i luteranie przyjmuj¹ zgodnie naukê o Bogu, Trójcy Œwiêtej,
jak zosta³a sformu³owana na Soborach Ekumenicznych w Nicei i Konstantynopolu, i naukê o osobie Chrystusa, jak j¹ sformu³owa³y cztery pierwsze sobory. Ojcowie czterech soborów odrzucili pogl¹d ariañski i eunomiañski, ¿e Logos, „Anio³
Cudowny Doradca” (Iz 9, 6 LXX) zosta³ stworzony przed wszystkimi czasami i
obstawali przy tym, ¿e Logos jest homoousios to patri. Odrzucili te¿ pogl¹d nestorianów, ¿e Narodzony z Marii Dziewicy nie jest Logosem, lecz ¿e Logos jedynie zamieszka³ w Narodzonym z Marii Dziewicy. Krótko mówi¹c, Ojcowie Soborowi zapewniali, ¿e Narodzony z Marii Dziewicy jest Bogiem ze wzglêdu na
swoj¹ istotê a nie tylko na podstawie woli Ojca i ¿e On w swoim cz³owieczeñstwie sta³ siê z nami homoousios. Jednoœæ miêdzy bosk¹ i ludzk¹ natur¹ w hipostazie Logosu wyra¿a siê wed³ug Soboru w Chalcedonie w s³owach: „bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez roz³¹czania”. PóŸniejsze Sobory Ekumeniczne potwierdzi³y te ustalenia i wykorzystywa³y je w przypadku nowych
wyzwañ wiary. Pi¹ty Sobór Ekumeniczny przyj¹³ dwie terminologie teologiczne
w wyznawaniu jednego Pana Jezusa Chrystusa jako ortodoksyjne. Szósty Sobór
Ekumeniczny potwierdzi³ obie wole i energie jednej osoby wcielonego Logosu,
odpowiadaj¹ce obu naturom, wraz z ich ka¿dorazowymi w³aœciwoœciami. Siódmy
Sobór Ekumeniczny z potwierdzenia unii hipostatycznej w Chrystusie wyci¹gn¹³
koñcowe wnioski dla kultu ikon.
5b. Akceptujemy te fundamentalne nauki i wyznajemy wiarê w Jezusa Chrystusa, Logos, który dla nas i dla naszego zbawienia (soteria) zst¹pi³ z nieba, za
spraw¹ Ducha Œwiêtego przyj¹³ cia³o z Marii Panny i ze wzglêdu na nas zosta³
ukrzy¿owany, zmartwychwsta³ i jako wywy¿szony siedzi po prawicy Ojca. On
powróci w chwale, by odbyæ s¹d nad ¿ywymi i umar³ymi.
5c. Potwierdzamy, ¿e miêdzy Wielkanoc¹ a ostateczn¹ Paruzj¹ Duch Œwiêty,
Pan i O¿ywiciel, „którego Ja [Jezus Chrystus] wam poœlê od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi” (J 15, 26), powo³uje wierz¹cych do udzia³u w Ciele
Chrystusa, tam ich gromadzi, oœwieca i obdarza chwa³¹.
5d. Potwierdzamy, ¿e dzie³o zbawcze (oikonomia) Trójjedynego Boga ogarnia
ca³¹ grzeszn¹ ludzkoœæ. „W Chrystusie bowiem Bóg pojedna³ œwiat ze sob¹” i poprzez s³u¿bê pojednania apeluje do wszystkich ludzi: „Dajcie siê pojednaæ z Bogiem” (2 Kor 5, 19 i 20).
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5e. Tak przedstawiaj¹ siê sformu³owania doktrynalne apostolskiej i ortodoksyjnej nauki koœcielnej o zbawieniu.

II. Usprawiedliwienie i stan chwa³y jako opis zbawienia
6. Jêzyk, jakim sobory i ojcowie staro¿ytnego Koœcio³a wyra¿ali i objaœniali
biblijne œwiadectwo o zbawieniu, jest uprzywilejowanym, niepowtarzalnym i niezastêpowalnym jêzykiem chrzeœcijañskim. Wed³ug ich rozumienia zbawienie jest
naszym wyzwoleniem z niewoli diab³a i œmierci zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie, a tak¿e naszym uczestnictwem w ¿yciu Chrystusa, który
œmieræ zniszczy³ swoj¹ w³asn¹ œmierci¹ i obdarza ¿yciem tych, którzy umarli. W
tym kontekœcie usprawiedliwienie (dikaiosis) jest wyzwoleniem z mocy diab³a i
przywróceniem naszej w³aœciwej relacji z Bogiem. Ci, którzy w ten sposób dost¹pili usprawiedliwienia, bêd¹ obdarzeni chwa³¹ (Rz 8, 30) w Ciele Chrystusa –
Koœciele. Przez chrzest i uczestnictwo w innych tajemnicach (sakramentach) Koœcio³a wierz¹cy zostaj¹ wzbudzeni do nowego ¿ycia, darowane jest im zmartwychwstanie w Chrystusie wraz ze œwiêtymi i prorokami Starego Testamentu.
Bóg daje im w Duchu Œwiêtym moc, by poprzez oczyszczenie i oœwiecenie serca
„wraz ze wszystkimi œwiêtymi” (Ef 3, 18) doszli do stanu chwa³y (Mt 17, 2; J 17,
22; 2 Kor 3, 18; 2 P 1, 4). Chwa³a mo¿e wystêpowaæ w tym ¿yciu w ró¿nych postaciach i mieæ ró¿ny czas trwania, w przysz³ym ¿yciu natomiast przejawiaæ siê
bêdzie bez koñca.
7. Nauki Soborów Ekumenicznych i Ojców jak i Pisma Œwiêtego musz¹ byæ
przekazywane we wszystkich ludzkich jêzykach z pokolenia na pokolenie, gdy¿
Bóg chce, by wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy (1 Tm 2, 4). W Nowym
Testamencie tajemnica zbawienia jest wyra¿ana w ró¿nych, lecz zasadniczo komplementarnych pojêciach, jak uœwiêcenie, usprawiedliwienie, zbawienie, przyjêcie, wyzwolenie, obdarzenie chwa³¹ itd. W interpretacji apostolskiego nauczania
na temat zbawienia obie nasze tradycje koœcielne ró¿nie rozk³ada³y akcenty.
8. Dla Koœcio³a prawos³awnego zbawienie jest wolnym darem Boga, oferowanym wszystkim ludziom w Jezusie Chrystusie (por. 1 Tm 2, 4; J 3, 17). Musz¹ oni
ten dar zarówno dobrowolnie wybraæ (Ap 3, 20) jak i nañ zapracowaæ (por. 1 Kor 3,
13; 15, 58; Flp 2, 12). Wed³ug Paw³a synergia oznacza wspó³pracê (por. 1 Kor 3,
13; 15, 58; Flp 2, 12). Zostaje ten dar Bo¿ej ³aski przyjêty we wierze, Chrystus staje
siê naprawdê przez S³owo Bo¿e i tajemnice Koœcio³a lekarzem duszy i cia³a wierz¹cych w Duchu Œwiêtym. Oczyszcza ich serca (por. Ps 50/51, 10; Dz 15, 9) i odnawia stale ich umys³ (por. Rz 12, 2; 2 Kor 4, 16) i tak prowadzi ich od oœwiecenia/
usprawiedliwienia (por. 2 Kor 4, 6), które charakteryzuje siê modlitw¹ serca (Rz 8,
26; Ef 5, 19; 6, 18; Kol 3, 16) i przestrzeganiem przykazañ (por. 1 J 3, 22), do stanu
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chwa³y (por. J 17, 22; 1 Kor 12, 26). Koœció³ prawos³awny nie uwa¿a, ¿e ludzkoœæ
odziedziczy³a winê grzechu Adama i dlatego zas³uguje na wieczne potêpienie lub
¿e Bóg spoœród winnych wybra³ tylko niektórych bez osobistej zas³ugi do zbawienia, lub ¿e Chrystus na krzy¿u umar³ tylko za niektórych a nie za wszystkich, lub ¿e
Chrystus mi³uje tylko grzeszników predestynowanych do nieba, lub ¿e Chrystus
zosta³ ukrzy¿owany, by pojednaæ Boga z ludzkoœci¹.
9. Luteranie rozumiej¹ dzie³o zbawcze Boga w Chrystusie przez Ducha Œwiêtego przede wszystkim za pomoc¹ s³owa „usprawiedliwienie”. Dla luteranów
usprawiedliwienie Bo¿e jest ³askawym oznajmieniem odpuszczenia grzechów ze
wzglêdu na ukrzy¿owanego i zmartwychwsta³ego Jezusa Chrystusa, jednoczeœnie jest ono wolnym darem nowego ¿ycia w Nim. Przez ¿ycie liturgiczne, kazanie i sakramenty Koœcio³a Duch Œwiêty umo¿liwia nam wiarê w Ewangeliê, tzn.
w Bo¿¹ ³askaw¹ obietnicê przebaczenia i nowego ¿ycia. Ta obietnica realizuje siê
tylko przez wiarê – sola fide, tzn. ¿e sprawc¹ zbawienia jest wy³¹cznie Chrystus,
nie osi¹gamy go natomiast poprzez jakiekolwiek ludzkie dzie³a lub zas³ugi. W
wierze w zbawienie chrzeœcijanie pok³adaj¹ ca³¹ sw¹ ufnoœæ w Bo¿ej ³asce, która
jest w Chrystusie. W ten sposób wchodz¹ w now¹ relacjê z Bogiem, zgodnie ze
s³owami Paw³a: „Usprawiedliwieni z wiary, mamy pokój z Bogiem przez naszego
Pana Jezusa Chrystusa” (Rz 5, 1). Usprawiedliwienie jest prawdziwym uczestnictwem w Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym cz³owieku. W Koœciele
wierz¹cy ma z samej wiary udzia³ w Chrystusie i we wszystkich Jego darach, w
ten sposób uczestniczy on te¿ w ¿yciu Boga. Obecnoœæ Chrystusa we wierze wywiera rzeczywisty wp³yw na Jego sprawiedliwoœæ w nas i prowadzi wierz¹cych
do uœwiêcenia ich ¿ycia. W ten sposób wierz¹cy z bojaŸni¹ i dr¿eniem zabiegaj¹
o swoje zbawienie ufaj¹c, ¿e Bóg w Chrystusie sprawia w nich pragnienie i dzia³anie wed³ug Jego upodobania (Flp 2, 12-13).
10. Luteranie i prawos³awni s¹ zgodni, ¿e Sobory Ekumeniczne Koœcio³a staro¿ytnego s¹ specjalnym darem Boga dla Jego Koœcio³a. Sobory by³y poprzez
stulecia obowi¹zuj¹cym dziedzictwem, gdy¿ strzeg¹ one prorockiej i apostolskiej
prawdy oraz ustanawiaj¹ wytyczne dla oczyszczenia i oœwiecenia serca, przez co
mo¿liwe siê staje oddawanie chwa³y Chrystusowi za zbawienie i usprawiedliwienie ludzkoœci przez stulecia.
11. Luteranie i prawos³awni musz¹ jeszcze dalej badaæ swe ró¿ne ujêcia zbawienia; dla nauki i tradycji prawos³awnej kluczowe znaczenie ma pojêcie synergia, rozumiane jako oczyszczenie, oœwiecenie i gloryfikacja; natomiast w nauce i
tradycji luterañskiej sola fide jest œciœle zwi¹zane z pojêciami usprawiedliwienia
i uœwiêcenia.
T³umaczy³ Karol Karski
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Autorytet Koœcio³a i w Koœciele
C. Zbawienie: £aska, usprawiedliwienie i synergia
Deklaracja Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej,
Sigtuna, Szwecja, 31 lipca – 8 sierpnia 1998
Ogólny temat Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej „Autorytet Koœcio³a i w Koœciele w œwietle Soborów Ekumenicznych”, zaproponowany ju¿
w 1989 r. w Bad Segeberg (Niemcy) i w 1991 r. w Moskwie (Rosja), zosta³ ostatecznie przyjêty w 1993 r. w Sandbjerg (Dania). Ósme posiedzenie Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej w Limassol (Cypr) w 1995 r. w konkluzji swojej
deklaracji „Rozumienie zbawienia w œwietle Soborów Ekumenicznych” uzgodni³o, ¿e „luteranie i prawos³awni musz¹ jeszcze dalej badaæ swe ró¿ne ujêcia zbawienia; dla nauki i tradycji prawos³awnej kluczowe znaczenie ma pojêcie ‘synergia’, rozumiane jako oczyszczenie, oœwiecenie i gloryfikacja; natomiast w nauce i
tradycji luterañskiej ‘sola fide’ jest œciœle zwi¹zane z pojêciami usprawiedliwienia i uœwiêcenia”.
Wype³niaj¹c to zadanie dziewi¹te posiedzenie plenarne Wspólnej Komisji w
Sigtuna przyjê³o nastêpuj¹c¹ deklaracjê.
1. „Tak bowiem Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e da³ swego Jednorodzonego Syna, aby
ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne” (J 3, 16). Logos,
Syn Bo¿y, w którym wszystko zosta³o stworzone, jest œwiat³em, które wszystkich
oœwieca. Logos objawi³ siê Abrahamowi, prorokom Starego Testamentu i w Prawie danym Moj¿eszowi. Ostatnimi czasy „sta³ siê cz³owiekiem dla nas i dla naszego zbawienia” (Nicaeno-Constantinopolitanum, 325/381), które uwieñczy³
swoim ¿yciem, œmierci¹ i zmartwychwstaniem oraz darem Ducha Œwiêtego dla
Koœcio³a, swojego Cia³a, w dniu Zielonych Œwi¹tek. Zbawienie jest ca³kiem zale¿ne od ³aski Trójcy Œwiêtej, danej nam i doœwiadczanej przez S³owo i Sakrament w ¿yciu Koœcio³a. £aska Bo¿a przychodzi do ludzi od Ojca przez Syna w
Duchu Œwiêtym. Ojciec stwarza nas, zbawia i daje chwa³ê przez Syna w Duchu.
2. Luteranie i prawos³awni nauczaj¹, ¿e Bo¿a ³aska wylewa siê wiecznie z
Bo¿ej mi³oœci na Jego stworzenie. Przezwyciê¿a ona grzech ludzi, aby zrealizowaæ plan Bo¿y, gdy nadejdzie pe³nia czasów, „aby Chrystus sta³ siê na nowo
G³ow¹ wszystkiego: tego, co jest w niebiosach, i tego, co jest w Nim na ziemi”
(Ef 1, 10). £aska nie jest tylko odpowiedzi¹ na ludzki grzech. Tak luteranie jak i
prawos³awni nauczaj¹, ¿e Bóg wzywa ludzi do pe³nej wspólnoty z Nim a przy
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tym ponad wszelkim rozumieniem ludzkim pozostaje prawdziwym Bogiem. Prawos³awni daj¹ temu wyraz przez rozró¿nianie miêdzy istot¹ Boga, która jest niedostêpna (por. Wj 33, 18-23; 1 Tm 6, 16), a niestworzonymi energiami Bo¿ymi,
które s¹ pe³ni¹ Bo¿ej ³aski, w której Bóg przychodzi do nas i do udzia³u w której
wszyscy jesteœmy powo³ani. Œw. Bazyli Wielki powiada: „Poznajemy naszego
Boga z Jego energii, nie twierdzimy jednak, ¿e mo¿emy siê zbli¿yæ do Jego istoty; bowiem Jego energie schodz¹ do nas, lecz Jego istota pozostaje niedostêpna”
(Listy 234,1). Luteranie nie czyni¹ terminologicznego rozró¿nienia miêdzy istot¹
a energiami, jednak w pe³ni podzielaj¹ przekonanie, ¿e ³aska Bo¿a wiecznie dop³ywa do nas z Jego w³aœciwej istoty, gdy¿ „Bóg jest mi³oœci¹; kto pozostaje w
mi³oœci, pozostaje w Bogu, a Bóg w nim” (1 J 4, 16).
3. Jak uczy œw. Pawe³, zbawiaj¹ca nas ³aska ma swój centrum w Chrystusie
(por. Rz 5). £aska z góry zak³ada dzia³anie Chrystusa zarówno w Starym (por. 1
Kor 10, 2-4) jak i w Nowym Testamencie (por. Rz 3, 24), zostaje nam ona osobiœcie darowana jako ³aska naszego Pana Jezusa Chrystusa (por. 2 Kor 13, 13).
Przyjmujemy ³askê Chrystusa w Duchu Œwiêtym, bez Niego nikt nie mo¿e wierzyæ w Chrystusa (por. 1 Kor 12, 3). Duch Œwiêty, przys³any przez Chrystusa od
Ojca, sprawia, ¿e zostajemy ukszta³towani na obraz Boga. Duch Œwiêty wzywa
ludzi do wiary w Chrystusa przez Ewangeliê w Koœciele, uwalnia ich w œwiêtym
chrzcie od grzechu i œmierci, oœwieca i udziela im swoje dary. Uœwiêca i zachowuje ochrzczonych w prawdziwej wierze; karmi ich Cia³em i Krwi¹ Pana (por. J
6, 56) we wspólnocie (koinonia) Cia³a Chrystusa (por. 1 Kor 10, 16-17). Tak wiedzie On ich przez wiele g³êbin „od chwa³y ku chwale” (2 Kor 3, 18).
4. Nawet gdy ludzie czuj¹ swoj¹ zale¿noœæ od Boga (por. Dz 17, 23.27), to z
powodu grzechu nie s¹ w stanie w³asn¹ moc¹ ani wyprosiæ ani uzyskaæ Bo¿ej
³aski. £aska jest ca³kowitym darem, którym obdarza Bóg, gdy¿ pragnie, aby
wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1 Tm 2, 4). Wiara jest od samego pocz¹tku
Bo¿ym darem, gdy¿ Duch Œwiêty jest Tym, który przez Bo¿¹ ³askê oœwieca ludzki umys³ i umacnia ludzk¹ wolê, by skierowa³a siê do Boga. Mówi¹c s³owami
Cyryla z Aleksandrii: „Gdy¿ dusza cz³owieka nie mo¿e osi¹gn¹æ nic dobrego,
tzn. ani nie jest w stanie kontrolowaæ w³asnych namiêtnoœci, ani ujœæ przed moc¹
niebezpiecznych side³ szatana, jeœli nie jest wyposa¿ona w ³askê Ducha Œwiêtego
i w ten sposób ma w swojej duszy samego Chrystusa” (Przeciw Julianowi, 3).
5. Luteranie i prawos³awni nauczaj¹, ¿e ³aska Bo¿a ma uniwersaln¹ skutecznoœæ i ¿e Bóg dobrowolnie zapewnia j¹ wszystkim ludziom. Zbawcza ³aska Boga
jest skuteczna nie z koniecznoœci lub w sposób nieodparty, gdy¿ ludzie mog¹ j¹
te¿ odrzuciæ. Odnoœnie do sposobu, w jaki wierz¹cy przyswajaj¹ sobie zbawienie, luteranie za pomoc¹ nauki, ¿e usprawiedliwienie i zbawienie dokonuj¹ siê z
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³aski wy³¹cznie przez wiarê (sola gratia, sola fide), podkreœlaj¹ absolutny priorytet ³aski Bo¿ej w zbawieniu. Gdy mówi¹ o zbawczej wierze, wówczas nie maj¹
na myœli wiary martwej, któr¹ posiadaj¹ nawet demony (por Jk 2, 19), lecz wiarê,
któr¹ wykaza³ siê Abraham i która zosta³a mu policzona jako sprawiedliwoœæ
(por. Rdz 15, 6; Rz 4, 3.9). Tak¿e prawos³awni potwierdzaj¹ absolutny priorytet
Bo¿ej ³aski. Podkreœlaj¹, ¿e Bo¿a ³aska umo¿liwia naszej ludzkiej woli podporz¹dkowanie siê woli Bo¿ej (por. Flp 2, 13) – zgodnie z modlitw¹ Jezusa: „niech siê stanie nie tak, jak Ja chcê, ale jak Ty” (Mt 26, 39), tak ¿e z bojaŸni¹ i dr¿eniem mo¿emy zabiegaæ o nasze zbawienie (por. Flp 2, 12). Tak prawos³awni rozumiej¹ synergiê (wspó³dzia³anie) Bo¿ej ³aski i ludzkiej woli wierz¹cego przy przyjmowaniu
¿ycia Bo¿ego w Chrystusie. Takie rozumienie synergii w zbawieniu wspiera fakt,
¿e ludzka wola w osobie Chrystusa nie zosta³a poœwiêcona, gdy zgodnie z chrystologicznymi decyzjami Soborów Ekumenicznych ludzka natura w Chrystusie zosta³a po³¹czona z natur¹ bosk¹. Aczkolwiek luteranie nie pos³uguj¹ siê pojêciem
synergii, to jednak uznaj¹ osobist¹ odpowiedzialnoœæ cz³owieka w przyjêciu lub
odrzuceniu Bo¿ej ³aski przez wiarê oraz we wzroœcie wiary i pos³uszeñstwa wobec
Boga. Tak luteranie jak i prawos³awni rozumiej¹ dobre uczynki jako owoce i wyraz
wiary wierz¹cego a nie jako œrodki do uzyskania zbawienia.
6. Luteranie i prawos³awni potwierdzaj¹, ¿e zbawienie jest realnym uczestnictwem przez ³askê w naturze Boga, zgodnie ze s³owami œw. Piotra: „abyœcie dziêki
nim [obietnicom] stali siê uczestnikami natury Boga” (2 P 1, 4). Dzieje siê to
przez nasze uczestnictwo w œmierci i zmartwychwstaniu Pana w Jego ciele, w
którym mieszka ca³a pe³nia boskoœci (por. Kol 2, 9). W ten sposób urzeczywistnia
siê zbawienie – nazywane tak¿e przebóstwieniem (theosis) – jako oczyszczenie,
oœwiecenie i gloryfikacja. Terminologia ta nie zajê³a centralnego miejsca w tradycji luterañskiej. Luteranie mówi¹ raczej o uœwiêceniu w Ciele Chrystusa, który
jest obecny osobiœcie w wierze wierz¹cych. Wspólnie z prawos³awnymi luteranie
potwierdzaj¹ rzeczywistoœæ uczestnictwa wierz¹cych w ¿yciu Bo¿ym, w którym
wzrastaj¹ przez ³askê Bo¿¹.
7. Luteranie i prawos³awni potwierdzaj¹, ¿e Chrystus, ucieleœnione S³owo,
przez które Bóg pojedna³ nas z sob¹ (por. 2 Kor 5, 18-19), za nasze grzechy umar³
na krzy¿u (por. 1 Kor 15, 3) i przez swoje zmartwychwstanie wyzwoli³ nas do
nowego ¿ycia (por. Rz 6, 5), tak ¿e mo¿emy ¿yæ w wolnoœci Ducha, odk¹d ukrzy¿owaliœmy po¿¹dliwoœci cia³a (por. Ga 5, 24-25).
Luteranie dostrzegaj¹, ¿e ¿ycie chrzeœcijañskie jest sta³¹ walk¹ przeciw grzechowi i „cia³u” (por. Ga 5, 16-18) i dlatego w obliczu tego bolesnego doœwiadczenia nie spogl¹daj¹ na w³asne dobre uczynki lub ich zaniechanie, lecz spogl¹daj¹ na Chrystusa ukrzy¿owanego i Jego zmartwychwstanie oraz ufaj¹ Bo¿ej
obietnicy, S³owu przebaczenia w Koœciele. Tote¿ luteranie k³ad¹ szczególny na-
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cisk na wymiar forensyczny (s¹downiczy) zbawienia. Podkreœlaj¹, ¿e Bóg przebacza grzechy i zalicza grzesznikom sprawiedliwoœæ Chrystusa przez wiarê i ¿e dlatego odnoœnie do naszego zbawienia mo¿emy zdaæ siê ca³kowicie na mi³osierdzie
Ojca w Chrystusie przez spo³ecznoœæ Ducha Œwiêtego (por. 2 Kor 13, 13).
Dla prawos³awnych dzie³o zbawcze Chrystusa przyjmowane jest w Koœciele,
Jego Ciele, przez wierz¹cych, którym dana by³a obietnica odpuszczenia grzechów
przez Pana (por. Mt 18, 18). W wierze i pokorze wierz¹cy opiera swoje zaufanie
na prawdzie i mocy tej obietnicy, na niezg³êbionym bogactwie mi³osierdzia Chrystusowego (por. Ef 2, 4; 3, 8), na Jego niezmierzonej mi³oœci do wszystkich ludzi
(philantropia), na modlitwach wspólnoty œwiêtych (por. Hbr 12, 1.22-23) i na
modlitwie wstawienniczej przenajœwiêtszej Theotokos (por. J 2, 3; 19, 26-27).
Walka z namiêtnoœciami (por. 1 Kor 9, 24-27; Ef 6, 10-17) w mocy Ducha Œwiêtego jest uczestnictwem w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. S³u¿y ona
oczyszczeniu serca (por. Mt 5, 8) i oœwieceniu (por. Mt 5, 14; 2 Kor 4, 6) oraz
prowadzi do stanu chwa³y (por. J 17, 22; 2 Kor 3, 18; 2 P 1, 4).
8. Luteranie i prawos³awni wierz¹ wspólnie, ¿e „teraŸniejszych cierpieñ nie
mo¿na stawiaæ na równi z maj¹c¹ nast¹piæ chwa³¹, która zostanie w nas objawiona” (Rz 8, 18). W zbawieniu stajemy siê przez ³askê dzieæmi Bo¿ymi i „jeszcze
siê nie ujawni³o, kim bêdziemy. Wiemy, ¿e kiedy On siê objawi, bêdziemy do
Niego podobni, poniewa¿ ujrzymy Go takim, jakim jest” (1 J 3, 2). I wiemy tak¿e, ¿e „stworzenie przecie¿ z wytrwa³oœci¹ oczekuje objawienia synów Boga”
(Rz 8, 19), i wiemy, ¿e „bêdzie ono wyzwolone z niewoli ska¿enia do wolnoœci
chwa³y dzieci Boga” (Rz 8, 21; por. 1 Kor 15, 52-54).
T³umaczy³ Karol Karski

Misterium Koœcio³a
C. Chrzest i Bierzmowanie jako Sakramenty
przyjêcia do Koœcio³a
Deklaracja Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej,
Durau, Rumunia, 6-15 paŸdziernika 2004
Wspólna Komisja Luterañsko-Prawos³awna wybra³a w 1998 r. na posiedzeniu
w Sigtuna (Szwecja) temat: „Misterium Koœcio³a” dla nastêpnej rundy dialogu.
Temat ten by³ dotychczas omawiany w trzech podtematach: 1) „Misterium Ko-
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œcio³a: A. S³owo i sakramenty (misteria) w ¿yciu Koœcio³a” (Damaszek, Syria,
2000); 2) „Misterium Koœcio³a: B. Misteria/sakramenty jako œrodki zbawienia”
(Oslo, Norwegia, 2002); 3) „Misterium Koœcio³a: C. Chrzest i bierzmowanie jako
przyjêcie do Koœcio³a” (Durau, Rumunia, 2004). Deklaracja z Oslo buduje na
wczeœniej osi¹gniêtym konsensie na temat: „S³owo i sakramenty (misteria) w
¿yciu Koœcio³a”. Uwzglêdnia jednak te¿ wczeœniej osi¹gniêty konsens, zw³aszcza
w deklaracji z 1998 r.: „Zbawienie: ³aska, usprawiedliwienie i synergia”. Wczeœniejsza praca Komisji potwierdzi³a, ¿e „zbawienie jest realnym uczestnictwem
przez ³askê w naturze Boga” (Sigtuna 1998, & 6) i ¿e sakramenty/misteria to
„specyficzne boskie dzia³anie zbawcze Koœcio³a ku zbawieniu wierz¹cych” (Damaszek 2000, & 2).
Przed³o¿ona deklaracja buduje na zgodnoœci osi¹gniêtej w Oslo dotycz¹cej
„podkreœlenia sakramentów inicjacyjnych staro¿ytnego Koœcio³a, tzn. chrztu,
bierzmowania i Eucharystii” (Oslo 2002, & 6). W Duràu zbadaliœmy obszary konwergencji i dywergencji w procesie chrzeœcijañskiej inicjacji, koncentruj¹c siê
przy tej okazji na trzech wydarzeniach: œmieræ z Chrystusem, zmartwychwstanie
z Chrystusem i dar Ducha Œwiêtego.
Nasza metoda polega³a na porównywaniu ze sob¹ ka¿dorazowych rytów inicjacyjnych, poniewa¿ wierzyliœmy, ¿e w nich ujawni siê wyraŸnie nauka naszych
Koœcio³ów. Prawos³awne ryty inicjacyjne znajduj¹ siê w „Euchologion” i s¹ prze³o¿one na ró¿ne jêzyki liturgiczne. Wykorzystana tutaj angielska wersja pochodzi
z „Service Book” Koœcio³a prawos³awnego Antiochii w Ameryce (1987). Ryty
luterañskie chrztu œw. s¹ oparte na „Taufbüchlein”, aneksie do „Ma³ego Katechizmu” Lutra w „Ksiêdze Zgody” („Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche”, 1986). Ryt chrzcielny w „Lutheran Book of Worship” (1978),
który zosta³ opublikowany w Ameryce Pó³nocnej i jest wykorzystywany przez
wiele innych Koœcio³ów luterañskich, zawiera elementy, które pod wp³ywem luterañskiego ruchu odnowy liturgicznej zosta³y odzyskane z tradycji patrystycznej.
1. Luteranie i prawos³awni stwierdzaj¹ zgodnie, ¿e w³¹czenie w ¿ycie jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a jest darem, którego udziela
Bóg przez sakramenty dystrybuowane w Koœciele. „Nawróæcie siê i niech ka¿dy
z was przyjmie chrzest w imiê Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a weŸmiecie dar Ducha Œwiêtego” (Dz 2, 38). W obu tradycjach sakrament
ten jest udzielany z u¿yciem wody w imiê Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego (por. Mt
28, 19). Przeto zbawienie jest dzie³em Trójjedynego Boga. W obu tradycjach
chrztu udziela zwykle ordynowany duchowny: w Koœcio³ach prawos³awnych
dzieje siê to zazwyczaj przez trzykrotne zanurzenie (imersja) a w Koœcio³ach luterañskich na ogó³ przez trzykrotne polanie g³owy wod¹. Obie tradycje s¹ zgodne
co do tego, ¿e zanurzenie pod wzglêdem symbolicznym jest najbardziej odpowiedni¹ form¹ dokonywania tego sakramentu. Luteranie i prawos³awni s¹ rów-
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nie¿ zgodni, ¿e w sytuacjach doraŸnych chrzest mo¿e byæ dokonany przez œwieckiego. Koœcio³y nasze zgodnie stwierdzaj¹, ¿e chrzest jest sakramentem niepowtarzalnym.
2. Inicjacja chrzeœcijañska sk³ada siê z trzech g³ównych komponentów: œmierci z Chrystusem, zmartwychwstania z Chrystusem i opieczêtowania Duchem
Œwiêtym. Dla prawos³awnych inicjacja chrzeœcijañska znajduje swoje spe³nienie
w œwiêtej Eucharystii. Luteranie nie mówi¹ zazwyczaj o Eucharystii jako sakramencie inicjacji, jednak gdy chrzest przyjmuj¹ starsze dzieci lub doroœli, wówczas s¹ oni natychmiast dopuszczeni do Wieczerzy Pañskiej.
3. Jako przygotowanie do inicjacji chrzeœcijañskiej Koœcio³y: prawos³awny i
luterañski pos³uguj¹ siê w³asnymi rytami egzorcyzmów. W prawos³awnym porz¹dku chrzcielnym kap³an powiada: „O Panie, … spójrz z góry na twojego s³ugê/twoj¹ s³u¿ebnicê, wypróbuj i zbadaj go/j¹ i wypêdŸ z niego/z niej wszelki postêpek szatana. Powstrzymaj nieczyste duchy i przepêdŸ je oraz oczyœæ dzie³o
Twoich r¹k…” (Service Book, s. 147). W luterañskiej ksiêdze chrztu duchowny/
duchowna powiada: „WyjdŸ duchu nieczysty i ust¹p miejsca Duchowi Œwiêtemu”
(Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, s. 575).
4. Luteranie i prawos³awni w³¹czaj¹ do swego rytu inicjacji wyparcie siê diab³a i wyznanie wiary. Kap³an prawos³awny pyta chrzczonego lub ojca chrzestnego/matkê chrzestn¹: „Czy wypierasz siê szatana i wszystkich jego anio³ów,
wszystkich jego dzie³, wszelkiej jego pos³ugi i wszelkiej jego pychy?” (Service
Book, s. 148). W podobny sposób pyta luterañski duchowny/duchowna: „Czy
wypierasz siê diab³a?” (Taufbüchlein, Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, s. 577). W rycie prawos³awnym bezpoœrednio potem nastêpuje
wyznanie wiary w Chrystusa i Nicejsko-Konstantynopolitañski symbol wiary
(325/381), podczas gdy ryt luterañski pos³uguje siê Apostolskim wyznaniem wiary. Tak wiêc w obu tradycjach wiara chrzczonego lub rodziców chrzestnych zostaje wyra¿ona zmówieniem wyznania wiary.
5. Aczkolwiek dyskurs teologiczny mo¿e przypisaæ ró¿ne skutki naszemu
uczestnictwu w œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, to jednak tworz¹ one w
naszych rytach liturgicznych jednoœæ, tote¿ potraktujemy je ³¹cznie w tym dokumencie. Luteranie i prawos³awni s¹ zgodni, ¿e nasze uczestnictwo w œmierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa obdarza nas nastêpuj¹cymi darami: œmierci¹ starego
Adama (por. Rz 6, 6), z³¹czeniem z Chrystusem (por. Rz 6, 5), zbawieniem,
uœwiêceniem, oczyszczeniem cia³a i ducha (por. 1 Kor 6, 11), wyzwoleniem od
œmierci i diab³a, odpuszczeniem grzechów, zwyciêstwem nad moc¹ grzechu (por.
Rz 6), oœwieceniem duszy (por. Hbr 6, 4), odnow¹, narodzeniem na nowo (por. Tt
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3, 5), nowym ¿yciem w Chrystusie, dzieciêctwem Bo¿ym (por. Rz 8, 16), odnow¹
podobieñstwa Bo¿ego (por. Kol 3, 10; Ef 3, 10), ¿yciem wiecznym i w³¹czeniem
w Cia³o Chrystusa – Koœció³.
6. Otrzymanie tych darów znajduje wyraŸne potwierdzenie w luterañskich i
prawos³awnych rytach inicjacyjnych. W luterañskim porz¹dku chrzcielnym duchowny/duchowna zwraca siê do obecnych i objaœnia znaczenie chrztu: „W œwiêtym chrzcie ³askawy Ojciec niebiañski uwalnia nas od grzechu i œmierci, wi¹¿¹c
nas z œmierci¹ i zmartwychwstaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jesteœmy
rodzonymi dzieæmi upad³ej ludzkoœci; w wodzie chrztu stajemy siê odrodzonymi
dzieæmi Boga i dziedzicami ¿ycia wiecznego. Przez wodê i Ducha Œwiêtego stajemy siê cz³onkami Koœcio³a, który jest Cia³em Chrystusa” (Lutheran Book of
Worship, s. 121). Rola darów zostaje te¿ podkreœlona w modlitwie Lutra zwi¹zanej z potopem, która jest przytaczana w wiêkszoœci porz¹dków luterañskich:
„…Przez chrzest swojej w³asnej œmierci i swojego zmartwychwstania Twój umi³owany Syn uwolni³ nas z niewoli grzechu i œmierci i otworzy³ drogê do radoœci i
wolnoœci ¿ycia wiecznego. Uczyni³ wodê znakiem Królestwa Bo¿ego, oczyszczenia i odrodzenia … Wylej Twojego Ducha Œwiêtego, tak by ochrzczonym tutaj
darowane zosta³o nowe ¿ycie. Obmyj grzech tych wszystkich, którzy zostaj¹
oczyszczeni przez tê wodê i wyprowadŸ ich jako dziedziców Twego Królestwa
chwa³y” (Lutheran Book of Worship, s. 122).
7. W rycie prawos³awnym kap³an modli siê nad wod¹ chrzcieln¹: „…Panie
wszystkiego, przedstaw tê wodê jako wodê zbawienia, wodê uœwiêcenia, oczyszczenia cia³a i umys³u, wyzwolenia z niewoli, przebaczenia grzechów, oœwiecenia
duszy, k¹piel oczyszczenia, odnowy Ducha, daru Bo¿ego dzieciêctwa, szatê czystoœci, Ÿród³o ¿ycia … Z wysokoœci darowa³eœ nam przez wodê i Ducha Œwiêtego
nowe narodzenie. Przeto poka¿ siê, Panie, w tej wodzie i zapewnij, ¿e osoba,
która w niej zostanie ochrzczona, dozna przemiany, ¿e on czy ona pozbêdzie siê
starego cz³owieka, który jest ska¿ony z powodu po¿¹dañ cia³a, i ¿e on czy ona
przyoblecze siê w nowego cz³owieka i dozna odnowy na obraz Tego, który go
stworzy³, tak aby na podobieñstwo Twojej œmierci zosta³ pogrzebany i potem w
chrzcie móg³ w podobny sposób mieæ udzia³ w twoim zmartwychwstaniu…” (Service Book, s. 155-156).
8. Prawos³awni i luteranie stwierdzaj¹ zgodnie, ¿e trzecim komponentem
chrzeœcijañskiej inicjacji jest dar i pieczêæ Ducha Œwiêtego (2 Kor 1, 22; Ef 4,
30). W porz¹dkach luterañskich dar Ducha jest powi¹zany z nak³adaniem r¹k, po
którym nastêpuje albo pochrzcielne wotum, albo modlitwa o Ducha Œwiêtego. Po
trzykrotnym polaniu g³owy osoby chrzczonej przez duchownego/duchown¹ w
imieniu Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego nastêpuje w Taufbüchlein modlitwa:
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„Wszechmog¹cy Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który narodzi³ ciê
na nowo przez wodê i Ducha Œwiêtego i przebaczy³ ci wszystkie twoje grzechy,
ten niech umocni ciê w swojej ³asce ku ¿yciu wiecznemu” (Taufbüchlein w: Die
Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche, s. 578).
9. W Koœcio³ach luterañskich istnieje te¿ zwyczaj, ¿e duchowny/duchowna
k³adzie obie rêce na g³owie osoby dopiero co ochrzczonej i prosi o Ducha Œwiêtego: „Bo¿e, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, dziêkujemy Ci, ¿e uwolni³eœ
Twoich synów i Twoje córki od mocy grzechu i przez Twój œwiêty sakrament
wprowadzi³eœ do nowego ¿ycia. Wylej Twojego Ducha Œwiêtego na (Imiê): Ducha prawdy i rozumienia, Ducha rady i mocy, Ducha poznania i bojaŸni Bo¿ej,
Ducha radoœci z powodu Twojej obecnoœci” (Lutheran Book of Worship, s. 124).
Handbook of Lutheran Book of Worship dodaje do tego uwagê: „Na³o¿enie r¹k z
modlitw¹ o Ducha Œwiêtego oznacza powrót do liturgicznej pe³ni staro¿ytnego
Koœcio³a, która zosta³a utracona, gdy konfirmacja sta³a siê oddzielnym rytem” (s.
31). Wed³ug Lutheran Book of Worship duchowny/duchowna mo¿e naznaczyæ
czo³o dopiero co ochrzczonej osoby krzy¿em Chrystusa i wypowiedzieæ s³owa:
„(Imiê), dzieciê Bo¿e, jesteœ na zawsze oznaczony pieczêci¹ Ducha Œwiêtego i
naznaczony krzy¿em Chrystusa” (s. 125). Koœcio³y luterañskie, które trzymaj¹ siê
tego rytu, zaczê³y znowu stosowaæ rytualn¹ czynnoœæ namaszczenia, uwydatniaj¹c j¹ jako szczególny moment rytu chrzcielnego, aczkolwiek nie definiuj¹ jej
teologicznie jako odrêbnego sakramentu.
10. W rycie prawos³awnym dar Ducha Œwiêtego jest bardziej wyraziœcie eksponowany. Trzymaj¹c siê blisko tradycji patrystycznej prawos³awni widz¹ g³êboko siêgaj¹c¹ paralelê miêdzy uczestnictwem w sakramentach Koœcio³a a historycznym rozwojem ekonomii zbawienia, poczynaj¹c od Ojca, przez Syna i Ducha Œwiêtego. Po zanurzeniu kap³an namaszcza osobê chrzczon¹ œwiêtym
krzy¿mem powiadaj¹c: „…wszechmi³osierny Królu, udziel mu/jej tak¿e pieczêci
daru Twojego œwiêtego, wszechmocnego i zas³uguj¹cego na adoracjê Ducha…”
(Service Book, s. 159). Jak Jezus Chrystus w swojej ludzkiej naturze przyj¹³ dar
Ducha Œwiêtego, tak musz¹ wszyscy, którzy Go naœladuj¹, przyj¹æ ten sam dar na
podobieñstwo Koœcio³a zgromadzonego w Zielone Œwi¹tki. Œwiête namaszczenie
krzy¿mem (namaszczenie ochrzczonego œwiêtym krzy¿mem i modlitwa o przyjêcie Ducha Œwiêtego) jest samodzielnym, lecz nie daj¹cym siê rozdzieliæ sakramentem, który pojedynczemu wierz¹cemu umo¿liwia indywidualne prze¿ywanie
Zielonych Œwi¹tek Koœcio³a. Przez dar Ducha Œwiêtego wierz¹cy otrzymuj¹
przygotowanie i uprawnienie do uczestnictwa w Eucharystii, sakramencie, który
przyczynia siê do ich zjednoczenia z Chrystusem, tak ¿e staj¹ siê z Nim prawdziwie jednym Cia³em (syssomos) i jedn¹ Krwi¹ (homaimos). Zatem w tradycji prawos³awnej wszyscy, którzy otrzymali chrzest i namaszczenie krzy¿mem (bierz-
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mowanie), ³¹cznie z niemowlêtami i ma³ymi dzieæmi, zostaj¹ dopuszczeni bezpoœrednio do Eucharystii. Tradycja prawos³awna nadaje szczególne znaczenie œwiêtemu krzy¿mu. Co dziesiêæ lat w tygodniu wielkanocnym produkuje siê je z czystej oliwy i ponad 50 innych aromatycznych substancji. Symbolizuje to eklezjalny charakter namaszczenia krzy¿mem, które jednoczy nowoochrzczonych przez
Ducha Œwiêtego z Koœcio³em powszechnym.
11. Prawos³awni i luteranie na swoim posiedzeniu w Duràu (6-15 paŸdziernika 2004) stwierdzili, ¿e trzy g³ówne komponenty chrzeœcijañskiej inicjacji w
znacznym stopniu s¹ zawarte w ich ka¿dorazowych rytach. Swoje dope³nienie
znajduj¹ one w pe³nym uczestnictwie chrzeœcijan w ¿yciu Chrystusa i Jego Koœcio³a, gdy w œwiêtej Eucharystii spo¿ywaj¹ Jego Cia³o i pij¹ Jego Krew. Trzynaste posiedzenie Komisji Luterañsko-Prawos³awnej zajmie siê tematem: „Misterium Koœcio³a: Œwiêta Eucharystia (Wieczerza Pañska) w ¿yciu Koœcio³a”.
T³umaczy³ Karol Karski

Misterium Koœcio³a
D. Œwiêta Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a
Deklaracja Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej,
Bratys³awa, Republika S³owacji, 2-9 listopada 2006
Wspólna Komisja Luterañsko-Prawos³awna obradowa³a w Bratys³awie w
dniach 2-9 listopada 2006 r. Temat, który rozwa¿a³a, brzmia³: „Œwiêta Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a”. Podczas spotkania zaprezentowano nastêpuj¹ce referaty:
„Duchowoœæ Eucharystii i jej praktyczne implikacje ¿yciu Koœcio³a ewangelicko-luterañskiego” (E. Hagberg), „Luterañskie rozumienie Eucharystii” (K.Ch.
Felmy i J. Wasmuth), „Œwiêty Sakrament (mysterion) Eucharystii: perspektywa
prawos³awna” (V. Ionita), „Komentarze do wyst¹pieñ luterañskich” (A. Laham),
„Miejsce Eucharystii w boskiej ekonomii zbawienia” (Ch. Voulgaris), „Metabole
czy transsubstantiatio?” (S. Osipov). W oparciu o te referaty, Wspólna Komisja
by³a w stanie ustaliæ szeroki obszar zgodnoœci w rozumieniu roli Eucharystii w
¿yciu obu tradycji koœcielnych.
1. W oparciu o dorobek poprzednich spotkañ Komisji, prawos³awni i luteranie rozumiej¹ Sakrament Œwiêtej Eucharystii jako dope³nienie udzia³u chrzeœci-
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jan w ¿yciu Chrystusa i Jego Koœcio³a przez spo¿ywanie Jego Cia³a i picie Jego
Krwi w Œwiêtej Eucharystii (Deklaracja z Duràu, par.11). Przyznaj¹ tak¿e, i¿
Eucharystia oraz uczestnictwo w niej wiernych pozostaj¹ tajemnic¹ wykraczaj¹c¹ poza ludzkie rozumienie. Œwiêta Eucharystia stanowi Sakrament Nowego
Przymierza ustanowiony przez samego Chrystusa (Mt 26, 27; paralele). Jako
taka, jest ona nieod³¹czn¹ czêœci¹ ¿ycia Koœcio³a, bêd¹cego Cia³em Chrystusa.
Poprzez Chrzest wierz¹cy rodzi siê na nowo i jest naznaczany pieczêci¹ Ducha
Œwiêtego (dla prawos³awnych pieczêæ jest udzielana przez bierzmowanie). W
Eucharystii wierz¹cy otrzymuj¹ Cia³o i Krew Pana jako uzdrawiaj¹cy i duchowy pokarm dla swoich dusz i cia³ oraz doœwiadczaj¹ uczestnictwa w Ciele
Chrystusa. W ten sposób wierz¹cy dostêpuj¹ odpuszczenia grzechów i daru
¿ycia wiecznego. Eucharystia zak³ada wyznawanie jednej wiary Koœcio³a oraz
wzmacnia wiêŸ wierz¹cych z Chrystusem oraz jednoœæ i wspólnotê pomiêdzy
nimi, zarówno w wymiarze lokalnym jak i powszechnym (Mk 14,22-26; 1 Kor
10, 16n).
2. Luteranie i prawos³awni wierz¹, ¿e Chrystus ofiarowa³ siê „raz na zawsze” –
ephapax (Hbr 7,27; 9,12; 10,10; por.10,14). Choæ luteranie u¿ywaj¹ jêzyka ofiarniczego rzadziej ni¿ prawos³awni, to jedni i drudzy zgadzaj¹ siê, ¿e Eucharystia
jest Ofiar¹ o tyle, ¿e 1) to Chrystus a nie celebruj¹cy ksi¹dz ofiarowuje siê i jest
sk³adany jako Ofiara, 2) odkupieñcza Ofiara Chrystusa dokona³a siê wobec Boga
raz na zawsze i 3) jest ona sakramentalnie urzeczywistniana, zaœ jej dobrodziejstwa s¹ rozdzielane pomiêdzy wierz¹cymi zawsze i w ka¿dym czasie, gdy sprawowana jest Eucharystia. Ponadto, zarówno prawos³awni jak i luteranie postrzegaj¹ Eucharystiê jako Ofiarê dziêkczynienia i chwa³y (Hbr 13,15).
a. Krytyka Lutra wobec terminologii ofiarniczej mia³a na celu sprostowanie
b³êdnego rozumienia Eucharystii jako takiego dzia³ania cz³owieka, którym „zas³u¿y³by” na w³asne zbawienie.
b. Przez podkreœlenie, i¿ to Chrystus a nie kap³an jest tym, który sk³ada Ofiarê
eucharystyczn¹, prawos³awni przy³¹czaj¹ siê do luteranów w ich krytycyzmie
wobec takiego nadu¿ycia i nieporozumienia.
c. Prawos³awni rozumiej¹ Eucharystiê jako bezkrwaw¹ Ofiarê. Jest ona „bezkrwawa”, gdy¿ stanowi sakramentalne urzeczywistnienie jedynej w swoim rodzaju Ofiary Chrystusa na Krzy¿u. Jest ona „ofiar¹”, poniewa¿ chleb i wino sk³adane
przez Koœció³ zostaj¹ prawdziwie zjednoczone moc¹ Ducha Œwiêtego z cz³owieczeñstwem Chrystusa. Koœció³ sk³ada chleb i wino, które przez anamnezê ³¹cz¹
siê z Cia³em i Krwi¹ Chrystusa oraz ulegaj¹ przemianie dziêki zjednoczeniu z
wywy¿szonym i przebóstwionym cz³owieczeñstwem Chrystusa moc¹ dzia³ania
Ducha Œwiêtego (epikleza).
d. Prawos³awni i luteranie s¹ zgodni co do tego, ¿e Eucharystia jest równie¿
darem wspólnoty udzielonym nam przez Chrystusa. W tej wspólnocie w pe³ni
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jednoczymy siê z Nim i z cz³onkami Jego Cia³a. „Jak” zachodzi to misterium pozostaje niewyt³umaczalne, lecz to „co” siê dzieje jest jasno wyznawane w wierze
i dziêkczynieniu. Jan Damasceñski wyrazi³ to nastêpuj¹co: „… Jeœli pytasz, jak to
siê dzieje, wówczas winna ci wystarczyæ odpowiedŸ, ¿e dzieje siê to za spraw¹
Ducha Œwiêtego, w taki sam sposób jak Pan przybra³ na siebie Cia³o, w którym
istnia³ i zosta³ zrodzony ze Œwiêtej Bogurodzicy przez Ducha” (Wyk³ad wiary
prawos³awnej, 4, 13).
3. Obie tradycje, luterañska i prawos³awna, podkreœlaj¹ w³aœciwe przygotowanie do uczestnictwa w Eucharystii. Dla obydwu wi¹¿¹ siê z tym aktem modlitwy
przygotowawcze, spowiedŸ i odpuszczenie grzechów, które dla prawos³awnych
jest sakramentem pokuty. Dla prawos³awnych przygotowanie obejmuje równie¿
post; dla luteranów post nie jest wymagany, lecz czêsto praktykowany. Jedni i
drudzy s¹ zgodni co do tego, ¿e Eucharystia winna byæ sprawowana w³aœciwie/
kanonicznie i udzielana wy³¹cznie przez ordynowanych duchownych.
4. Luteranie i prawos³awni odczytuj¹ s³owa Pana: „to jest Cia³o moje, to jest
Krew moja” (Mt 26, 27n) dos³ownie. Wierz¹, ¿e w Eucharystii chleb i wino staj¹
siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa, by te zosta³y spo¿yte przez komunikantów. Jak to
siê dzieje, pozostaje dla przedstawicieli obydwu tradycji g³êbokim i prawdziwym
misterium. Chc¹c znaleŸæ dojœcie do tej tajemnicy, prawos³awni i luteranie odwo³ali siê do swojej w³asnej tradycji i w odniesieniu do tego, co tu siê dzieje, doszli
do ró¿nych przekonañ.
a. Luteranie mówi¹ o „rzeczywistej obecnoœci” Chrystusa w Eucharystii i
opisuj¹ Jego Cia³o i Krew jako „w”, „z” i „pod” postaci¹ chleba i wina (Formu³a Zgody, Solida Declaratio VII). Maj¹ przez to na myœli to, ¿e chleb i wino rzeczywiœcie staj¹ siê Cia³em i Krwi¹ Chrystusa poprzez S³owa Ustanowienia i
dzia³anie Ducha Œwiêtego. Odwo³uj¹c siê do Ÿróde³ patrystycznych, luteranie
rozumiej¹ obecnoœæ Chrystusa w elementach eucharystycznych na sposób chrystologiczny: „Jak w Chrystusie dwie ró¿ne, niezmienione natury s¹ nierozdzielnie z³¹czone, tak te¿ w Œwiêtej Wieczerzy dwa byty, naturalny chleb i prawdziwie naturalne Cia³o Chrystusa s¹ obecne razem tu na ziemi w dzia³aniu Sakramentu, tak jak zosta³ on ustanowiony” (Solida Declaratio VII). Wprawdzie
luteranie podtrzymuj¹ rozró¿nienie pomiêdzy osobow¹ uni¹ hipostatyczn¹ a
„zjednoczeniem sakramentalnym”, jednak preferuj¹ to drugie opisuj¹c obecnoœæ Chrystusa w Eucharystii. Teologia luterañska potrafi mówiæ o transformacji (mutatio) chleba i wina w Cia³o i Krew Chrystusa (Apologia Konfesji Augsburskiej, X, 2; XXIV). Nie oznacza to jednak, ¿e chleb i wino w Eucharystii
zostaj¹ pozbawione przez to swego materialnego charakteru. Luteranie podkreœlaj¹, ¿e sprawc¹ Sakramentu jest S³owo Bo¿e (Du¿y Katechizm Lutra, 5: O
Sakramencie O³tarza).
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b. Prawos³awni uznaj¹ rzeczywist¹ przemianê (metabole) chleba i wina w Cia³o i Krew Chrystusa poprzez S³owa Ustanowienia i dzia³anie Ducha Œwiêtego w
eucharystycznej anaforze. Nie oznacza to „transsubstancjacji” substancji chleba i
wina w substancjê przebóstwionego cz³owieczeñstwa Chrystusa, lecz zjednoczenie z Nim: „Chleb Komunii nie jest zwyk³ym chlebem, lecz po³¹czonym z boskoœci¹” (Jan Damasceñski). Po³¹czenie to sprowadza siê do zlewania przebóstwiaj¹cych w³aœciwoœci cz³owieczeñstwa Chrystusa oraz przebóstwiaj¹cej ³aski Jego
boskoœci na dary eucharystyczne. Odt¹d chleb i wino nie s¹ postrzegane w oparciu o swoje naturalne w³aœciwoœci, lecz w odniesieniu do przebóstwionego, ludzkiego Cia³a Chrystusa w które zmieniaj¹ siê moc¹ dzia³ania Ducha Œwiêtego. Podobnie jak w ujêciu chrystologicznym dwie natury s¹ zjednoczone hipostatycznie,
tak w Eucharystii wywy¿szone cz³owieczeñstwo Chrystusa oraz antytypy (œw.
Bazyli Wielki, Anafora) chleba i wina ulegaj¹ sakramentalnemu zjednoczeniu
przez dzia³anie Ducha Œwiêtego.
c. Prawos³awni i luteranie s¹ zgodni niezale¿nie od tego, czy u¿ywaj¹ okreœlenia metabole lub „rzeczywista obecnoœæ”, ¿e chleb i wino nie trac¹ swej istoty
(physis), gdy staj¹ siê sakramentalnie Cia³em i Krwi¹ Chrystusa. Œredniowieczna
doktryna transsubstancjacji jest odrzucana zarówno przez prawos³awnych, jak i
luteranów.
5. Prawos³awni i luteranie wierz¹, i¿ zmiany, jakie zachodz¹ podczas Eucharystii s¹ dokonywane przez Ducha Œwiêtego. Prawos³awni wyraŸnie w³¹czaj¹ ca³¹
ekonomiê zbawienia w liturgiczn¹ celebracjê Eucharystii, co osi¹ga swój punkt
kulminacyjny w s³owach ustanowienia, anamnezie, epiklezie oraz Komunii Œwiêtej. Dla luteranów nabo¿eñstwo eucharystyczne równie¿ zak³ada liturgiczne
uobecnienie ca³oœci dzie³a Chrystusa, lecz w sposób mniej wyszukany ni¿ u prawos³awnych. Jedni i drudzy uwa¿aj¹, ¿e Eucharystia nie mo¿e byæ oddzielana od
ca³oœci misterium zbawienia.
6. Zarówno dla luteranów jak i prawos³awnych, w³aœciwe u¿ycie elementów
eucharystycznych jest podyktowane s³owami samego Chrystusa w Piœmie Œwiêtym: „Bierzcie i jedzcie, to jest Cia³o moje; bierzcie i pijcie, to jest Krew moja
…” (Mt 26, 27n). Ci, którzy wierz¹ w s³owa Chrystusa otrzymuj¹ Jego Cia³o i
Krew dla swojego zbawienia. Luteranie nie uznaj¹ zbawczych w³aœciwoœci elementów, gdy te s¹ u¿ywane dla celów nieeucharystycznych. Jednak¿e stanowisko to nie wyklucza przekonania, i¿ zmiana chleba i wina w Cia³o i Krew Chrystusa jest ostateczna. Prawos³awni podkreœlaj¹ trwa³oœæ i nieodwracalnoœæ tej
przemiany.
a. Stanowisko luterañskie wynika z historycznej krytyki nieeucharystycznego u¿ywania elementów Eucharystii, czêstego w póŸnoœredniowiecznych tradycjach zachodnich. Luteranie widz¹ w takich praktykach niebezpieczeñstwo
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przes¹du, fetyszyzmu oraz nadu¿yæ w przypadku „mszy prywatnych”. Co wiêcej, teologia luterañska postrzega elementy jako œrodki zbawienia (media salutis), co znaczy, ¿e jej g³ówne zainteresowanie skupia siê na obu wielkoœciach –
Bogu i wierz¹cym – które za pomoc¹ tych œrodków ze sob¹ siê jednocz¹, a nie
na œrodkach jako takich. St¹d te¿ tradycja luterañska nie przywi¹zuje szczególnej wagi do tego, co dzieje siê z elementami poza ich u¿yciem w Eucharystii
(extra usum).
b. Prawos³awni rozumiej¹ przemianê elementów chrystologicznie. Poniewa¿
obecnoœæ Chrystusa w elementach przynosi po³¹czenie boskiego z ziemskim, elementy ziemskie s¹ przemienione – przebóstwione – tak dalece, jak ludzka natura
Chrystusa podlega przemianie poprzez zjednoczenie z pierwiastkiem boskim. W
efekcie prawos³awni wierz¹, ¿e elementy ulegaj¹ sakramentalnej przemianie w
samych sobie podczas zjednoczenia z Cia³em i Krwi¹ Chrystusa oraz ¿e przemiana ta jest tak nieodwracalna jak samo Wcielenie. Niemniej akcentuj¹, ¿e konsekrowany chleb i konsekrowane wino powinny byæ u¿ywane wy³¹cznie w celach
eucharystycznych.
c. Luteranie mog¹ zgodziæ siê ze stanowiskiem prawos³awnym bez rezygnacji
ze swej koncentracji na w³aœciwym u¿yciu elementów Eucharystii. Luterañskie
uznanie dla prawos³awnych akcentów chrystologicznych wraz z refleksj¹ nad
w³asn¹ tradycj¹ szacunku dla Eucharystii mog³yby domagaæ siê analogicznej do
prawos³awnej troski w postêpowaniu z elementami extra usum, na przyk³ad w
odniesieniu do konsekrowanego chleba i wina po celebracji eucharystycznej.
7. Luteranie i prawos³awni wespó³ uznaj¹ eschatologiczny wymiar Eucharystii, przenosz¹cej zarówno przesz³oœæ jak i przysz³oœæ w teraŸniejszoœæ. Skoro
misterium eschatologicznym jest wcielony, ukrzy¿owany, zmartwychwsta³y i
wywy¿szony Chrystus, który przychodzi ponownie w chwale, to Eucharystia
³¹cz¹ca nas z Nim i Jego z nami ma wymiar prawdziwie eschatologiczny. Eucharystia przybli¿a eschaton wierz¹cym i œwiatu. Przynosi ona zbawienie wierz¹cemu, a s¹d niewierz¹cemu oraz jej niegodnemu uczestnikowi (1 Kor 11,27 i
nast.).
Poprzez udzielanie nam swego œwiêtego Cia³a i œwiêtej Krwi do spo¿ycia,
Chrystus jest cieleœnie tak bliski nam dzisiaj, jak by³ swym pierwszym uczniom i
wszystkim wyznawcom przez wieki. Jednak¿e Sakrament jest tak¿e antycypacj¹
przysz³ego zbawienia i przedsmakiem weselnych godów Baranka w niebie (Ap
19,9). Ten posi³ek, Wieczerza Królestwa, obejmuje zarówno przysz³¹ eschatologiê paruzji, jak i ju¿ rozpoczêt¹ eschatologiê Eucharystii. W nim Bóg Ojciec nie
tylko przebacza nam nasze grzechy, lecz tak¿e karmi nas Cia³em i Krwi¹ Swojego
Syna, dziêki czemu jesteœmy wzmocnieni w naszej ziemskiej pielgrzymce przez
Ducha Œwiêtego, dopóki w pe³ni nie posi¹dziemy ¿ycia w œwiecie, który ma nadejœæ, a które to ¿ycie posiadamy ju¿ teraz w ukryty sposób przez wiarê. S³owami
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staro¿ytnej modlitwy: „Maranatha, Nasz Panie, przyjdŸ” (1 Kor 16,22) Koœció³
prosi o przysz³e nadejœcie Pana na koñcu czasów oraz Jego przyjœcie teraz, przez
Ducha w tej Œwiêtej Wieczerzy. W Eucharystii Królestwo staje siê obecn¹ rzeczywistoœci¹, gdy¿ poprzez przyst¹pienie do Komunii z Cia³em i Krwi¹ Chrystusa
wierz¹cy doœwiadczaj¹ trwa³ej jednoœci z wywy¿szonym Panem.
8. Poniewa¿ Eucharystia urzeczywistnia eschatologiczne Królestwo Chrystusa
w przestrzeni i czasie, stanowi ona zbawcze b³ogos³awieñstwo dla ca³ego zamieszka³ego œwiata (oikoumene, Hbr 2,5). Oznacza to zarówno œrodowisko naturalne, jak i wspólnotê ludzk¹. Eucharystia przekszta³ca swych uczestników, poprzez ich w³aœciwe dzia³anie, w zwiastunów Bo¿ego, mistycznego b³ogos³awieñstwa w Chrystusie dla œwiata. Zaanga¿owanie w troskê o œrodowisko naturalne
(oikos) stworzenia jest konsekwencj¹ udzia³u w Eucharystii. W elementach otrzymujemy dar stworzenia, który ofiarowujemy z powrotem Dawcy i znów go dostajemy dziel¹c go z innymi. Stanowi to sakramentalne podkreœlenie zarówno naszej
zale¿noœci od Stwórcy, jak i odpowiedzialnoœci wobec stworzenia. To samo dotyczy w³aœciwego zaanga¿owania spo³ecznego chrzeœcijan. Eucharystia jest sakramentem ludzkiego pojednania par excellence, gdy¿ jednoczy swych uczestników
przy stole Pana. Wierni zostaj¹ pos³ani w œwiat, by s³u¿yæ Królestwu Bo¿emu.
Wskazuje na to liturgicznie luterañskie rozes³anie: „IdŸcie w pokoju i s³u¿cie
Panu!” W liturgii prawos³awnej istnieje kilka miejsc oznaczaj¹cych tak¹ „liturgiê
po liturgii”. Ostatnia modlitwa dziêkczynna towarzysz¹ca przyjêciu Komunii
Œwiêtej zaczyna siê s³owami: „ProwadŸ nas w³aœciw¹ drog¹, umacniaj nas w Bo¿ej bojaŸni, chroñ nasze ¿ycie i dodaj pewnoœci w podejmowanych staraniach…”.
Równie¿ w modlitwie rozes³ania, wierz¹cy prosz¹ Pana o to, by prowadzi³ ich na
drodze uœwiêcenia, da³ pokój œwiatu, duchowieñstwu i wszystkim ludziom. Te
intuicje maj¹ dalekosiê¿ne implikacje i powinny zostaæ gruntowniej zbadane w
przysz³oœci.
9. Luteranie i prawos³awni zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e relacja pomiêdzy Eucharysti¹ a pos³ugiwaniem/kap³añstwem z mocy ordynacji (hierosyne) wymaga
gruntownego przedyskutowania na póŸniejszym etapie dialogu. Jedni i drudzy
zarówno ¿ywi¹ nadziejê, jak i modl¹ siê o nadejœcie dnia, w którym bêd¹ mogli
razem celebrowaæ Eucharystiê i dzia³aæ jako jedno Cia³o Chrystusa dla ¿ycia i
zbawienia œwiata.
10. Komisja uzgodni³a, ¿e podczas swego nastêpnego spotkania rozszerzy refleksjê na temat „Œwiêtej Eucharystii w ¿yciu Koœcio³a” poprzez pracê nad nastêpuj¹cymi tematami: „Przygotowanie i celebracja Eucharystii; Eucharystia a ekologia (i wspólnota ludzka).
T³umaczy³ Marcin Ziemkowski
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Misterium Koœcio³a
D/2. Œwiêta Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a.
Przygotowanie, implikacje teologiczne i spo³eczne
Deklaracja Wspólnej Komisji Luterañsko-Prawos³awnej,
Pafos, Cypr, 30 maja – 7 czerwca 2008
Na swoim posiedzeniu w Durau (Rumunia) w paŸdzierniku 2004 r. Wspólna
Komisja Luterañsko-Prawos³awna jako temat trzynastego posiedzenia plenarnego
wybra³a: „Misterium Koœcio³a – D. Œwiêta Eucharystia w ¿yciu Koœcio³a”. Trzynaste posiedzenie odby³o siê w 2006 r. w Bratys³awie (Republika S³owacji) dla
rozwa¿enia tego tematu i opracowania wspólnej deklaracji. W Bratys³awie Komisja dosz³a do wniosku, i¿ trzeba siê bêdzie dalej zajmowaæ tematyk¹ zwi¹zan¹ z
Eucharysti¹ i skoncentrowaæ uwagê szczególnie na dwóch sprawach: przygotowaniu uroczystoœci eucharystycznej oraz ekologicznych i spo³ecznych aspektach
Eucharystii.
Czternaste wspólne posiedzenie plenarne, na którym mia³y byæ rozwa¿ane te
kwestie, odby³o siê od 30 maja do 7 czerwca 2008 r. w Pafos na Cyprze. Komisja,
w oparciu o materia³ przygotowany przez komitet przygotowawczy, który obradowa³ w Joensuu (Finlandia) w dniach 3-8 paŸdziernika 2007 r., oraz wyg³oszone
i przedyskutowane referaty, kontynuowa³a swoje przemyœlenia. Referaty te dotyczy³y nastêpuj¹cej problematyki: „Przygotowanie do uczestnictwa w Eucharystii i
kanoniczna celebracja Boskiej Liturgii” (G.D. Dragas), „Wieczerza Pañska: przygotowanie i praktyka w tradycji luterañskiej” (D. McCoid), „Liturgia po liturgii.
Œwiêta Eucharystia i misja Koœcio³a prawos³awnego dzisiaj” (V. Ionita), „Twoje
od twoich Tobie ofiarujemy. Ewentualna prawos³awna teologia eucharystycznoekologiczna” (V. Jezek) oraz „Spo³eczne i etyczne aspekty Eucharystii” (A. Raunio). Podczas dyskusji nad tymi referatami ujawni³o siê szerokie spektrum zgodnych pogl¹dów, szereg wa¿nych ró¿nic oraz silne wspólne zaanga¿owanie odnoœnie do implikacji Eucharystii dla œwiata.

I. Przygotowanie siê do uczestnictwa w Eucharystii
1. Prawos³awni i luteranie postrzegaj¹ Eucharystiê jako budz¹cy bojaŸñ i najbardziej uroczysty sakrament, który jest podstaw¹ ¿ycia Koœcio³a. Stanowi on dar
¿ycia wiecznego, œrodek zbawienia oraz lekarstwo nieœmiertelnoœci. Uczestnictwo w Eucharystii jest partycypacj¹ w zmartwychwsta³ym cz³owieczeñstwie
Chrystusa, który jest obecny w sakramencie. Jest ona œwiêtym œwiêtych chrzeœci-
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jañskiego uwielbienia. Jako taka, Eucharystia wymaga w³aœciwego przygotowania siê do niej. „Dr¿yjcie, o œmiertelni, widz¹c bosk¹ krew. Gdy¿ jest ona niczym
¿arz¹cy siê wêgiel dla niegodnych” (Boska Liturgia œw. Jana Z³otoustego).
2. Wed³ug œwiêtego Paw³a: „Przeto, ktokolwiek by jad³ chleb i pi³ z kielicha
Pañskiego niegodnie, winien bêdzie cia³a i krwi Pañskiej. Niech¿e wiêc cz³owiek
samego siebie doœwiadcza i tak niech je z chleba tego i kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozró¿niaj¹c cia³a Pañskiego, s¹d w³asny je i
pije” (1 Kor 11:27-29). Pod¹¿aj¹c za wskazaniem œw. Paw³a, luteranie i prawos³awni podkreœlaj¹ rolê rachunku sumienia w przygotowaniu siê do Eucharystii.
3. Napomnienie œw. Paw³a nastêpuje po jego konsternacji dotycz¹cej nadu¿ycia Eucharystii celebrowanej w stanie podzia³u gminy i ignorowania spo³ecznych
podzia³ów wewn¹trz niej (1 Kor 11, 17-22). W podobnym duchu Jezus Chrystus
wzywa przystêpuj¹cych do o³tarza, by najpierw pojednali siê z ludŸmi, którzy
maj¹ coœ przeciwko nim (Mt 5, 23-24). Zatem w³aœciwe przygotowanie siê do
Eucharystii powinno obejmowaæ pojednanie siê z braæmi i siostrami. Tradycje:
luterañska i prawos³awna oczekuj¹, by takie pojednanie, jeœli jest ono potrzebne,
nastêpowa³o po rachunku sumienia. W pewnych wypadkach wymienione tradycje
dostarczaj¹ specyficznych rytua³ów u³atwiaj¹cych ten proces.
4. Rachunek sumienia poci¹ga za sob¹ spowiedŸ i odpuszczenie grzechów.
Dokonuje siê to zarówno w modlitwie osobistej, jak i poprzez akt spowiedzi i
rozgrzeszenia przed kap³anem lub pastorem, co dla prawos³awnych stanowi sakrament spowiedzi. Podczas gdy luteranie nie okreœlaj¹ na ogó³ spowiedzi mianem sakramentu, to praktykuj¹ oni tak¿e spowiedŸ prywatn¹ i absolucjê. W tradycji luterañskiej celebracja eucharystyczna obejmuje spowiedŸ powszechn¹ i
rozgrzeszenie. Pomiêdzy luteranami a prawos³awnymi pozostaj¹ ró¿nice w postrzeganiu spowiedzi. Ustalenie tego, czy takie ró¿nice stanowi¹ przeszkodê we
wspólnym uczestnictwie w Eucharystii, wymaga dalszej dyskusji.
5. Poniewa¿ jest to akt pokutny, to luteranie i prawos³awni uwa¿aj¹ poszczenie za wa¿ny element ich duchowego przygotowania do Eucharystii.
a. Tradycja prawos³awna wymaga poszczenia przed przyjêciem sakramentu.
Ca³kowita wstrzemiêŸliwoœæ rozpoczyna siê nie póŸniej ni¿ o pó³nocy w dniu
poprzedzaj¹cym celebracjê Eucharystii. Inne okresy postne s¹ okreœlone przez
kalendarz liturgiczny i s¹ one wymagane jako przygotowanie do niektórych wa¿nych œwi¹t oraz do uczestnictwa z tej okazji w Eucharystii; chodzi tu o okres
Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia i specjalne okresy postne poprzedzaj¹ce
œwiêta: Aposto³ów (29 VI), Zaœniêcia Matki Bo¿ej (15 VIII), Bo¿ego Narodzenia,
Epifanii, Œciêcia Jana Chrzciciela, Podwy¿szenia Krzy¿a. Post obowi¹zuje tak¿e
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we wszystkie œrody i pi¹tki poza tygodniem po Wielkanocy. Dodatkowo specjalny post mo¿e byæ na³o¿ony przez spowiednika w ramach pokuty.
b. Wielu luteranów praktykuje regularne poszczenie i uwa¿a je za integraln¹
czêœæ swej eucharystycznej pobo¿noœci, choæ nie jest to wymagane.
c. Ró¿nice pomiêdzy prawos³awnymi i luteranami co do poszczenia wynikaj¹
czêœciowo z ich ró¿nych perspektyw teologicznych w ocenie roli cz³owieka w
procesie zbawienia. Dalszych badañ wymaga ustalenie, czy ró¿nice te s¹ czynnikiem podzia³u koœcielnego lub daj¹ siê ze sob¹ pogodziæ.
6. Prawos³awni i luteranie podkreœlaj¹, ¿e uczestnicy winni podchodziæ do Eucharystii z w³aœciwym wewnêtrznym nastawieniem, któremu sprzyjaj¹ pouczenie
i modlitwa. Dotyczy to równie¿ celebruj¹cego duchownego, dla którego obydwie
tradycje przewiduj¹ specjalne modlitwy.
a. W Du¿ym Katechizmie Lutra komunikanci s¹ wezwani do modlitwy i namys³u: „Przyjrzyj siê teraz z kolei mocy i po¿ytkowi tego sakramentu, z powodu
których zosta³ on ustanowiony; w tym bowiem najwa¿niejsza rzecz, abyœmy wiedzieli, czego w nim szukaæ i co z niego wzi¹æ mamy.” (5, 20n.). Ta moc i ten
po¿ytek koncentruj¹ siê na absolucji. Wed³ug Lutra: „Po to przystêpujemy do sakramentu, aby otrzymaæ taki skarb, przez który i w którym otrzymujemy odpuszczenie grzechów. (…) z tego te¿ powodu ka¿e mi On jeœæ i piæ, aby to mnie s³u¿y³o i przynosi³o po¿ytek oraz by³o dla mnie pewn¹ rêkojmi¹ i znakiem, wiêcej,
dobrem ustanowionym przeciw moim grzechom, œmierci i wszelkiemu nieszczêœciu” (5, 21n.). Luterañskie œpiewniki zawieraj¹ podobne modlitwy i pouczenia,
których u¿ycie stanowi czêœæ sta³ego przygotowania do Eucharystii.
b. Prawos³awni komunikanci maj¹ do dyspozycji w³aœciwe porz¹dki liturgiczne w swoich modlitewnikach. Obejmuj¹ one m.in. modlitwy œw. Bazylego Wielkiego, œw. Jana Z³otoustego, œw. Jana Damasceñskiego, œw. Szymona Nowego
Teologa i œw. Szymona Metafrastesa. Kanon rozpoczyna siê s³owami: „Mi³osierny Panie, niechaj Twoje Œwiête Cia³o stanie siê dla mnie chlebem nieœmiertelnoœci, zaœ Twa Cenna Krew lekarstwem na wszelkie choroby.” Ostatnie s³owa, wymawiane tu¿ przed przyjêciem sakramentu, brzmi¹: „Przyjmij mnie dziœ, Synu
Bo¿y, jako uczestnika Twej mistycznej Wieczerzy. Wrogom Twoim nie powiem o
Twej tajemnicy, nie dam Ci te¿ poca³unku Judasza, lecz niczym ³otr proszê Ciê:
pamiêtaj o mnie, Panie, w Twoim Królestwie”. Teksty liturgiczne zawieraj¹ równie¿ modlitwy po przyjêciu komunii, które s¹ przeznaczone zarówno dla œwieckich, jak i duchownych. Od celebransów oczekuje siê jednak odmówienia dodatkowego kanonu liturgicznego, zwi¹zanego z dziennym oficjum.
7. Luteranie i prawos³awni starannie okreœlaj¹ w³aœciwy sposób sprawowania
Eucharystii. Aktualnie nie istnieje miêdzy nimi wspólnota eucharystyczna, choæ
jedni i drudzy s¹ zgodni w wielu kwestiach, takich jak np. troska o liturgiê i nie-
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zbêdne doñ utensylia (szaty dla ksiê¿y, obrus o³tarzowy, naczynia liturgiczne, eucharystyczne dary chleba i wina itd.). Z powodu wiêkszej z³o¿onoœci swej liturgii,
prawos³awni przestrzegaj¹ wielu specyficznych regulacji dotycz¹cych np.: kwaszonego chleba i czerwonego wina, czasu celebracji, spo¿ycia uœwiêconych elementów na jej koñcu, wspomnienia w³adz biskupich i tym podobnych. Podczas
gdy praktyka luterañska mo¿e zawieraæ niektóre z powy¿szych w¹tków, to luteranie nie uwa¿aj¹ pe³nego porozumienia z prawos³awnymi co do rytua³u za niezbêdne. Niemniej, g³êbsze porozumienie pomiêdzy dwiema tradycjami co do
praktyki liturgicznej u³atwi³oby lepsze wzajemne zrozumienie pomiêdzy luteranami a prawos³awnymi i pomog³oby im w osi¹gniêciu celu, jakim jest wspólna komunia.
8. Eucharystia stanowi serce naszej wiary, st¹d rzecz¹ najwy¿szej wagi jest
wspieranie wiernych we w³aœciwym przygotowywaniu siê do czêstego w niej
uczestnictwa. Obydwie tradycje podkreœlaj¹, ¿e sposoby tego przygotowywania
nie powinny byæ rozumiane legalistycznie, lecz winny s³u¿yæ wiernym w dobrym
przyjêciu komunii œwiêtej, bêd¹cej pokarmem ich wiary i ¿ycia.

II. Ekologiczne i spo³eczne implikacje Eucharystii
9. Eucharystia nie zamyka siê w liturgicznej celebracji w murach œwi¹tyni.
Chrystus prowadzi i uœwiêca komunikantów, którzy realizuj¹ misjê Koœcio³a w
œwiecie. Na przestrzeni dziejów luteranie poszukiwali dróg skutecznego realizowania tej misji poprzez modlitwê, refleksjê teologiczn¹ oraz dzia³ania praktyczne.
Prawos³awni wykazywali podobne zaanga¿owanie, realizuj¹c tak zwan¹ „liturgiê
po liturgii” w odniesieniu do problemów œrodowiska naturalnego i potrzeb spo³ecznych na poziomach: lokalnym, narodowym i miêdzynarodowym.
10. Prawos³awni i luteranie przyznaj¹ wspólnie, ¿e ich uczestnictwo w Eucharystii wzywa ich, jako s³ugi Bo¿ej ³aski, do odpowiadania na potrzeby œwiata.
Eucharystia ma g³êboko wspólnotowy charakter, który objawia cia³o Chrystusa –
Koœció³, pos³any, by s³u¿yæ zbawczemu zamiarowi Boga wobec ca³ego kosmosu.
Chrystus jest, w ca³ym tego s³owa znaczeniu, darem dla wszystkich wierz¹cych,
darem, który przekszta³ca wszystko, co istnieje. Jako otrzymuj¹cy ten najœwiêtszy
dar, wierz¹cy sami podlegaj¹ przekszta³ceniu w tych, którzy s¹ pos³ani, by zmieniaæ œwiat zgodnie ze zbawczym planem Chrystusa.
11. W tym sensie Eucharystia wywiera g³êboki wp³yw na ¿ycie Koœcio³a w
œwiecie. Jak napisa³ œw. Pawe³: „Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia siê synów Bo¿ych. Stworzenie bowiem zosta³o poddane marnoœci – nie z w³asnej chêci, ale ze wzglêdu na Tego, który je podda³ – w nadziei, ¿e równie¿ i ono
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zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyæ w wolnoœci i chwale
dzieci Bo¿ych” (Rz 8, 19– 22). Koœció³ winien byæ dla ludzkoœci znakiem mówi¹cym, by ta przesta³a eksploatowaæ stworzenie i nie traktowa³a go w sposób
arbitralny i egoistyczny. Stworzenie jest intymnym partnerem ludzkoœci w zbawieniu ofiarowanym jej przez Boga w Chrystusie.
12. Koœcio³y luterañskie i prawos³awne dowiod³y swojego przywi¹zania do
tego wezwania poprzez rozmaite inicjatywy ekologiczne. Ich przyk³ady obejmuj¹
dzia³ania lokalnych parafii luterañskich na rzecz zmniejszania zu¿ycia energii,
inicjatywê „niedziel bez samochodu”, wspieranie odnawialnych Ÿróde³ energii
oraz asystowanie wiernym w prowadzeniu bardziej energooszczêdnego ¿ycia. Na
poziomie globalnym, Œwiatowa Federacja Luterañska podkreœla swoje zaanga¿owanie w sprawy œrodowiska naturalnego poprzez dedykowanie posiedzeñ rad i
zgromadzeñ ogólnych tematom ekologicznym. Troska o œrodowisko naturalne
jest cech¹ charakterystyczn¹ prawos³awnej ascezy i praktyki liturgicznej. Dla
przyk³adu, prawos³awni œwiêc¹ wszelkie wody (rzeki, morza itp.), miejsca zamieszkania, szko³y, budynki itp. co roku w œwiêto Epifanii. Poœwiêcenie (Hagiasmos) jest pos³ug¹ odnosz¹c¹ siê do ka¿dego aspektu œrodowiska. Na poziomie
miêdzynarodowym nowe inicjatywy wysuwa Patriarchat Ekumeniczny. Dotycz¹
one m.in. ustanowienia nowego œwiêta koœcielnego 1 wrzeœnia jako „dnia stworzenia”, corocznych konferencji poœwiêconych sprawom œrodowiska naturalnego,
a przeprowadzanych w pobli¿u miejsc szczególnie zagro¿onych (jak np.: Morze
Czarne, Morze Adriatyckie, Amazonia, dorzecze Dunaju i inne) oraz wydawania
odpowiednich publikacji.
13. Prawos³awni i luteranie stwierdzaj¹ i ¿a³uj¹ zarazem, ¿e mimo wszystkich dotychczasowych inicjatyw na rzecz œrodowiska naturalnego, uczynili
pod tym wzglêdem zbyt ma³o, tote¿ musz¹ znaleŸæ sposoby zintensyfikowania
swych dzia³añ w przysz³oœci. Wed³ug patriarchy ekumenicznego Konstantynopola, Bart³omieja, wspó³czesny œwiat stoi w obliczu „wymykaj¹cego siê opisom
kryzysu œrodowiska naturalnego”. Chrzeœcijanie s¹ w ten kryzys wpl¹tani bezpoœrednio i poœrednio. Jak stwierdza patriarcha, „nadszed³ moment, by zepchn¹æ z piedesta³u nasz obecny sposób myœlenia i rozwa¿yæ na nowo, jak obchodzimy siê z tym unikalnym œwiatem, który Bóg wszechmog¹cy powierzy³
nam przykazuj¹c, byœmy siê o niego ‘troszczyli i go chronili’” (Przes³anie Jego
Œwi¹tobliwoœci Patriarchy Ekumenicznego Bart³omieja na Œwiatowy Dzieñ
Œrodowiska Naturalnego [5 czerwca 2008]). Jako uczestnicy Eucharystii jesteœmy wezwani do przemyœlenia w zasadniczy sposób naszych pogl¹dów i praktyk dotycz¹cych œrodowiska naturalnego. Przemyœlenia te powinny prowadziæ
nas dalej ni¿ dot¹d. Mog¹ one wieœæ nas tak¿e poza tradycyjne wzory eucharystycznej myœli i praktyki.
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14. Wspólnotowy charakter Eucharystii ma dalekosiê¿ne implikacje dla chrzeœcijañskiego zaanga¿owania w ¿ycie spo³eczne. Tradycje: luterañska i prawos³awna nios¹ pod tym wzglêdem istotne œwiadectwo. Przyk³ady z nich zaczerpniête zawieraj¹ co nastêpuje:
a. Luter, opisuj¹c jednoœæ eucharystyczn¹ wierz¹cego z Chrystusem, akcentuje
szczególnie oddzia³ywanie Eucharystii na ¿ycie spo³eczne: „Chrystus z wszystkimi, którzy przez Jego mi³oœæ staj¹ siê œwiêtymi, przybiera na siebie nasz¹ postaæ,
by walczyæ wraz z nami przeciwko grzechowi, œmierci i wszelkiemu z³u. Rozpala
to w nas tak¹ mi³oœæ, ¿e przybieramy Jego postaæ, polegaj¹c na Jego sprawiedliwoœci, ¿yciu i szczêœliwoœci. W ten sposób przez wspólnotê Jego dóbr i naszego
nieszczêœcia stajemy siê jednym chlebem, jednym cia³em, jednym napojem i
wszystko mamy wspólne. O, jak wielki to sakrament, mówi œw. Pawe³, poprzez
który Chrystus i Koœció³ staj¹ siê jednym cia³em (Ef 5, 32). Poprzez tê sam¹ mi³oœæ mamy siê zmieniæ i uczyniæ w³asnymi wszelkie s³aboœci innych chrzeœcijan;
mamy przybraæ na siebie ich postaæ i ich potrzeby a wszelkie dobro, które jest w
naszej mocy mamy uczyniæ ich dobrem, by mogli zeñ korzystaæ. Oto autentyczna
wspólnota i prawdziwe znaczenie sakramentu. W ten sposób, przez mi³oœæ, zmieniamy siê jedni w drugich, tworz¹c wspólnotê” (M. Luther, Ein Sermon von dem
hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von den
Bruderschaften; cf. WA 2, 748).
b. Stanowisko prawos³awia przedstawia wymownie nastêpuj¹cy tekst œw. Jana
Z³otoustego. Komentuj¹c pouczenia aposto³a Paw³a, adresowane do Koryntian,
œw. Jan mówi o obowi¹zku chrzeœcijan bycia kap³anami Chrystusa i s³u¿enia spo³eczeñstwu tak, jak gdyby by³o ono o³tarzem Chrystusa: „O³tarz ten sk³ada siê z
poszczególnych cz³onków Chrystusa, a cia³o Pana jest twoim o³tarzem … O³tarz
ten wzbudza szacunek w wiêkszym stopniu ni¿ ten, którego u¿ywacie teraz w
koœciele, lub ni¿ ten, którego w dawnych czasach u¿ywano w Izraelu… Z o³tarzem tym mo¿ecie siê zetkn¹æ wszêdzie, zarówno na ulicach jak i na targowiskach. W ka¿dej godzinie mo¿ecie na nim sk³adaæ ofiarê, poniewa¿ tak¿e na tym
o³tarzu dokonywana jest ofiara. I tak jak kap³an stoi przywo³uj¹c Ducha, tak i wy
równie¿ przywo³ujcie Ducha nie mow¹, lecz czynami … Tak wiêc, gdy widzicie
ubogiego wierz¹cego, to myœlcie o tym, ¿e widzicie o³tarz; gdy dostrzegacie
¿ebrz¹cego, to nie tylko nie powinniœcie go zniewa¿aæ, lecz wrêcz czciæ go, zaœ
gdy inny zniewa¿a go, to zapobiegajcie temu.” (Œw. Jan Z³otousty, Komentarz na
temat Drugiego Listu œw. Paw³a do Koryntian, rozdz. 9, 10, Homilia XX).
15. Stwierdzenia takie jak powy¿sze œwiadcz¹ o g³êboko pojednawczej mocy
Eucharystii. Zaanga¿owanie na jej rzecz jednoczy prawos³awnych i luteranów.
Obydwie tradycje wykazuj¹ d³ugotrwa³¹ aktywnoœæ spo³eczn¹ i charytatywn¹,
której przyk³ady obejmuj¹: zak³adanie szpitali, domów dla ludzi w podesz³ym
wieku, zaopatrywanie w ¿ywnoœæ potrzebuj¹cych, prowadzenie misji, szkó³ i in-
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nych instytucji edukacyjnych. Na poziomie parafii, luteranie i prawos³awni anga¿uj¹ siê w ró¿norodne dzia³ania charytatywne (w³¹czaj¹c w to zarówno duchownych jak i œwieckich), dotycz¹ce m.in. pomocy ubogim, duszpasterstwa wiêziennego, szpitalnego i wojskowego. Prawos³awne kobiety anga¿uj¹ siê w pos³ugiwanie charytatywne okreœlane mianem Philoptochos, prowadzone na poziomach:
parafii, diecezji i ca³ego kraju. Obydwa Koœcio³y maj¹ równie¿ znacz¹cy wk³ad
w pos³ugiwanie spo³eczne na poziomie miêdzynarodowym. Prawos³awie prowadzi Miêdzynarodowe Dzie³a Mi³osierdzia Prawos³awnych Chrzeœcijan (IOCC),
które zbieraj¹ fundusze dla ofiar katastrof. Œwiatowa Federacja Luterañska zosta³a powo³ana do ¿ycia w zwi¹zku z wysi³kami odbudowy po drugiej wojnie œwiatowej i podtrzymuje swe miêdzynarodowe zaanga¿owanie diakonijne, dzia³ania
na rzecz uchodŸców oraz programy pomocowe.
16. Poniewa¿ Eucharystia jednoczy w Chrystusie wyznawców miêdzy sob¹
oraz ze wszystkimi, których On przyszed³ zbawiæ, misja eucharystyczna Koœcio³a
skupia siê szczególnie na podzia³ach politycznych i spo³ecznych, gdziekolwiek
takie siê pojawiaj¹. Ró¿nice w zakresie przynale¿noœci etnicznej, p³ci, klas spo³ecznych i ekonomicznych, jêzyka, sympatii politycznych i inne s¹ przekraczane
w Eucharystii i nie mog¹ nigdy dzieliæ wspólnoty eucharystycznej. Eucharystia
uwra¿liwia Koœció³ na niesprawiedliwoœæ i konflikt oraz wzywa go do niesienia
pomocy w zaprowadzaniu sprawiedliwoœci i w przywracaniu pokoju. Luteranie i
prawos³awni potwierdzaj¹ swoje zaanga¿owanie w dzie³o pokoju i sprawiedliwoœci spo³ecznej modl¹c siê ¿arliwie o ich urzeczywistnienie oraz anga¿uj¹c w odpowiednie dzia³ania. Podobnie jak w odniesieniu do œrodowiska naturalnego, tak i
na polu dzia³alnoœci spo³ecznej, prawos³awni i luteranie s¹ zobligowani poœrednio
i bezpoœrednio w zwalczanie niesprawiedliwoœci i konfliktów na poziomach: narodowym i miêdzynarodowym. Wzywamy cz³onków obu tradycji do pokuty i
pobo¿nego poszukiwania sposobów odpowiadania na to wezwanie, w zgodzie z
nasz¹ wiar¹ eucharystyczn¹.
17. Na koniec cz³onkowie komisji pragn¹ wskazaæ, ¿e spo³eczne i œrodowiskowe implikacje Eucharystii nigdy nie dzieli³y luteranów i prawos³awnych. Nasze
wspólne zaanga¿owanie w prze¿ywanie doœwiadczenia eucharystycznego stanowi
najbardziej obiecuj¹c¹ drogê zbli¿ania siê do siebie naszych Koœcio³ów.
18. Komisja wybra³a jako tematy kolejnych spotkañ przygotowawczych: „Misterium Koœcio³a. E/1: Natura i atrybuty/w³aœciwoœci Koœcio³a” (2009) oraz „Misterium Koœcio³a. E/2: Misja Koœcio³a” (2010). Spotkanie plenarne poœwiêcone
tym dwom tematom jest planowane na rok 2011.
T³umaczy³ Marcin Ziemkowski
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KONSTYTUCJA APOSTOLSKA
„ANGLICANORUM COETIBUS”
odnoœnie do tworzenia
Ordynariatów Personalnych dla anglikanów
nawi¹zuj¹cych pe³n¹ komuniê
z Koœcio³em katolickim

Tekst
W ostatnim okresie Duch Œwiêty pobudzi³ grupy anglikanów, by wiele razy i
usilnie prosili o przyjêcie, tak¿e grupowe do pe³nej komunii katolickiej. Stolica
Apostolska na takie proœby odpowiedzia³a przychylnie. Istotnie, Nastêpca Piotra,
któremu Pan Jezus zleci³ zadanie zapewnienia jednoœci episkopatu oraz przewodniczenia i gwarantowania powszechnej komunii wszystkich Koœcio³ów1 , nie
mo¿e nie zapewniæ œrodków niezbêdnych do realizacji tego œwiêtego pragnienia.
Koœció³, lud zgromadzony w jednoœci Ojca, Syna i Ducha Œwiêtego2 , zosta³
ustanowiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa jako „sakrament, czyli znak i
narzêdzie wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoœci ca³ego rodzaju ludzkiego”3 . Ka¿dy podzia³ miêdzy ludŸmi ochrzczonymi w Jezusie Chrystusie jest
ran¹ wobec tego, czym jest Koœció³ i dla czego Koœció³ istnieje; rzeczywiœcie
„ten podzia³ otwarcie sprzeciwia siê woli Chrystusa i jest zgorszeniem dla œwiata,
a nadto szkodzi najœwiêtszej sprawie g³oszenia Ewangelii wszelkiemu stworze-

1
Por. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, 23; Kongregacja Nauki Wiary.
List „Communionis notio”, 12; 13.
2
Por. Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, 4; Dekret „Unitatis redintegratio”, 2.
3
Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, 1.
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niu4 . W³aœnie z tego wzglêdu Pan Jezus, zanim przela³ sw¹ krew dla zbawienia
œwiata, modli³ siê do Ojca o jednoœæ swoich uczniów5 .
To Duch Œwiêty, zasada jednoœci, tworzy Koœció³ jako komuniê6 . Jest on zasad¹ jednoœci wiernych w nauczaniu Aposto³ów, w ³amaniu chleba i modlitwie7 .
Jednak¿e Koœció³, analogicznie do tajemnicy S³owa Wcielonego jest nie tylko
niewidzialn¹ wspólnot¹ duchow¹, lecz jest tak¿e widzialny8 , rzeczywiœcie „wyposa¿ona w hierarchiczne organy spo³ecznoœæ i zarazem mistyczne Cia³o Chrystusa, widzialne zgromadzenie jak i wspólnota duchowa, Koœció³ ziemski i Koœció³ bogaty w dobra niebieskie – nie mog¹ byæ pojmowane jako dwie odrêbne
rzeczy, lecz tworz¹ one jedn¹ z³o¿on¹ rzeczywistoœæ, w której zrasta siê pierwiastek ludzki i Boski9 . Komunia ochrzczonych w nauczaniu Aposto³ów oraz w
³amaniu eucharystycznego chleba ukazuje siê widzialnie w wiêzach wyznania
wiary w ca³ej jej pe³ni, w celebrowaniu wszystkich sakramentów ustanowionych
przez Chrystusa oraz w rz¹dach kolegium biskupów zjednoczonych ze sw¹
g³ow¹, Biskupem Rzymu10 .
Jedyny Koœció³ Chrystusa, który w Symbolu Wiary wyznajemy jako jeden,
œwiêty, katolicki i apostolski, „trwa w Koœciele katolickim, rz¹dzonym przez Nastêpcê Piotra oraz biskupów pozostaj¹cych z nim w komunii, chocia¿ i poza jego
organizmem znajduj¹ siê liczne pierwiastki uœwiêcenia i prawdy, które jako w³aœciwe dary Koœcio³a Chrystusowego nak³aniaj¹ do katolickiej jednoœci”11 .
W œwietle takich zasad eklezjologicznych niniejsza Konstytucja Apostolska
przedstawia ogóln¹ strukturê normatywn¹ reguluj¹c¹ ustanawianie i ¿ycie Ordynariatów Personalnych dla tych wiernych anglikañskich, którzy pragn¹ wejœæ w
pe³n¹ komuniê z Koœcio³em katolickim jako grupy. Konstytucjê tê uzupe³niaj¹
Normy Uzupe³niaj¹ce wydane przez Stolicê Apostolsk¹.
I.
&1. Ordynariaty Personalne dla anglikanów nawi¹zuj¹cych pe³n¹ komuniê z
Koœcio³em katolickim s¹ ustanawiane przez Kongregacjê Nauki Wiary w obrêbie
granic terytorialnych okreœlonej Konferencji Biskupów w konsultacji z t¹ Konferencj¹.
&2. Na terytorium danej Konferencji Biskupów zale¿nie od potrzeb mo¿e byæ
ustanowiony jeden albo wiêcej Ordynariatów.
Dekret „Unitatis redintegratio”, 1.
Por. J 17, 20-21; Dekret „Unitatis redintegratio”, 2.
6
Por. Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, 13.
7
Por. tam¿e; Dz 2, 42.
8
Por. Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, 8; List „Communionis notio”, 4.
9
Por. Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, 8.
10
Por. KPK, kan. 205; por. Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, 13; 14; 21; 22; Dekret „Unitatis
redintegratio”, 2; 3; 4; 15; 20; Dekret „Christus Dominus”, 4; Dekret „Ad gentes”, 22.
11
Konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”, 8; Dekret „Unitatis redintegratio”, 1; 3; 4; Kongregacja
Nauki Wiary, Deklaracja „Dominus Iesus”, 16.
4

5
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&3. Ka¿dy Ordynariat na mocy samego prawa (ipso iure) posiada publiczn¹
osobowoœæ prawn¹; pod wzglêdem prawnym mo¿na go przyrównaæ do diecezji12 .
&4. Ordynariat sk³ada siê z wiernych œwieckich, duchowieñstwa oraz cz³onków Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego,
pierwotnie nale¿¹cych do Wspólnoty Anglikañskiej, a obecnie znajduj¹cych siê w
pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim, albo tych, którzy otrzymuj¹ sakramenty
inicjacji chrzeœcijañskiej w obrêbie jurysdykcji Ordynariatu.
&5. Katechizm Koœcio³a Katolickiego stanowi autentyczny wyraz wiary katolickiej wyznawanej przez cz³onków Ordynariatu.
II.
Ordynariat Personalny zarz¹dzany jest zgodnie z normami prawa powszechnego i obecnej Konstytucji Apostolskiej i podlega Kongregacji Nauki Wiary oraz
innych dykasterii Kurii Rzymskiej wed³ug ich kompetencji. Zarz¹dzany jest te¿
Normami Uzupe³niaj¹cymi a tak¿e innymi specyficznymi normami danymi dla
ka¿dego Ordynariatu.
III.
Nie wykluczaj¹c celebracji liturgicznych wed³ug Rytu Rzymskiego, Ordynariat mo¿e sprawowaæ Najœwiêtsz¹ Eucharystiê oraz inne sakramenty, Liturgiê
Godzin oraz inne celebracje liturgiczne wed³ug ksi¹g liturgicznych w³aœciwych
tradycji anglikañskiej, zatwierdzonych przez Stolicê Apostolsk¹, aby w obrêbie
Koœcio³a katolickiego zachowaæ tradycje liturgiczne, duchowe i duszpasterskie
Wspólnoty Anglikañskiej jako cenny dar, karmi¹cy wiarê cz³onków Ordynariatu
oraz skarb, którym mo¿na siê dzieliæ z innymi.
IV.
Ordynariat Personalny powierzony jest opiece duszpasterskiej Ordynariusza,
mianowanego przez Biskupa Rzymu.
V.
W³adza (potestas) Ordynariusza jest:
a. zwyczajna: zwi¹zana samym prawem z urzêdem, jaki powierzy mu Biskup
Rzymu, zarówno w odniesieniu do forum wewnêtrznego jak i zewnêtrznego;
b. wikarialna: wype³niana w imieniu Biskupa Rzymu;
c. personalna: wykonywana wobec wszystkich, którzy nale¿¹ do Ordynariatu.
W³adzê tê nale¿y wype³niaæ wspólnie, wraz z lokalnym Biskupem Diecezjalnym, w przypadkach przewidzianych w Normach Uzupe³niaj¹cych.
12

Por. Jan Pawe³ II, Konstytucja Apostolska „Spirituals militum curae”, 21 kwietnia 1986, I&1.
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VI.
&1. Ci, którzy pos³ugiwali jako anglikañscy diakoni, ksiê¿a lub biskupi, którzy wype³niaj¹ wymogi stawiane przez prawo kanoniczne13 i którzy nie maj¹
przeszkód z powodu nieprawid³owoœci czy innych przeszkód14 , mog¹ przez Ordynariusza zostaæ przyjêci jako kandydaci do sakramentu œwiêceñ w Koœciele katolickim. W przypadku duchownych ¿onatych, nale¿y przestrzegaæ norm zawartych w encyklice papie¿a Paw³a VI „Sacerdotalis caelibatus”, nr 4215 oraz w Deklaracji „In June”16 . Duchowni nie¿onaci musz¹ podlegaæ normie celibatu
kap³añskiego zgodnie z kan. 277 & 1.
&2. Ordynariusz, zachowuj¹c w pe³ni dyscyplinê odnoœnie do celibatu kap³añskiego w Koœciele £aciñskim, z regu³y dopuœci do œwiêceñ kap³añskich jedynie
mê¿czyzn nie¿onatych. Mo¿e skierowaæ proœbê do Biskupa Rzymu, jako odstêpstwo od kan. 277 & 1, by w poszczególnych przypadkach rozpatrywanych indywidualnie dopuœciæ do œwiêceñ kap³añskich tak¿e mê¿czyzn ¿onatych, zgodnie z
obiektywnymi kryteriami zaaprobowanymi przez Stolicê Apostolsk¹.
&3. Inkardynacja duchownych uregulowana zostanie zgodnie z normami prawa kanonicznego.
&4. Kap³ani inkardynowani do Ordynariatu, stanowi¹cy jego prezbiterium,
powinni te¿ troszczyæ siê o wiêŸ jednoœci z prezbiterium diecezji, na której terenie wype³niaj¹ swoj¹ pos³ugê. Powinni te¿ krzewiæ wspólne inicjatywy duszpasterskie i charytatywne oraz dzia³ania, które mog¹ byæ przedmiotem uzgodnieñ
miêdzy Ordynariuszem a lokalnym Biskupem Diecezjalnym.
&5. Kandydaci do sakramentu œwiêceñ w Ordynariacie powinni byæ przygotowywani wraz z innymi klerykami, zw³aszcza w dziedzinie formacji doktrynalnej i
duszpasterskiej. Aby uwzglêdniæ szczególne potrzeby alumnów Ordynariatu oraz
formacji w dziedzictwie anglikañskim Ordynariat mo¿e te¿ stworzyæ programy
seminaryjne, a nawet domy formacji, powi¹zane z ju¿ istniej¹cymi wydzia³ami
teologii katolickiej.
VII.
Ordynariusz, za aprobat¹ Stolicy Apostolskiej mo¿e ustanowiæ nowe Instytuty
¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszenia ¯ycia Apostolskiego, wraz z prawem
do powo³ywania ich cz³onków do sakramentu œwiêceñ, zgodnie z normami prawa
kanonicznego. Instytuty ¯ycia Konsekrowanego wywodz¹ce siê z anglikanizmu i
wchodz¹ce do pe³nej komunii z Koœcio³em katolickim, na podstawie obopólnej
zgody mog¹ byæ umieszczone pod jurysdykcj¹ Ordynariusza.

13
14
15
16
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KPK, kanony 1026-1032.
KPK, kanony 1040-1049.
AAS 59 (1967), 674.
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja z 1 kwietnia 1981, w: „Enchiridion Vaticanum” 7, 1213.
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VIII.
&1. Ordynariusz, zgodnie z norm¹ prawa, po wys³uchaniu opinii Biskupa Diecezjalnego miejsca, mo¿e, za zgod¹ Stolicy Apostolskiej, tworzyæ parafie personalne dla duszpasterstwa wiernych nale¿¹cych do Ordynariatu.
&2. Proboszczowie Ordynariatu ciesz¹ siê wszystkimi prawami i maj¹ wszystkie obowi¹zki przewidziane w Kodeksie Prawa Kanonicznego, które w przypadkach przewidzianych w Normach Uzupe³niaj¹cych wype³niane s¹ we wzajemnej
pomocy duszpasterskiej wraz z proboszczami diecezji, na terytorium której znajduje siê parafia personalna Ordynariatu.
IX.
Zarówno wierni œwieccy jak te¿ Instytuty ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszenia ¯ycia Apostolskiego, wywodz¹cy siê z anglikanizmu i pragn¹cy stanowiæ
czêœæ Ordynariatu Personalnego, powinni tê wolê wyraziæ na piœmie.
X.
&1. Ordynariusz jest w swych rz¹dach wspomagany przez Radê Zarz¹dzaj¹c¹
zgodnie ze Statutami zaaprobowanymi przez Ordynariusza i zatwierdzonymi
przez Stolicê Apostolsk¹17 .
&2. Rada Zarz¹dzaj¹ca, pod przewodnictwem Ordynariusza sk³ada siê z co
najmniej szeœciu kap³anów i wype³nia zadania zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego dla Rady Kap³añskiej i Kolegium Konsulatorów oraz wymienione w
Normach Uzupe³niaj¹cych.
&3. Ordynariusz powinien utworzyæ Radê ds. Ekonomicznych, zgodnie z
norm¹ Kodeksu Prawa Kanonicznego i zadaniami tam wymienionymi18 .
&4. Aby sprzyjaæ konsultacji wiernych w Ordynariacie, nale¿y utworzyæ Radê
Duszpastersk¹19 .
XI.
Ordynariusz powinien co piêæ lat udawaæ siê do Rzymu, aby z³o¿yæ wizytê ad
limina Apostolorum i za poœrednictwem Kongregacji Nauki Wiary, a tak¿e za poœrednictwem Kongregacji ds. Biskupów oraz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów przedstawiæ Biskupowi Rzymu relacjê na temat stanu Ordynariatu.
XII.
Trybuna³em kompetentnym dla spraw s¹dowych jest ten sam s¹d diecezjalny,
w którym mieszka jedna ze stron, chyba ¿e Ordynariat utworzy w³asny trybuna³.
Por. KPK, kanony 495-502.
Por. KPK, kanony 492-494.
19
Por. KPK, kan. 519.
17

18
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W takim wypadku trybuna³em apelacyjnym bêdzie ten, jaki wyznaczy Ordynariat
i zaaprobuje Stolica Apostolska.
XIII.
Dekret tworz¹cy Ordynariat okreœli miejsce jego stolicy i jeœli uznane to zostanie za stosowne, jaki bêdzie jego g³ówny koœció³.
Pragniemy, aby nasze dyspozycje i normy by³y wa¿ne i skuteczne teraz i w
przysz³oœci, niezale¿nie, gdyby to by³o konieczne, od konstytucji i zarz¹dzeñ apostolskich wydanych przez naszych poprzedników, lub innych przepisów, nawet
tych wymagaj¹cych specjalnej wzmianki czy odwo³ania.
Dane w Rzymie, u œw. Piotra, 4 listopada 2009,
we wspomnienie œw. Karola Boromeusza,
Benedykt XVI

Normy uzupe³niaj¹ce do Konstytucji Apostolskiej
„Anglicanorum coetibus”
Jurysdykcja Stolicy Apostolskiej
Artyku³ 1
Ka¿dy Ordynariat podlega Kongregacji Nauki Wiary. Utrzymuje œcis³e relacje
z innymi dykasteriami rzymskimi, wed³ug ich kompetencji.

Relacje z Konferencjami Episkopatów i biskupem diecezjalnym
Artyku³ 2
&1. Ordynariusz wype³nia dyrektywy narodowej konferencji episkopatu, na ile
s¹ one zgodne z normami zawartymi w konstytucji apostolskiej „Anglicanorum
coetibus”.
&2. Ordynariusz jest cz³onkiem w³aœciwej Konferencji Episkopatu.
Artyku³ 3
Ordynariusz wype³niaj¹c swój urz¹d musi utrzymywaæ œcis³e wiêzy komunii z
Biskupem Diecezji, w której obecny jest Ordynariat, aby koordynowaæ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ z programem duszpasterskim diecezji.
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Ordynariusz
Artyku³ 4
&1. Ordynariuszem mo¿e byæ biskup lub kap³an mianowany przez Biskupa
Rzymu ad nutum Sanctae Sedis, na podstawie terna przedstawionego przez Radê
Zarz¹dzaj¹c¹. Stosuj¹ siê do niego kanony 383-388, 392-394 oraz 396-398 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
&2. Ordynariusz ma w³adzê inkardynowania do Ordynariatu by³ych duchownych anglikañskich, którzy nawi¹zali wiêzy œcis³ej komunii z Koœcio³em katolickim, jak te¿ kandydatów nale¿¹cych do Ordynariatu i przedstawionych przez niego do sakramentu œwiêceñ.
&3. Po konsultacji z Konferencj¹ Episkopatu oraz uzyskaniu zgody Rady Zarz¹dzaj¹cej oraz aprobaty Stolicy Apostolskiej, Ordynariusz mo¿e utworzyæ w
miarê potrzeb dekanaty terytorialne, zarz¹dzane przez delegata Ordynariusza,
obejmuj¹ce wiele parafii personalnych.
Wierni Ordynariatu
Artyku³ 5
&1. Wierni œwieccy wywodz¹cy siê z tradycji anglikañskiej, którzy pragn¹ nale¿eæ do Ordynariatu, po z³o¿eniu wyznania wiary i otrzymaniu sakramentów inicjacji, z uwzglêdnieniem kanonu 845, powinni byæ wpisani do odpowiednich
ksi¹g Ordynariatu. Ci, którzy w przesz³oœci zostali ochrzczeni jako katolicy poza
Ordynariatem nie mog¹ byæ zwyczajnie do niego przyjêci, chyba ¿e s¹ cz³onkami
rodziny nale¿¹cej do Ordynariatu.
&2. Wierni œwieccy oraz cz³onkowie Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego, gdy wspó³pracuj¹ w dzia³aniach duszpasterskich
lub charytatywnych, czy to diecezjalnych czy te¿ parafialnych podlegaj¹ Biskupowi Diecezjalnemu lub proboszczowi miejsca. W takim przypadku w³adza Biskupa Diecezjalnego i proboszcza wykonywana jest wspólnie z Ordynariuszem
czy te¿ proboszczem Ordynariatu.
Duchowieñstwo
Artyku³ 6
&1. Aby dopuœciæ kandydatów do sakramentu œwiêceñ Ordynariusz musi uzyskaæ zgodê Rady Zarz¹dzaj¹cej. Bior¹c pod uwagê anglikañsk¹ tradycjê koœcieln¹
Ordynariusz mo¿e zwróciæ siê do Ojca Œwiêtego z proœb¹ o dopuszczenie do pe³nienia pos³ugi kap³añskiej w Ordynariacie mê¿czyzny ¿onatego, po procesie rozeznania, na podstawie obiektywnych kryteriów oraz potrzeb Ordynariatu. Te
obiektywne kryteria okreœla Ordynariusz w konsultacji z lokaln¹ Konferencj¹
Episkopatu. Musz¹ byæ one zatwierdzone przez Stolicê Apostolsk¹.
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&2. Ci, którzy uprzednio zostali wyœwiêceni w Koœciele katolickim, a nastêpnie stali siê anglikanami nie mog¹ pe³niæ pos³ugi kap³añskiej w Ordynariacie.
Duchowni anglikañscy, którzy znajduj¹ siê w nieuregulowanych sytuacjach ma³¿eñskich nie mog¹ byæ przyjêci do sakramentu œwiêceñ w Ordynariacie.
&3. Kap³ani inkardynowani do Ordynariatu otrzymuj¹ niezbêdne uprawnienia
od Ordynariusza.
Artyku³ 7
&1. Ordynariusz musi zapewniæ duchownym inkardynowanym do Ordynariatu odpowiednie wynagrodzenie i musi zatroszczyæ siê o ich potrzeby na wypadek
choroby, kalectwa czy staroœci.
&2. Ordynariusz podejmie rozmowy z Konferencj¹ Episkopatu na temat œrodków i funduszy, które mog¹ byæ dostêpne na opiekê nad duchowieñstwem Ordynariatu.
&3. Kiedy jest konieczne, kap³ani za pozwoleniem Ordynariusza mog¹ wykonywaæ zawody œwieckie, zgodne z wype³nianiem pos³ugi kap³añskiej (por. KPK,
kan. 286).
Artyku³ 8
&1. Kap³ani, tworz¹c prezbiterium Ordynariatu mog¹ zostaæ wybrani do Rady
Kap³añskiej diecezji, w której pe³ni¹ sw¹ pos³ugê wobec wiernych Ordynariatu
(por. KPK, kan. 498, &2).
&2. Kap³ani i diakoni inkardynowani do ordynariatu mog¹ byæ cz³onkami
Rady Kap³añskiej diecezji, zgodnie z procedur¹ okreœlon¹ przez Biskupa Diecezjalnego (por. KPK, kan. 512&1).
Artyku³ 9
&1. Duchowni inkardynowani do Ordynariatu powinni byæ gotowi do
wspomagania diecezji, na której terenie mieszkaj¹ stale lub czasowo, kiedykolwiek zostanie to uznane za stosowne dla troski duszpasterskiej o wiernych.
W takich przypadkach podlegaj¹ Biskupowi Diecezjalnemu, z poszanowaniem tego, co odnosi siê do otrzymanych obowi¹zków duszpasterskich czy te¿
urzêdu.
&2. Jeœli to zostanie uznane za s³uszne, kler inkardynowany do diecezji lub
Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia Apostolskiego, za pisemn¹ zgod¹ swego Biskupa Diecezjalnego lub te¿ prze³o¿onego mo¿e wspó³pracowaæ w duszpasterstwie w Ordynariacie. W takim przypadku podlega on Ordynariuszowi z poszanowaniem tego, co odnosi siê do otrzymanych obowi¹zków
duszpasterskich czy te¿ urzêdu.
&3. W przypadkach, o których mowa we wczeœniejszych paragrafach powinna byæ zawarta pisemna umowa pomiêdzy Ordynariuszem a Biskupem Diecezjal-
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nym lub prze³o¿onym Instytutu ¯ycia Konsekrowanego czy te¿ moderatorem Stowarzyszenia ¯ycia Apostolskiego, w której jasno okreœlone s¹ warunki wspó³pracy i to wszystko, co dotyczy œrodków utrzymania.
Artyku³ 10
& 1. Formacja duchowieñstwa Ordynariatu powinna osi¹gn¹æ dwa cele: 1)
wspóln¹ formacjê z alumnami diecezjalnymi, zgodnie z warunkami lokalnymi; 2)
formacjê w pe³nej zgodnoœci z tradycj¹ katolick¹ w tych aspektach dziedzictwa
anglikañskiego, które posiadaj¹ szczególn¹ wartoœæ.
&2. Kandydaci do œwiêceñ kap³añskich otrzymaj¹ sw¹ formacjê teologiczn¹
wraz z innymi alumnami w seminarium albo te¿ na wydziale teologicznym, zgodnie z umow¹ zawart¹ miêdzy Ordynariuszem i odpowiednio Biskupem Diecezjalnym lub te¿ zainteresowanymi biskupami. Kandydaci mog¹ otrzymaæ inne aspekty formacji kap³añskiej w ramach programu seminaryjnego czy te¿ utworzonego
domu formacji, za zgod¹ Rady Zarz¹dzaj¹cej, wyraŸnie w celu przekazania dziedzictwa anglikañskiego.
&3. Ordynariat musi mieæ w³asny program formacji kap³añskiej, zaaprobowany przez Stolicê Apostolsk¹; ka¿dy dom formacji powinien nakreœliæ w³asny regulamin, zaaprobowany przez Ordynariusza (por. KPK, kan. 242&1).
&4. Ordynariusz mo¿e przyj¹æ jako seminarzystów jedynie tych wiernych,
którzy nale¿¹ do parafii personalnej Ordynariatu lub tych, którzy uprzednio byli
anglikanami i nawi¹zali pe³n¹ komuniê z Koœcio³em katolickim.
&5. Ordynariat troszczy siê o sta³¹ formacjê kleru, przez jego uczestnictwo w
programach lokalnych i ustanowionych przez Konferencjê Episkopatu i Biskupa
Diecezjalnego.
Byli biskupi anglikañscy
Artyku³ 11
&1. ¯onaty by³y biskup anglikañski mo¿e byæ mianowany Ordynariuszem. W
takim przypadku musi byæ on wyœwiêcony na kap³ana w Koœciele katolickim, a
nastêpnie pe³niæ pos³ugê duszpastersk¹ i sakramentaln¹ w Ordynariacie z pe³n¹
w³adz¹ jurysdykcyjn¹.
&2. By³y biskup anglikañski nale¿¹cy do Ordynariatu mo¿e byæ wezwany do
pomocy Ordynariuszowi w administracji Ordynariatu.
&3. By³y biskup anglikañski nale¿¹cy do Ordynariatu mo¿e byæ zaproszony
do uczestnictwa w spotkaniach Konferencji Biskupiej danego terytorium, ze statusem podobnym do biskupa emeryta.
&4. By³y biskup anglikañski nale¿¹cy do Ordynariatu, który nie zosta³ wyœwiêcony na biskupa w Koœciele katolickim, mo¿e zwróciæ siê do Stolicy Apostolskiej o pozwolenie u¿ywania insygniów urzêdu biskupiego.
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Rada Zarz¹dzaj¹ca
Artyku³ 12
&1. Rada Zarz¹dzaj¹ca, zgodnie ze statutem, który musi zatwierdziæ Ordynariusz, bêdzie posiada³a prawa i odpowiedzialnoœci przyznane Kolegium Konsulatorów i Radzie Kap³añskiej przez Kodeks Prawa Kanonicznego.
&2. Ponadto Ordynariusz musi mieæ zgodê Rady Zarz¹dzaj¹cej na:
a) przyjêcie kandydata do sakramentu œwiêceñ;
b) utworzenie lub likwidacjê parafii personalnej;
c) utworzenie lub likwidacjê domu formacji;
d) zatwierdzenie programu formacji.
&3. Ordynariusz zasiêga opinii Rady Zarz¹dzaj¹cej w sprawach dotycz¹cych
aktywnoœci duszpasterskiej Ordynariatu oraz g³ównych zasad formacji duchowieñstwa.
&4. Rada Zarz¹dzaj¹ca ma prawo g³osu:
a) przy wyborze terna (trzech) nazwisk przedstawionych Stolicy Apostolskiej
do nominacji Ordynariusza;
b) przy proponowaniu zmian Norm Uzupe³niaj¹cych Ordynariatu, przedstawionych Stolicy Apostolskiej;
c) przy tworzeniu statutu Rady Zarz¹dzaj¹cej, statutu Rady Duszpasterskiej
oraz regulaminu domów studiów.
&5. Rada Zarz¹dzaj¹ca tworzona jest na podstawie statutu Rady. Po³owa jej
cz³onków jest wybierana przez ksiê¿y Ordynariatu.
Rada Duszpasterska
Artyku³ 13
&1. Rada Duszpasterska utworzona przez Ordynariusza s³u¿y rad¹ odnoœnie
do dzia³alnoœci duszpasterskiej Ordynariatu.
&2. Rada Duszpasterska, której przewodniczy ordynariusz, rz¹dzi siê statutem, zatwierdzonym przez Ordynariusza.
Parafie personalne
Artyku³ 14
&1. Proboszcz mo¿e byæ wspomagany w trosce duszpasterskiej o parafiê
przez ksiêdza wikariusza, mianowanego przez Ordynariusza; w parafii nale¿y
utworzyæ radê duszpastersk¹ i finansow¹.
&2. Jeœli nie ma wikarego, w przypadku nieobecnoœci, niezdolnoœci lub œmierci proboszcza, jeœli jest to konieczne proboszcz s¹siedniej parafii terytorialnej, na
której terenie po³o¿ony jest koœció³ parafii personalnej mo¿e zastêpczo wype³niaæ
jego obowi¹zki jako proboszcza.
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&3. Dla troski duszpasterskiej o wiernych, mieszkaj¹cych w obrêbie diecezji,
w której nie utworzono ¿adnej parafii personalnej, ordynariusz po wys³uchaniu
opinii lokalnego Biskupa Diecezjalnego mo¿e utworzyæ quasi-parafie (por. KPK,
kan. 516, & 1).
Papie¿ Benedykt XVI. podczas audiencji udzielonej ni¿ej podpisanemu kardyna³owi prefektowi zatwierdzi³ niniejsze Normy Uzupe³niaj¹ce do Konstytucji
Apostolskiej „Anglicanorum coetibus”, przyjête podczas sesji zwyczajnej Kongregacji i nakaza³ ich publikacjê.
Rzym, w urzêdzie Kongregacji Nauki Wiary,
4 listopada 2009,
We wspomnienie œw. Karola Boromeusza
William kard. Levada
Prefekt
Luis F. Ladaria
SJ
Arcybiskup tytularny Thibica
Sekretarz
Przedruk za: ”Wiadomoœci KAI” nr 47 z 22 listopada 2009 r.

Komentarze
Konstytucja apostolska Benedykta XVI „Anglicanorum coetibus” ustanawia
ordynariaty personalne dla by³ych anglikanów, którzy postanowili wst¹piæ do
Koœcio³a katolickiego. Dokument uzupe³niaj¹ Normy Uzupe³niaj¹ce, wydane
przez Kongregacjê Nauki Wiary. Konstytucja apostolska wyznacza normy prawne, dotycz¹ce procedur przechodzenia grup by³ych anglikanów do Koœcio³a katolickiego. Nie bêd¹ one tworzy³y oddzielnego obrz¹dku, a jedynie odrêbne struktury w obrêbie rytu ³aciñskiego, podobnie jak w si³ach zbrojnych wielu krajów
dzia³aj¹ ordynariaty polowe.
Papieski dokument stanowi odpowiedŸ na „wielokrotne i usilne proœby o przyjêcie, tak¿e grupowe do pe³nej komunii katolickiej” – czytamy w tekœcie konstytucji. Ju¿ wczeœniej w krêgach watykañskich mówiono, ¿e z proœb¹ tak¹ zwróci³o
siê oko³o 50 biskupów i oko³o 100 grup anglikañskich z ca³ego œwiata. Konstytucja potwierdza, ¿e w³¹czenie do ordynariatu wymagaæ bêdzie od ka¿dego z wiernych pisemnej deklaracji wiary zgodnej z Katechizmem Koœcio³a Katolickiego.
Jeœli chodzi o duchownych, którzy zdecyduj¹ siê na jednoœæ z Rzymem, obowi¹-
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zywaæ ich bêdzie zasada celibatu kap³añskiego. Jednak¿e w przypadku duchownych ¿onatych, którzy nie maj¹ innych przeszkód, bêd¹ oni mogli przyj¹æ œwiêcenia kap³añskie. Ka¿da sprawa bêdzie traktowana indywidualnie przez Stolicê
Apostolsk¹.
Nie bêdzie mo¿liwe udzielanie sakry biskupiej mê¿czyznom ¿onatym. Nie
oznacza to jednak, by nie mogli byæ oni ordynariuszami poszczególnych struktur,
nie posiadaj¹cymi sakry biskupiej. Jako ordynariusze bêd¹ wchodzili w sk³ad
konferencji biskupów (jak ma to miejsce w przypadku innych ordynariuszy nie
bêd¹cych biskupami). Przewidziano, ¿e alumni ordynariatu przygotowywani bêd¹
do kap³añstwa razem z innymi seminarzystami katolickimi, choæ nie wyklucza
siê, ¿e ordynariat „mo¿e otworzyæ dom formacyjny w celu odpowiedzenia na
szczególne potrzeby formacji w dziedzictwie anglikañskim”.
Zgromadzenia wiernych bêd¹ mog³y pos³ugiwaæ siê w liturgii Ksiêg¹ Modlitw
zatwierdzon¹ przez Kongregacjê ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów.
Konstytucja Apostolska wskazuje, ¿e ¿ycie wewnêtrzne nowych struktur musi
byæ zgodne z normami prawa kanonicznego. Nakazuje ordynariuszom odbywanie
co piêæ lat wizyty „ad limina Apostolorum” w Rzymie, podobnie jak to jest w
przypadku innych biskupów katolickich. Jednoczeœnie podkreœlono koniecznoœæ
œcis³ej wspó³pracy z biskupami diecezjalnymi, a tak¿e podejmowania wspólnych
dzia³añ duszpasterskich i charytatywnych z innymi parafiami katolickimi na danym terytorium.
Anglikañscy tradycjonaliœci pozostaj¹ pod g³êbokim wra¿eniem tekstu konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus”. Komunikat w tej sprawie opublikowa³ stoj¹cy na czele grupy Forward in Faith, anglikañski biskup Fulham, John
Broadhurst. Zdaniem hierarchy, treœæ papieskiego dokumentu odpowiada na oczekiwania grup anglikanów, którzy pragn¹ pe³nej jednoœci z Rzymem. Wymaga on
obecnie przedyskutowania w obrêbie ca³ej grupy Forward in Faith, we wspó³pracy z katolickim episkopatem Anglii i Walii. Jednoczeœnie hierarcha zauwa¿a, ¿e
konieczne bêdzie podjêcie dyskusji z Koœcio³em anglikañskim na temat dostêpu
do œwi¹tyñ oraz odnoœnie do wielu innych kwestii. Bez w¹tpienia sprawa ta bêdzie barometrem stanu dialogu ekumenicznego w Wielkiej Brytanii – zauwa¿a
jedna z osób cytowanych w blogu publicysty „The Daily Telegraph”, Damiana
Thompsona. Natomiast Tradycyjna Wspólnota Anglikañska (TAC), pozostaj¹ca
poza Wspólnot¹ Anglikañsk¹, wyrazi³a Benedyktowi XVI wdziêcznoœæ za konstytucjê apostolsk¹. Jednoczeœnie wskaza³a ju¿ kandydata na ordynariusza personalnego w Wielkiej Brytanii.
Napiêcia w ³onie Wspólnoty Anglikañskiej a tak¿e w relacjach z Koœcio³em
katolickim zrodzi³y siê w 1992 r. w zwi¹zku ze zgod¹ na ordynowanie kobiet.
Reakcj¹ na to by³o powstanie w obrêbie anglikanizmu stowarzyszenia Forward in
Faith. Jego parafie znajduj¹ siê na wszystkich kontynentach. W 1991 powsta³a
Tradycyjna Wspólnota Anglikañska (TAC). Jej pasterze 5 paŸdziernika 2007 roku
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podpisali siê pod Katechizmem Koœcio³a Katolickiego, a w kilka miesiêcy wczeœniej jej prymas, arcybiskup John Hepworth napisa³ list do Benedykta XVI, informuj¹c, ¿e pragnie ona jako struktura koœcielna pe³nej jednoœci z Koœcio³em katolickim. Kolejnym powodem napiêæ by³o b³ogos³awienie zwi¹zków homoseksualnych, a zw³aszcza ordynowanie 2 listopada 2003 r. na biskupa Koœcio³a
Episkopalnego w USA zdeklarowanego homoseksualisty ks. Gene’a Robinsona.
Krok ten spowodowa³ napiêcia z Koœcio³em katolickim, a tak¿e ostr¹ reakcjê Koœcio³a anglikañskiego zw³aszcza w Afryce.
Nie nadesz³a jeszcze pora na opuszczanie Wspólnoty Anglikañskiej – stwierdzi³ stoj¹cy na czele Rady Prymasów Stowarzyszenia Anglikanów Wyznaj¹cych
(GAFCON/FCA), abp Peter Akinola. Organizacjê tê utworzono w 2008 r. w Jerozolimie, w opozycji do konferencji w Lambeth, by broniæ chrzeœcijañskich zasad
moralnoœci seksualnej, w tym odmowy udzielania ordynacji biskupiej kobietom
oraz zdeklarowanym homoseksualistom. Jest w niej zrzeszonych ok. 300 biskupów i 250 ksiê¿y, g³ównie z Afryki, Ameryki Po³udniowej i Azji.
Odnosz¹c siê do konstytucji apostolskiej „Anglicanorum coetibus” abp Akinola zauwa¿y³, ¿e jest ona wielkoduszna i wyra¿a to samo zaanga¿owanie na rzecz
historycznej wiary apostolskiej, nauczania moralnego i globalnej misji, jak¹ kierowana przez niego grupa wyrazi³a w ubieg³orocznej Deklaracji Jerozolimskiej.
„Jesteœmy jednak zasmuceni, ¿e obecny kryzys w obrêbie naszej umi³owanej
Wspólnoty Anglikañskiej spowodowa³ koniecznoœæ takiej bezprecedensowej
oferty” – pisze hierarcha.
W imieniu Rady Prymasów Stowarzyszenia Anglikanów Wyznaj¹cych wyrazi³
jednak przekonanie, ¿e anglikanizm ma przed sob¹ jasn¹ przysz³oœæ dopóty jest
zakorzeniony w Piœmie Œwiêtym i pos³uszny wezwaniu Chrystusa, by dotrzeæ do
zagubionych i nauczaæ wszystkie narody przestrzegania ca³ej Ewangelii. Uwa¿a
on, ¿e w obrêbie rodziny anglikañskiej jest miejsce dla tych, którzy autentycznie
wyznaj¹ wiarê niegdyœ przekazan¹ œwiêtym. „Chcielibyœmy zachêciæ tych anglikanów, którzy zastanawiaj¹ siê nad zaproszeniem wystosowanym przez Koœció³
rzymskokatolicki, by uznali, ¿e Koœcio³y anglikañskie staj¹ siê w œwiecie coraz
mocniejsze i daj¹ ¿ywe œwiadectwo przemieniaj¹cemu dzia³aniu Chrystusa” –
stwierdzi³ nigeryjski hierarcha.
Abp Akinola wyrazi³ przekonanie, ¿e nie jest to czas na porzucanie Wspólnoty
Anglikañskiej. „Pozostajemy dumnymi dziedzicami anglikañskiej reformacji,
której zasady s¹ Ÿród³em nadziei dla milionów ludzi. Jest to dla wszystkich chrzeœcijan czas, by trwaæ w ufnoœci Panu, ¿e nic, nawet bramy piekielne nie zwyciê¿¹
Jego Koœcio³a” – stwierdzi³ przewodnicz¹cy Rady Prymasów Stowarzyszenia
Anglikanów Wyznaj¹cych.
Konstytucja apostolska Benedykta XVI u³atwiaj¹ca anglikanom przejœcie do
Koœcio³a katolickiego nie jest aktem prozelityzmu b¹dŸ agresji wzglêdem Wspólnoty Anglikañskiej – oœwiadczy³ duchowy zwierzchnik anglikanów. Abp Rowan
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Williams napisa³ w tej sprawie list do biskupów w Anglii i pasterzy tego Koœcio³a
w innych krajach.
Podkreœla w nim, ¿e decyzja papie¿a nie narusza ekumenicznych relacji, lecz
jest odpowiedzi¹ na grupowe czy indywidualne proœby anglikanów, którzy zadeklarowali wolê przejœcia do Koœcio³a katolickiego. W jego przekonaniu wspólne
dziedzictwo dwustronnych dialogów teologicznych nadal pozostaje solidnym
fundamentem dla wspó³pracy. Tym, którzy pragn¹ przejœæ do Koœcio³a katolickiego ¿yczymy Bo¿ej mocy i Bo¿ego kierownictwa w rozeznawaniu – czytamy w
liœcie arcybiskupa Canterbury. Prymas Wspólnoty Anglikañskiej ubolewa jedynie, ¿e o zamiarach Stolicy Apostolskiej dowiedzia³ siê w ostatniej chwili i nie
zd¹¿y³ uprzedziæ o nich innych biskupów.
Z wielk¹ radoœci¹ przyjmujemy tê d³ugo oczekiwan¹ decyzjê, o któr¹ modli³o siê wielu anglikanów – napisali z kolei w swoim oœwiadczeniu dwaj biskupi
uznawanych za duchowych liderów prokatolickiego nurtu w Koœciele anglikañskim w Wielkiej Brytanii. Biskupi Andrew Burnham i Keith Newton wzywaj¹
wiernych do modlitwy i rozeznania, zw³aszcza w zbli¿aj¹cym siê okresie Adwentu. Pasterze anglikañskich diecezji Ebbsfleet i Richborough ujawniaj¹ te¿, ¿e w
ubieg³ym roku z³o¿yli w wizytê w Watykanie i poprosili papie¿a o pomoc. S¹
bowiem zaniepokojeni coraz wiêkszym oddalaniem siê anglikanizmu od katolicyzmu. Biskupi zaznaczaj¹ jednak, ¿e nie oni jedyni prosili Stolicê Apostolsk¹ o
interwencjê.
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kard. William Levada stwierdzi³, ¿e nowe
rozwi¹zania dotycz¹ce by³ych anglikanów nie s¹ powrotem do „uniatyzmu”. Kardyna³ wyrazi³ przekonanie, ¿e decyzje Stolicy Apostolskiej nie bêd¹ stanowi³y
przeszkody dla dialogu ekumenicznego z anglikanami. Jednoczeœnie podkreœli³
znaczenie, jakie dla zbli¿enia pogl¹dów obydwu Koœcio³ów mia³y kontakty nawi¹zane po Soborze Watykañskim II. „Ta praca pozwala tak¿e dziœ wielu anglikanom rozpoznaæ w Koœciele katolickim prawdy, które w g³êbi serca zawsze wyznawali, czuj¹c siê katolikami” – stwierdzi³ amerykañski purpurat.
Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kardyna³ Walter
Kasper ujawni³, ¿e anglikañski arcybiskup Canterbury Rowan Williams zatelefonowa³ do niego w œrodku nocy: „Mówiliœmy o znaczeniu nowej konstytucji apostolskiej i zapewni³em go, ¿e bêdziemy kontynuowaæ nasz bezpoœredni dialog,
jak nakaza³ nam Sobór Watykañski II i jak pragnie papie¿. Odpowiedzia³, ¿e dla
niego zapewnienie to jest bardzo wa¿ne”. Watykañski dostojnik doda³, ¿e „dziœ
jedyne przeszkody w dialogu ekumenicznym mog¹ byæ rezultatem wewnêtrznych
napiêæ w œwiecie anglikañskim”.
Jednoczeœnie kardyna³ Walter Kasper wyrazi³ ¿al, ¿e dialog ten nie poszed³ tak
daleko, jak mo¿na siê by³o spodziewaæ, „szczególnie ostatnio z powodu niektórych wewnêtrznych wydarzeñ we Wspólnocie Anglikañskiej”. „Dosz³o bowiem
w kolejnoœci do œwiêceñ kap³añskich, a potem biskupich kobiet, do konsekracji
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biskupa homoseksualisty, do b³ogos³awieñstwa par tej samej p³ci: decyzje te wywo³a³y powa¿ne wewnêtrzne napiêcia w z³o¿onym œwiecie anglikañskim. Si³¹
rzeczy powiêkszy³a siê przepaœæ z katolikami. W ka¿dym razie krytyczna reakcja
na to nie pochodzi³a jedynie z szeregów anglikanów prokatolickich. Jednym s³owem nie wszyscy, którzy nie zgadzaj¹ siê z tymi nowinkami, pragn¹ zostaæ katolikami” – powiedzia³ watykañski hierarcha.
Kard. Kasper podkreœli³, ¿e ci, którzy zdecydowali siê wst¹piæ do Koœcio³a
katolickiego zrobili to ca³kowicie dobrowolnie i mieli do tego prawo. „To nie
by³a nasza inicjatywa. Najpierw zwrócili siê oni do naszej Rady, a jako jej przewodnicz¹cy odpowiedzia³em, ¿e kompetentna w tej sprawie jest Kongregacja Nauki Wiary” – przypomnia³. Przy okazji sprostowa³ niektóre prasowe doniesienia i
interpretacje, z których mog³o wynikaæ, ¿e Kongregacja nie informowa³a o dalszym biegu sprawy Papieskiej Rady. „Nie braliœmy bezpoœrednio udzia³u w rozmowach, ale poinformowano nas o nich, jak nale¿a³o uczyniæ. Tekst konstytucji
‘Anglicanorum coetibus’ przygotowany zosta³ przez Kongregacjê Nauki Wiary.
Pokazano nam jej szkic i zg³osiliœmy nasze propozycje” – mówi³ przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan.
Kard. Kasper przyzna³, ¿e „po pierwsze musimy dowiedzieæ siê, kim s¹ anglikanie, którzy zdecydowali siê skorzystaæ z tej okazji [przejœcia do Koœcio³a katolickiego – przyp. KAI] i ilu ich jest”. Podkreœli³, ¿e „trzeba weryfikowaæ ka¿dy
przypadek”, poniewa¿ „nie zostaje siê katolikiem tylko dlatego, ¿e jest siê przeciwnym decyzjom swego wyznania”. „Tak jak niewystarczaj¹ce jest podpisanie
Katechizmu Koœcio³a Katolickiego, chocia¿ jest to krok znacz¹cy. Oto dlaczego
zale¿y mi na podkreœleniu, ¿e nale¿y przyjrzeæ siê ka¿demu przypadkowi z osobna” – zaznaczy³.
Pewnym niepokojem napawa kardyna³a dialog z anglikañskimi tradycjonalistami z Traditional Anglican Communion: „Ich przedstawiciele prawie dwa lata
temu prosili o wcielenie do Koœcio³a katolickiego. Nie brali jednak udzia³u w rozmowach. Teraz wskoczyli do jad¹cego poci¹gu. Doskonale, jeœli s¹ szczerzy,
drzwi s¹ otwarte. Nie zamykamy jednak oczu na fakt, ¿e od 1992 roku nie byli
oni w jednoœci ze wspólnot¹ z Canterbury” – powiedzia³ hierarcha.
Jeœli chodzi o kwestiê celibatu, kardyna³ Kasper uwa¿a, ¿e nie trzeba tu niczego wyjaœniaæ i nie nast¹pi³a ¿adna zmiana w dyscyplinie Koœcio³a: „Oczywiste
jest, ¿e tylko biskupi i kap³ani ju¿ wyœwiêceni mog¹ pozostaæ ¿onaci i ¿e nie bêdzie to dotyczyæ seminarzystów” – przypomnia³.
Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan nie obawia siê wiêc,
by konstytucja apostolska mia³a „negatywne reperkusje”. „Wszyscy chrzeœcijanie
wiedz¹ ju¿, ¿e papie¿ pragnie kontynuowaæ dialog ekumeniczny, tak jak pojmowa³ go Sobór Watykañski II” – zaznaczy³ kard. Kasper.
W bezprecedensowy sposób katolicki arcybiskup Westminster Vincent Nicholas skrytykowa³ jeszcze-biskupów Koœcio³a Anglii za niedoinformowanie angli-
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kañskiego arcybiskupa Canterbury Rowana Williamsa nt. potajemnych negocjacji
z Rzymem, których owocem jest konstytucja apostolska „Anglicanorum coetibus”, umo¿liwiaj¹ca masow¹ konwersjê anglikanów do wspólnoty rzymskokatolickiej.
Zwierzchnik angielskich i walijskich katolików wzi¹³ w obronê Benedykta
XVI, po tym jak anglikañski biskup diecezji Southwark, Tom Butler, skrytykowa³
Stolicê Apostolsk¹ za to, i¿ ta nie zechcia³a poinformowaæ arcybiskupa Canterbury jako zwierzchnika Koœcio³a Anglii o tocz¹cych siê rozmowach z anglikañskimi
biskupami. Abp Nicholas wyrazi³ opiniê, ¿e Watykan nie mia³ obowi¹zku informowaæ Canterbury o czymkolwiek, gdy¿ le¿a³o to w gestii anglikañskich biskupów, prowadz¹cych sekretne rozmowy z Rzymem.
Tymczasem dziennik „The Times” ujawni³, ¿e ksiê¿a anglikañscy, którzy konwertowali na katolicyzm po czym powrócili na ³ono Koœcio³a Anglii zaapelowali
do braci w urzêdzie rozwa¿aj¹cych konwersjê, aby pozostali w Koœciele Anglii i
nie wi¹zali siê z Rzymem, przekonuj¹c, ¿e nie bêd¹ zbyt mile widziani w nowym
Koœciele. Gdy w 1992 roku Koœció³ Anglii wyœwiêci³ kobiety na kap³anki nieco
ponad 440 duchownych anglikañskich, w tym wielu emerytów, porzuci³o Koœció³
Anglii. 260 z nich zosta³o przyjêtych do Koœcio³a Rzymskokatolickiego, a 33 powróci³o póŸniej do s³u¿by w Koœciele Anglii.
Arcybiskup Canterbury Rowan Williams wzi¹³ 19 listopada udzia³ w kongresie ekumenicznym w Rzymie z okazji 100. rocznicy urodzin kardyna³a Jana Willebrandsa, wieloletniego przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Przy okazji pobytu w Rzymie wyg³osi³ na Uniwersytecie Gregoriañskim
wyk³ad, w którym broni³ decyzji o wyœwiêcaniu kobiet zarówno na prezbiterów
jak i biskupów oraz wzywa³ Koœció³ katolicki do przemyœlenia swojego stanowiska w tej sprawie. Powiedzia³, ¿e to odmowa wyœwiêcania kobiet przez Koœció³
katolicki wyklucza jednoœæ. Zaœ te anglikañskie prowincje, które wyœwiêcaj¹ kobiety powróci³y raczej ni¿ zagubi³y do katolickiej œwiêtoœci i sakramentologii.
Dla wielu anglikanów niewyœwiêcanie kobiet jest traktowane jako ró¿nicowanie
ochrzczonych.
Arcybiskup wezwa³ te¿ Koœció³ katolicki do kontynuowania 35-letniego dialogu ekumenicznego z Koœcio³em anglikañskim mimo ró¿nic w podejœciu do œwiêcenia kobiet, które to ró¿nice – jego zdaniem – powinny byæ pozostawione do
decyzji na poziomie lokalnym. W koñcu w znacznie powa¿niejszej kwestii, takiej
jak prymat papieski równie¿ nie ma zgody ani postêpu miêdzy uczestnikami dialogu ekumenicznego a nie zrywa siê go ani nie zawiesza z tego powodu.
Papie¿ Benedykt XVI przyj¹³ 21 listopada na audiencji arcybiskupa Canterbury. W komunikacie opublikowanym przez watykañskie Biuro Prasowe stwierdzono, i¿ podczas rozmów poruszano wyzwania stoj¹ce przed chrzeœcijanami na
pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia oraz potrzebê krzewienia form wspó³pracy i wspólnego œwiadectwa w obliczu tych wyzwañ. Dyskusja skoncentrowa³a siê tak¿e na
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niedawnych wydarzeniach, dotycz¹cych relacji miêdzy Koœcio³em katolickim a
Wspólnot¹ Anglikañsk¹. Podkreœlono wspóln¹ wolê kontynuowania i umocnienia
relacji ekumenicznych miêdzy katolikami a anglikanami. Przypomniano, ¿e w
najbli¿szych dniach spotka siê komisja, której zadaniem jest przygotowanie trzeciej fazy miêdzynarodowego dialogu teologicznego miêdzy obydwoma stronami
(ARCIC) – czytamy w oficjalnym komunikacie watykañskim.
Prymas Koœcio³a anglikañskiego w wypowiedzi dla BBC przyzna³, ¿e papie¿
oferuj¹c niezadowolonym anglikanom mo¿liwoœæ grupowej konwersji na katolicyzm postawi³ go w „niezrêcznej sytuacji” i zrani³ jego ego, ale po odbytym spotkaniu uwa¿a, ¿e relacje miêdzy obydwoma Koœcio³ami wróci³y na utarte szlaki.
Abp Rowan Williams powiedzia³ równie¿, ¿e jego spotkanie z papie¿em przebieg³o tak dobrze jak na to liczy³ i ¿e dialog ekumeniczny bêdzie kontynuowany.
Abp Williams ujawni³, ¿e nie by³ konsultowany w sprawie og³oszenia konstytucji
apostolskiej „Anglicanorum coetibus” ustanawiaj¹cej ordynariaty personalne dla
anglikanów, którzy chc¹ przejœæ do Koœcio³a katolickiego. Zaprzeczy³ jednak opiniom, jakoby by³ to „nowy styl ekumenizmu”. – Nie ma w konstytucji apostolskiej niczego, co mo¿na by interpretowaæ jako „³apankê” – stwierdzi³ anglikañski
arcybiskup Canterbury. Przyzna³ zarazem, ¿e sposób og³oszenia konstytucji apostolskiej budzi³ niepokój wielu anglikanów, w tym tak¿e jego, nie z powodu jej
treœci, lecz niektórych wypowiedzi temu towarzysz¹cych. Swymi w¹tpliwoœciami
podzieli³ siê z papie¿em, który podszed³ do sprawy bardzo ¿yczliwie i wyjaœni³,
¿e konstytucja nie zmienia niczego w stosunku Koœcio³a katolickiego do Wspólnoty Anglikañskiej. Ten punkt widzenia zosta³ zawarty w „bardzo jasnym” komunikacie og³oszonym po spotkaniu – doda³ abp Williams.
Jego zdaniem anglikanie, którzy przechodz¹ do Koœcio³a katolickiego robi¹ to
z przekonania, w zgodzie z w³asnym sumieniem. Jednak tak¿e wœród tych, którzy
nie zostan¹ katolikami s¹ anglikanie tradycyjni, niezadowoleni z kierunku przyjêtego przez Wspólnotê Anglikañsk¹ w sprawie udzielania kobietom œwiêceñ kap³añskich. – We Wspólnocie Anglikañskiej wystêpuje bardzo szeroka gama pogl¹dów teologicznych od przychylnych œwiêceniu kobiet po tych, którzy uwa¿aj¹,
¿e nie jest to nasza sprawa wewnêtrzna, lecz powinniœmy j¹ rozwi¹zywaæ razem z
innymi Koœcio³ami – wyjaœni³ prymas Koœcio³a anglikañskiego.
Pytany o przysz³oroczn¹ wizytê Benedykta XVI w Wielkiej Brytanii, abp Williams wyrazi³ opiniê, ¿e przyjêcie papie¿a przez niekatolików bêdzie zale¿a³o od
tego, czy bêdzie on siê zwraca³ do ca³ego spo³eczeñstwa, czy tylko do katolików.
Za znacz¹ce uzna³ to, ¿e w centrum wizyty bêdzie postaæ kard. Johna Newmana,
który „nie jest tylko w³asnoœci¹ Koœcio³a rzymskokatolickiego”, jako ¿e by³ jednym z najwiêkszych intelektualistów XIX w. – Zachêca³em papie¿a, by w ten
sposób spojrza³ na Newmana i potraktowa³ go jako inspiracjê do tego, co powie
brytyjskiemu spo³eczeñstwu – ujawni³ anglikañski arcybiskup Canterbury.
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MA£¯EÑSTWO CHRZEŒCIJAÑSKIE
O RÓ¯NEJ PRZYNALE¯NOŒCI
WYZNANIOWEJ
Deklaracja Koœcio³ów w Polsce
na pocz¹tku Trzeciego Tysi¹clecia
[projekt dokumentu]
Ma³¿eñstwa mieszane s¹ od niepamiêtnych czasów jednym z g³ównych punktów zapalnych w stosunkach miêdzy Koœcio³ami mniejszoœciowymi (protestanckimi, starokatolickim i prawos³awnym) a wiêkszoœciowym Koœcio³em rzymskokatolickim w naszym kraju.
Warto przypomnieæ, ¿e Konferencja Plenarna Episkopatu Polski na posiedzeniu
w dniach 1-2 grudnia 1982 r. przyjê³a tekst „Instrukcji w sprawie duszpasterstwa
ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci koœcielnej” (publikowany na naszych ³amach w
1983 r., nr 2, s. 51-58). Jego „niezwyk³oœæ” polega³a na tym, ¿e by³ to pierwszy
dokument Koœcio³a rzymskokatolickiego, którego ostateczny kszta³t uformowa³ siê
w dialogu z przedstawicielami innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Projekt „Instrukcji” zosta³ udostêpniony Podkomisji ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i
Komisji Episkopatu ds. Ekumenizmu i by³ dyskutowany w latach 1979-1980 na
czterech kolejnych zwo³anych przez ni¹ posiedzeniach. Znaczna czêœæ uwag krytycznych, wypowiedzianych przez przedstawicieli Koœcio³ów cz³onkowskich PRE,
zosta³a uwzglêdniona przy ostatecznej redakcji „Instrukcji”.
W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983)
zasz³a potrzeba znowelizowania „Instrukcji”. Dodajmy, ¿e nowy KPK nie wprowadza³ jakichœ istotnych zmian w dotychczasowe prawodawstwo koœcielne odnosz¹ce
siê do ma³¿eñstw mieszanych. Niemniej jednak znowelizowany tekst „Instrukcji”,
zatwierdzony przez biskupów zgromadzonych 11 marca 1987 r. na 219 Konferencji
Plenarnej Episkopatu Polski, stanowi³ pewien krok wstecz w porównaniu z tekstem
z 1982 r. przez wprowadzenie dodatkowych utrudnieñ dla osób pragn¹cych zawrzeæ tzw. ma³¿eñstwo mieszane (tekst w SiDE 1988 nr 1, s. 34-41).
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Po d³u¿szej przerwie, ju¿ na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia, spraw¹ zajê³a siê
Komisja ds. Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Konferencji Episkopatu Polski. Po kilkuletniej pracy powsta³ wspólny projekt dokumentu, którego tekst poni¿ej zamieszczamy w nadziei, ¿e tym razem uda siê pozytywnie rozwi¹zaæ nabrzmia³y od lat problem ludzi o ró¿nej przynale¿noœci koœcielnej, pragn¹cych na
zasadach partnerskich zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski.
[Redakcja]

Koœcio³y zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Koœció³ Rzymskokatolicki w Roku Jubileuszowym 2000 podpisa³y wspólny dokument o Chrzcie
œwiêtym: Sakrament Chrztu znakiem jednoœci. Deklaracja Koœcio³ów w Polsce na
progu trzeciego tysi¹clecia.
Wdziêczne Panu Koœcio³a za ten istotny krok w stronê pe³niejszej wspólnoty,
nasze Koœcio³y podjê³y pracê nad trudn¹ kwesti¹ ma³¿eñstwa chrzeœcijañskiego o
ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej nupturientów, czyli tzw. ma³¿eñstwa mieszanego. Omawiaj¹c to zagadnienie, Koœcio³y pragn¹ wyraziæ o ma³¿eñstwie to, co
jest wspólne, jak i to, co je ró¿ni.

I. Wspólnie nauczamy o ma³¿eñstwie
1. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo nie jest instytucj¹ tylko ludzk¹, lecz
jest wyrazem woli i powo³ania Bo¿ego, o czym œwiadczy Pismo Œwiête. Ma ono
swój pocz¹tek w akcie stworzenia cz³owieka. Bóg stworzy³ cz³owieka jako mê¿czyznê i kobietê, jedno ze wzglêdu na drugie (por. Rdz 1,27).
2. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo chrzeœcijañskie we wzajemnej mi³oœci
obojga ma³¿onków jest odzwierciedleniem mi³oœci Boga objawionej w Jezusie
Chrystusie wzglêdem cz³owieka. W tym sensie w akcie ma³¿eñstwa, na wzór Jezusa Chrystusa, mi³uj¹cy siê ma³¿onkowie ofiaruj¹ siê sobie wzajemnie i wspólnie ofiaruj¹ siebie Bogu, tworz¹c nowy zwi¹zek – komuniê mi³oœci i wzajemnego
oddania.
3. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo jest obrazem przymierza Boga z jego
Ludem (por. Iz 54; Jr 3; Oz 2) oraz zwi¹zku istniej¹cego miêdzy Chrystusem i
Koœcio³em: „Dlatego opuœci cz³owiek ojca i matkê, a po³¹czy siê z ¿on¹ swoj¹, i
bêd¹ dwoje jednym cia³em. Tajemnica to wielka, a ja mówiê: w odniesieniu do
Chrystusa i do Koœcio³a” (Ef 5,31-32).
4. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo z ustanowienia Bo¿ego jest zwi¹zkiem
miêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, którzy za obopóln¹ zgod¹ ³¹cz¹ siê jako m¹¿ i ¿ona.
¯adne inne zwi¹zki miêdzy ludŸmi nie mog¹ byæ uznawane za ma³¿eñstwo.
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5. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo wyra¿a jednoœæ ¿ycia obojga ma³¿onków:
„Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹
tak œciœle, ¿e staj¹ siê jednym cia³em” (Rdz 2,24). „A tak ju¿ nie s¹ dwoje, lecz jedno
cia³o” (Mt 19,6). Biblijne pojêcie jednoœci cia³ oznacza nie tylko mo¿liwoœæ zjednoczenia fizycznego, lecz równie¿ duchowego, z czego wynika wspólnota osobistych
losów. W tym sensie m¹¿ i ¿ona prze¿ywaj¹ wspólnotê ¿ycia. Jako powo³ani do mi³oœci ¿yj¹ jedno dla drugiego, we wzajemnym poszanowaniu, uczciwoœci, obdarowywaniu siebie, przebaczaniu i podporz¹dkowaniu Chrystusowi.
6. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo domaga siê wiernoœci. Wiernoœæ ma³¿eñska nie ogranicza siê jedynie do sfery seksualnoœci, lecz dotyczy tak¿e wzajemnego wzrastania we wszystkich wymiarach ¿ycia. Wspólne podejmowanie
ró¿nych aktywnoœci ¿yciowych o charakterze rodzinnym, religijnym, spo³ecznym, kulturalnym czy zawodowym, w których ma³¿onkowie rozwijaj¹ swoje talenty, jest znakiem mi³oœci ma³¿eñskiej.
7. Wspólnie nauczamy, ¿e zwi¹zek ma³¿eñski chrzeœcijanie zawieraj¹ na zawsze: „Co wiêc Bóg z³¹czy³, niech cz³owiek nie rozdziela” (Mt 19,6).
8. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo jest otwarte na ¿ycie, co wyra¿a siê zarówno w rodzicielstwie, jak te¿ w innych formach budowania wspólnoty miêdzy
ludŸmi, np. przez adopcjê, przygarniêcie, goœcinnoœæ.
9. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo, które daje podwaliny ¿ycia rodzinnego, jest powo³ane do wychowania dzieci w duchu Ewangelii i sk³adania œwiadectwa wiary wobec œwiata.

II. Odmiennie nauczamy o ma³¿eñstwie
1. Sakramentalnoœæ ma³¿eñstwa.
Koœcio³y katolickie ró¿nych tradycji i Koœció³ prawos³awny uznaj¹ ma³¿eñstwo za jeden z siedmiu sakramentów. Zaliczaj¹ ma³¿eñstwo nie tylko do naturalnego porz¹dku stworzenia, ale tak¿e do porz¹dku odkupienia i zbawienia. Koœció³
katolicki ka¿de ma³¿eñstwo zawarte miêdzy ochrzczonymi uwa¿a za sakrament.
Wed³ug Koœcio³ów ewangelickich, uznaj¹cych za sakrament jedynie znaki usprawiedliwiaj¹cej ³aski Bo¿ej, ustanowione przez Jezusa Chrystusa, a wiêc chrzest i
Wieczerzê Pañsk¹ (Eucharystiê), ma³¿eñstwo nie jest sakramentem, lecz przynale¿y do Bo¿ego porz¹dku stworzenia.
2. Wa¿noœæ i godziwoœæ zawarcia ma³¿eñstwa.
W tej kwestii Koœcio³y kieruj¹ siê w³asn¹ nauk¹ i prawem, i nawzajem je respektuj¹.
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3. Nierozerwalnoœæ.
Wszystkie Koœcio³y opowiadaj¹ siê za nierozerwalnoœci¹ ma³¿eñstwa. Koœció³ katolicki nie dopuszcza mo¿liwoœci rozwi¹zania dope³nionego wêz³a ma³¿eñskiego dwojga ochrzczonych, a w konsekwencji ponownego zwi¹zku
ma³¿eñskiego, jak d³ugo ¿yje wspó³ma³¿onek z poprzedniego zwi¹zku. Koœcio³y starokatolickie w sytuacji nieodwracalnego rozpadu ma³¿eñstwa przyjmuj¹ ten stan rzeczy do wiadomoœci i dopuszczaj¹ postêpowanie przed
s¹dem koœcielnym celem udzielenia dyspensy od zawartego zwi¹zku.
Koœció³ prawos³awny – uznaj¹c, ¿e mi³oœæ ma³¿eñska jest mierzona wiecznoœci¹ – naucza o niepowtarzalnoœci i nierozerwalnoœci ma³¿eñstwa. Jednak
w przypadku cudzo³óstwa lub ca³kowitego rozk³adu po¿ycia rozwi¹zanie
ma³¿eñstwa nie tyle jest aprobowane, ile tolerowane. Koœcio³y ewangelickie, opowiadaj¹c siê za trwa³oœci¹ ma³¿eñstwa, nie przeprowadzaj¹ postêpowania rozwodowego. Tym niemniej w sytuacji nieodwracalnego rozpadu
ma³¿eñstwa przyjmuj¹ do wiadomoœci istniej¹cy stan rzeczy, a po uzyskaniu
dyspensy nie wykluczaj¹ mo¿liwoœci ponownego zawarcia zwi¹zku przez rozwiedzionych.
4. Przekazywanie ¿ycia i regulacja poczêæ.
W ujêciu Koœcio³a rzymskokatolickiego wykluczenie potomstwa pozytywnym aktem woli jednego lub obu nupturientów w momencie zawierania ma³¿eñstwa powoduje jego niewa¿noœæ. Przekazywanie ¿ycia jest tak¿e istotn¹
cech¹ ma³¿eñstwa w rozumieniu Koœcio³ów starokatolickich. Wed³ug
Koœcio³a prawos³awnego ³aska udzielana w sakramencie ma³¿eñstwa
uœwiêca ma³¿onków ku wzrastaniu w mi³oœci, jednomyœlnoœci, rodzeniu i
chrzeœcijañskiemu wychowaniu dzieci. Ma³¿eñstwo jest wa¿ne nawet
wtedy, kiedy osoba œlubuje czystoœæ. W opinii Koœcio³ów ewangelickich
przekazywanie ¿ycia jest czymœ wa¿nym, jednak prokreacja nie przynale¿y
do istoty ma³¿eñstwa. Wszystkie Koœcio³y odrzucaj¹ aborcjê traktowan¹
jako œrodek regulacji poczêæ. Ró¿ni¹ siê natomiast w ocenie metod antykoncepcji, w czêœci dopuszczanych przez Koœcio³y ewangelickie, które te
kwestie na ogó³ pozostawiaj¹ odpowiedzialnoœci i sumieniom swoich
wyznawców. Do odpowiedzialnoœci i sumieñ swoich wyznawców odwo³uj¹
siê tak¿e Koœcio³y starokatolickie. Koœció³ katolicki nie dopuszcza
regulowania poczêæ przez antykoncepcjê. Ró¿nice te winny byæ powa¿nie
brane pod uwagê i wyjaœniane jeszcze przed œlubem, poniewa¿ w ma³¿eñstwie
musi byæ zachowana zasada wzajemnego poszanowania sumieñ.

155

SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY

III. Wspólnie nauczamy o ma³¿eñstwie
o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej
1. Wspólnie nauczamy, ¿e ma³¿eñstwo miêdzy chrzeœcijanami, którzy przynale¿¹ do ró¿nych wyznañ, dokonuje siê „w Panu” (1 Kor 7,39), a zatem w Jego
Ciele, którym jest Koœció³ Chrystusowy.
2. Wspólnie nauczamy, ¿e jednocz¹c¹ podstaw¹ ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej jest zakorzenienie obojga ma³¿onków w wierze w tego samego Trójjedynego Boga. Dziêki otwarciu siê na Ducha Œwiêtego, wzywaj¹cego do
jednoœci, zakorzenienie to mog³oby przyjmowaæ ró¿ne treœci i wyra¿aæ siê w ró¿nych formach, umo¿liwiaj¹c – wolne od przymusu b¹dŸ instrumentalizacji –
wspólne prze¿ywanie ekumenicznych doœwiadczeñ. Mog³oby ono równie¿ budziæ
gotowoœæ ka¿dego z ma³¿onków do uczestniczenia w wa¿niejszych momentach
¿ycia wspólnoty religijnej wspó³ma³¿onka.
3. Wspólnie nauczamy, ¿e osoby o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej, zawieraj¹c zwi¹zek ma³¿eñski, mog¹ pozostaæ cz³onkami w³asnych Koœcio³ów. Zró¿nicowanie wyznaniowe mo¿e z jednej strony rodziæ trudnoœci w relacjach miêdzy
ma³¿onkami, z drugiej natomiast mo¿e ono zbli¿aæ i wzbogacaæ samych ma³¿onków oraz ich rodziny. Wspólnoty lokalne, do których nale¿¹ ma³¿onkowie, powinny im pomagaæ przez dzia³alnoœæ ekumeniczn¹ prowadz¹c¹ do przezwyciê¿ania przeszkód utrudniaj¹cych wspólne prze¿ywanie powo³ania chrzeœcijañskiego.
4. Wspólnie nauczamy, ¿e pielêgnowanie wiêzi ³¹cz¹cych ma³¿onków ze swoimi wspólnotami mo¿e stanowiæ szansê, a nie przeszkodê, w budowaniu dojrza³ego zwi¹zku. Osobista wiara i doœwiadczenie ma³¿onków mog¹ staæ siê bodŸcem
kszta³tuj¹cym ekumeniczn¹ wra¿liwoœæ Koœcio³ów.

IV. Wspólnie ustalamy zasady traktowania
ma³¿eñstw osób o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej
1. Zasada równej godnoœci sumieñ i jednakowego dla nich szacunku.
¯adna ze stron, nupturienci, ma³¿onkowie i rodzice, nie ogranicza sumienia
drugiej strony, lecz daje jej œwiadectwo wiary i moralnoœci.
2. Zasada rozstrzygaj¹cego znaczenia decyzji nupturientów i ma³¿onków.
Koœcio³y, oprócz tego, ¿e stawiaj¹ pewne wymagania swoim wyznawcom, powinny wspieraæ nupturientów we w³aœciwej ocenie sytuacji i podjêciu decyzji co
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do miejsca i sposobu zawarcia ma³¿eñstwa oraz wychowania dzieci w duchu
chrzeœcijañskim. W obu kwestiach ostateczn¹ decyzjê podejmuj¹ nupturienci i
ma³¿onkowie, a Koœcio³y j¹ z szacunkiem przyjmuj¹. Koœcio³y, które wymagaj¹
od nupturientów oœwiadczeñ czy przyrzeczeñ w tych sprawach, uwzglêdniaj¹ w
duchu ekumenicznym zobowi¹zania drugiej strony*.
3. Zasada wspólnego obowi¹zku religijnego wychowania dzieci.
Ka¿dy Koœció³ – co jest zrozumia³e – dzieci z ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej pragnie wychowaæ we w³asnej tradycji. Z tym wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹ nale¿y rozwi¹zywaæ ten trudny i delikatny problem, który mo¿e rodziæ
wiele konfliktów. Odpowiedzialnoœæ za chrzeœcijañskie wychowanie dzieci spoczywa na obojgu rodzicach. Podstawowym punktem odniesienia dla wychowania w rodzinie chrzeœcijañskiej jest Chrystus. W Nim bowiem zostaliœmy ochrzczeni, do
Niego nale¿ymy w ¿yciu i œmierci, stanowi¹c czêœæ Jego Cia³a (por. 1 Kor 12,27).
Dziecko potrzebuje œwiadectwa ewangelicznego ¿ycia obojga rodziców.
4. Zasada konfesyjnoœci.
Koœcio³y nie widz¹ mo¿liwoœci ponadkonfesyjnego wychowania dzieci. Budowanie to¿samoœci chrzeœcijañskiej wymaga zawsze zakorzenienia w okreœlonej
tradycji, czemu równoczeœnie powinna towarzyszyæ wra¿liwoœæ ekumeniczna.
5. Zasada wspó³pracy duszpasterskiej.
Wspó³pracê duszpastersk¹, w któr¹ anga¿uj¹ siê nie tylko duchowni poszczególnych Koœcio³ów, ale tak¿e ca³e wspólnoty, uznajemy za bardzo wskazan¹ czy wrêcz
nieodzown¹ formê wsparcia ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej.
Niniejsz¹ deklaracjê Koœcio³y uznaj¹ za obowi¹zuj¹c¹ zarówno w przepisach
wykonawczych jak i w praktyce duszpasterskiej.
[Powy¿szy tekst jest projektem dokumentu, owocem wieloletniej wspó³pracy Komisji Teologicznej Polskiej
Rady Ekumenicznej i Komisji ds. Dialogu miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ a Konferencj¹ Episkopatu Polski Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Zosta³ ostatecznie zredagowany przez bp. Edwarda Puœleckiego, bp. Tadeusza Pikusa i ks. S³awomira Paw³owskiego na spotkaniu 26 maja 2008 r. Uwzglêdnia poprawki Komisji
ds. Dialogu z 9 marca 2009 r.]
* Takie oœwiadczenie/przyrzeczenie mo¿e brzmieæ nastêpuj¹co: „Oœwiadczam, ¿e postanawiam zachowaæ i
pog³êbiæ moj¹ wiarê, oraz uznajê równoczeœnie wiarê chrzeœcijañsk¹ mojego ma³¿onka/mojej ma³¿onki”.
„Przyrzekam (obiecujê) uczyniæ to, co bêdzie w mojej mocy, aby wszystkie dzieci zosta³y ochrzczone i wychowane w wierze (katolickiej/prawos³awnej/protestanckiej/itp.), bior¹c pod uwagê, ¿e mój ma³¿onek/ma³¿onka
ma to samo prawo i obowi¹zek, stosownie do powo³ania, które posiada w swoim Koœciele. Dlatego bêdê poszukiwaæ zgody z moim ma³¿onkiem/ma³¿onk¹ co do wyborów i decyzji, które oka¿¹ siê bardziej odpowiednie
dla zachowania i pog³êbienia naszej wspólnoty oraz dla dobra ¿ycia duchowego naszych dzieci”.
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KSI¥DZ PROFESOR LEONARD GÓRKA
wierny s³uga ruchu ekumenicznego

Ks. prof. Leonard Górka (ur. 1936) ma ju¿ od wielu lat ustalon¹ pozycjê na
polskiej scenie ekumenicznej. Zawdziêcza on j¹ nie tylko swojej twórczoœci naukowej, lecz równie¿ aktywnej dzia³alnoœci na rzecz zbli¿enia i pojednania
chrzeœcijan ró¿nych konfesji. Fakt, ¿e pochodzi z Cieszyna, który wraz z okolicznymi miejscowoœciami stanowi najwiêksze skupisko ewangelików w naszym kraju, pozwala domniemywaæ, i¿ œrodowisko, w którym wyrós³, wywar³o korzystny
wp³yw na jego ekumeniczn¹ wra¿liwoœæ. Studia teologiczne, odbyte w Wy¿szym
Seminarium Misyjnym Ksiê¿y Werbistów, zbieg³y siê czasowo z pontyfikatem
Jana XXIII, który – jak powszechnie wiadomo – przyczyni³ siê do otwarcia Koœcio³a katolickiego na dialog z wyznawcami innych Koœcio³ów, religii i œwiatopogl¹dów. Powiew odnowy soborowej niew¹tpliwie musia³ ogarn¹æ swym wp³ywem m³odego kleryka i duchownego, skoro jego praca licencjacka, obroniona w
1968 r. na Wydziale Teologii KUL, dotyczy³a Irenizmu teologicznego o. Jana
Urbana w œwietle dokumentów Soboru Watykañskiego II: Konstytucji dogmatycznej o Koœciele i Dekretu o ekumenizmie.
Od ukoñczenia studiów ks. prof. Górka pozostawa³ wierny idei ekumenicznej,
któr¹ od 1969 r. przybli¿a³ studentom Wy¿szego Seminarium Misyjnego Ksiê¿y
Werbistów w Pieniê¿nie, a od 1973 r. tak¿e studentom KUL jako asystent w Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej. Tam te¿ w 1978 r. uzyska³ stopieñ
doktora na podstawie rozprawy pt. Doktryna ekumeniczna Kongresów Welehradzkich 1907-1936. Studium z zakresu katolickiej myœli ekumenicznej, napisanej pod
kierunkiem ks. profesora, a dziœ tak¿e kardyna³a – Stanis³awa Nagy’ego.
Okaza³o siê, ¿e problematyka zwi¹zana z prac¹ doktorsk¹ bêdzie mu towarzyszyæ przez dalsze ¿ycie naukowe. W ostatnich trzydziestu latach podczas ró¿nych
kongresów i sympozjów naukowych, organizowanych w kraju i za granic¹, a tak-
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¿e w licznych publikacjach, równie¿ obcojêzycznych, ks. prof. Leonard Górka
nieustannie wzbogaca³ nasz¹ wiedzê na temat tradycji cyrylo-metodiañskiej i wyros³ych z jej korzeni Kongresów Welehradzkich. W tematyce tej sta³ siê uznanym
autorytetem nie tylko w skali krajowej, ale i miêdzynarodowej. Wyniki swoich
badañ i przemyœleñ zawar³ w dwóch pracach: Dziedzictwo Ojców. Ekumeniczny
charakter tradycji welehradzkiej oraz Œwiêty Cyryl i Metody a pojednanie. S³owiañskie dziedzictwo w s³u¿bie jednoœci i Koœcio³ów (Warszawa 2001).
Z badañ przeprowadzonych przez Ksiêdza Profesora wynika jednoznacznie, ¿e
Kongresy w Welehradzie stanowi¹ w ca³ej historii unionizmu katolickiego pozytywny wyj¹tek. Nie mia³y one – jak mia³o to miejsce w przesz³oœci – spe³niaæ roli
spotkañ unijnych zmierzaj¹cych do doraŸnych uzgodnieñ z prawos³awiem, lecz
przyczyniaæ siê do usuwania ignorancji, obojêtnoœci i zniwelowania barier miêdzy prawos³awiem i katolicyzmem. Tote¿ z du¿¹ doz¹ s³usznoœci stwierdza:
„Ruch welehradzki przyrównaæ mo¿na do paralelnych inicjatyw ekumenicznych
podejmowanych po stronie ewangelickiej…” (Dziedzictwo Ojców…, s. 15).
Autor nie zadowala siê jednak wyeksponowaniem historycznego znaczenia
Kongresów Welehradzkich, lecz podejmuje równie¿ próbê rekonstrukcji ich ekumenicznej doktryny. A czyni to po to, aby wykazaæ, ¿e istnieje wzajemne powi¹zanie miêdzy Kongresami Welehradzkimi a wydarzeniami II Soboru Watykañskiego. Nie tylko akcentuje prekursorski charakter debaty welehradzkiej, lecz tak¿e wskazuje na jej zbie¿noœæ z myœl¹ soborow¹, wyra¿on¹ szczególnie w Dekrecie
o ekumenizmie. W oparciu o teksty Kongresów i dokumenty soborowe dochodzi
do wniosku, ¿e g³ówne myœli teologów welehradzkich dotycz¹ce wizji zjednoczenia chrzeœcijan Wschodu i Zachodu mo¿na bez trudu odnaleŸæ w nauce soborowej. Przyk³adowo wymienia w tym kontekœcie ujêcie jednoœci Koœcio³a i liczne
postulaty dotycz¹ce ogólnej postawy ekumenicznej, takie jak zasadnicza równoœæ
wszystkich, roz³o¿enie winy za podzia³ na cz³onków obu Koœcio³ów, przyznanie
Koœcio³owi prawos³awnemu wartoœci eklezjalnych.
W pracy Dziedzictwo Ojców ks. prof. Leonard Górka po³¹czy³ ze sob¹ dwa
nurty swoich zainteresowañ naukowych: tradycjê cyrylo-metodiañsk¹ i welehradzk¹ oraz rozwój idei ekumenicznej na Soborze Watykañskim II na przyk³adzie
Dekretu o ekumenizmie. W 1984 r. przebywa³ przez osiem miesiêcy w Rzymie,
wykorzystuj¹c ten czas na uczestnictwo w wyk³adach w Instytucie Wschodnim i
na kwerendê naukow¹ na temat II Soboru Watykañskiego. Szczególnie interesowa³a go historia powstawania póŸniejszego Dekretu o ekumenizmie. Z rzymskiego pobytu jak i dalszych badañ zrodzi³a siê praca pt. Koœcio³y czy Koœció³? Od
unionizmu do ekumenizmu. Ewolucja myœli ekumenicznej w Koœciele rzymskokatolickim. Studium to stanowi poniek¹d kontynuacjê przemyœleñ zawartych w
Dziedzictwie Ojców.
W odniesieniu do sprawy jednoœci chrzeœcijan Ksi¹dz Profesor wyró¿nia w
Koœciele katolickim dwa okresy: unionistyczny – obejmuj¹cy czas miêdzy Pierw-
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szym i drugim Soborem Watykañskim, i ekumeniczny – zapocz¹tkowany przez
soborowy Dekret o ekumenizmie. Jednoczeœnie dodaje: podzia³ ten jest s³uszny
jedynie w odniesieniu do oficjalnych wypowiedzi koœcielnych. W czêœci pierwszej swojej publikacji zwraca uwagê, ¿e w okresie unionistycznym, paralelnie do
wypowiedzi papieskich, spotykamy w Koœciele katolickim tak¿e pewne dzia³ania
i wypowiedzi nieoficjalne, które torowa³y drogê póŸniejszemu ekumenizmowi. W
kontekœcie tym omawia szczegó³owo prekursorskie inicjatywy ekumeniczne podejmowane w XIX stuleciu przez Möhlera i Newmana, w XX zaœ wieku zalicza
do nich s³owiañskie inicjatywy Kongresów Welehradzkich, modlitwê o jednoœæ
zainicjowan¹ w nowej formule przez o. Paula Couturiera, a tak¿e próby nieoficjalnego dialogu z prawos³awnymi, anglikanami i protestantami podejmowane
przez kard. Merciera, o. Beauduina, ks. (póŸniejszego kardyna³a) Willebrandsa
oraz takie oœrodki jak Istina czy Una Sancta.
Szczególnie wartoœciowa zdaje siê byæ czêœæ druga omawianej pracy, w której
ks. Górka – w oparciu o studia archiwalne w Rzymie – przedstawia dramatyczne
zmagania, jakie towarzyszy³y powstawaniu podczas kolejnych sesji soborowych
Dekretu o ekumenizmie. Dowiadujemy siê, ¿e wraz z procesem rodzenia siê tego
dokumentu dojrzewa³a równie¿ œwiadomoœæ ekumeniczna ojców soborowych.
Jest to naprawdê pasjonuj¹ca lektura.
Na podstawie wymienionych pozycji i ca³ego dorobku naukowego uzyska³ w
2001 r. stopieñ doktora habilitowanego. Jego dorobek to blisko 400 pozycji obejmuj¹cych monografie, broszury, artyku³y naukowe i popularnonaukowe, has³a
encyklopedyczne, recenzje, t³umaczenia i sprawozdania. Wiele jego publikacji
ukaza³o siê w jêzykach obcych.
Fakt, ¿e wywodzi siê z zakonu misyjnego, najprawdopodobniej sprawia, i¿ w
swoich publikacjach poœwiêca wiele uwagi problematyce misji i ewangelizacji, a
tak¿e wzajemnej relacji miêdzy misj¹ a ekumeni¹. Mo¿na siê o tym przekonaæ
studiuj¹c jego artyku³y dotycz¹ce dzia³alnoœci misyjnej i ekumenicznej Koœcio³ów prawos³awnych (rosyjskiego i greckiego), a tak¿e dialogu ekumenicznego na
terenach misyjnych (Afryka Zachodnia, Indonezja). Œledzi te¿ dzia³alnoœæ Œwiatowej Rady Koœcio³ów, zw³aszcza organizowane przez ni¹ œwiatowe konferencje
misyjne.
Nieprzerwanie interesowa³ siê równie¿ rozwojem dzia³alnoœci i myœli ekumenicznej w swoim Koœciele. Œwiadcz¹ o tym teksty poœwiêcone analizie encykliki
Ut unum sint papie¿a Jana Paw³a II, a tak¿e artyku³y zajmuj¹ce siê ekumenicznym znaczeniem papieskich podró¿y do Rumunii i na Bliski Wschód.
Na osobne podkreœlenie zas³uguje dzia³alnoœæ recenzyjna Ksiêdza Profesora
prowadzona zarówno na ³amach periodyków krajowych jak i zagranicznych. W
periodykach niemieckojêzycznych („Verbum SVD”, „Õkumenische Rundschau”,
„Neue Zeitschrift für Missionswissenschaft”) opublikowa³ kilkanaœcie recenzji
ksi¹¿ek autorów polskich: katolików, prawos³awnych i protestantów. Z kolei na
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³amach ró¿nych polskich periodyków („Homo Dei”, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, „Ateneum Kap³añskie”, „Collectanea Theologica”, „WiêŸ”, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, „Roczniki Teologiczne”) omówi³ kilkadziesi¹t dzie³ ekumenicznych, które ukaza³y siê w jêzyku polskim, rosyjskim, angielskim, w³oskim, francuskim, czeskim.
W 1999 zosta³ kierownikiem dzia³u teologii ekumenicznej Encyklopedii katolickiej. Ju¿ wczeœniej, jako jej wspó³pracownik, opublikowa³ na jej ³amach wiele
hase³, z których na szczególne wyró¿nienie zas³uguj¹ nastêpuj¹ce: ruch cyrylometodiañski, ekumeniczna dzia³alnoœæ Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego i
ewangelicko-reformowanego, jednoœæ Koœcio³a, dzia³alnoœæ ekumeniczna Koœcio³a katolickiego. Poza tym by³ cz³onkiem kolegium redakcyjnego „Roczniki
Teologiczne” oraz serii KUL-owskiej „Jeden Pan, jedna wiara”, w ramach której
ukaza³o siê wiele wartoœciowych studiów ekumenicznych. W latach 70. XX w.
by³ wspó³pracownikiem cennego przedsiêwziêcia wydawniczego, jakim by³a Internationale Õkumenische Bibliographie. Niestety, po ukazaniu siê czterech tomów, przedsiêwziêcie to, z przyczyn finansowych, zosta³o zaniechane.
Ksi¹dz Profesor nale¿a³ do wiernych uczestników sympozjów miêdzywyznaniowych organizowanych wspólnie przez Instytut Ekumeniczny Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego i Chrzeœcijañsk¹ Akademiê Teologiczn¹ w Warszawie. Jego wyst¹pienia, charakteryzuj¹ce siê kompetencj¹ i umiejêtnoœci¹ wczuwania siê w sytuacjê partnera dialogu, spotyka³y siê zawsze z pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli Koœcio³ów nierzymskokatolickich. Uczestniczy³ te¿ wielokrotnie jako referent w miêdzynarodowych sympozjach
ekumenicznych. Bra³ te¿ udzia³ w pracach Societas Oecumenica – miêdzynarodowej organizacji zrzeszaj¹cej badaczy ekumenizmu. Ukoronowaniem jego
drogi naukowej by³a funkcja dyrektora Instytutu Ekumenicznego KUL, któr¹
pe³ni³ w latach 2002-2008. W grudniu 2009 r. zosta³ laureatem Nagrody im. Œw.
Brata Alberta Adama Chmielowskiego. Jury postanowi³o mu przyznaæ to wyró¿nienie za wybitne osi¹gniêcia na polu naukowym i dydaktycznym w dziedzinie zbli¿enia ekumenicznego.
Karol Karski
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KRONIKA

KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
lipiec – grudzieñ 2009

Z zagranicy
Spotkanie patriarchy moskiewskiego i ca³ej Rosji Cyryla z patriarch¹ ekumenicznym Konstantynopola Bart³omiejem I otworzy³o now¹ kartê w dialogu
wewn¹trzprawos³awnym – uwa¿a arcybiskup Hilarion, przewodnicz¹cy Wydzia³u
Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych (OWCS). Na konferencji prasowej 7 lipca
w Moskwie skomentowa³ on wizytê zwierzchnika Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego w Turcji w dniach 4-6 lipca. Rezultaty przesz³y wszelkie oczekiwania.
Wizyta otworzy³a now¹ kartê w stosunkach nie tylko miêdzy patriarchatami w
Moskwie i Konstantynopolu, ale tak¿e w jakimœ stopniu w dialogu ogólnoprawos³awnym – oœwiadczy³ abp Hilarion. Oznacza ona – doda³ – nowy etap we wzajemnych stosunkach: przejœcie od konfrontacji do zaufania i wspó³dzia³ania. Hierarcha przyzna³, ¿e nadal istniej¹ kwestie sporne dotycz¹ce zw³aszcza sytuacji w
Estonii i na Ukrainie. Problemy te mog¹ byæ jednak „rozwi¹zywane w szczerym i
otwartym dialogu, z szacunkiem dla obu stron” – zapewni³.


 „Czas do nowego zobowi¹zania – ku tworzeniu nowych relacji miêdzy
¯ydami i chrzeœcijanami” – taki tytu³ nosi nowy dokument podpisany 5 lipca w
Berlinie przez przedstawicieli Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów
(ICCJ) z 22 krajów. Sygnatariusze dokumentu, zebrani na miêdzynarodowej konferencji w Berlinie (5-8 lipca), zobowi¹zali siê do „zwalczania religijnych, rasistowskich i innych form antysemityzmu” i „wspierania miêdzyreligijnego dialogu
miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami”. Nawi¹zuj¹c do tytu³u dokumentu przewodnicz¹ca ICCJ, Deborah Weissmann, powiedzia³a, ¿e relacje miêdzy obu religiami
70 lat po wybuchu drugiej wojny œwiatowej i Szoah „wkroczy³y na nowe tory”.
Dokument jest aktualizacj¹ „Dziesiêciu tez z Seelisbergu” z 1947 r. Przedstawiciele ¯ydów i chrzeœcijan z 19 krajów spotkali siê wtedy w Seelisbergu i w posta-
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ci tez og³osili „orêdzie do Koœcio³ów” podkreœlaj¹ce potrzebê walki z antysemityzmem. Nowy dokument uwzglêdnia znaczny postêp w dialogu chrzeœcijañsko¿ydowskim, a tak¿e przemiany religijne, spo³eczne i polityczne ostatnich dziesiêcioleci. Po raz pierwszy zwraca siê tak¿e do ¯ydów i domaga siê, aby dostrzegli
reformy wielu chrzeœcijañskich Koœcio³ów i na nowo rozwa¿yli „¿ydowskie teksty i liturgiê”. Ponadto po¿¹dane by³oby odró¿nianie „sprawiedliwej krytyki Izraela od antysemityzmu”. ICCJ skupia 38 oœrodków dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Jednym z nich jest Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów. Funkcjê przewodnicz¹cego Rady sprawuje ¿ydowska teolog z Izraela, Deborah Weissmann.
 10 lipca minê³a 500. rocznica urodzin Jana Kalwina, jednego z g³ównych
twórców XVI-wiecznej Reformacji, który da³ pocz¹tek Koœcio³owi ewangelicko-reformowanemu. Jego najwa¿niejszym dzie³em teologicznym by³a „Nauka
religii chrzeœcijañskiej”. Reformator, który urodzi³ siê we Francji, zmar³ 27
maja 1564 r. w Genewie. Rocznicê urodzin Kalwina uczci³ watykañski dziennik
„L’Osservatore Romano”. Autor artyku³u, francuski historyk Alain Besançon
wskaza³, ¿e bez Kalwina reforma Koœcio³a zapocz¹tkowana przez Marcina Lutra pozosta³aby jedynie „kwesti¹ niemieck¹”. Tymczasem w swej formie kalwiñskiej szybko rozprzestrzeni³a siê na Francjê, Polskê, Wêgry. Potem si³a „kalwiñskiego modelu chrzeœcijañstwa” ogarnê³a Holandiê, Angliê, Szkocjê, a
przede wszystkim Stany Zjednoczone. Kalwin, wzorem Lutra, w pe³ni podziela³ zasadê usprawiedliwienia przez wiarê (sola fide, sola gratia) i nadrzêdnoœci
Biblii (sola Scriptura). Przede wszystkim jednak Kalwin stworzy³ „system koœcielny wspó³przenikaj¹cy siê ze spo³ecznoœci¹ cywiln¹”. Zdaniem Besançona,
kalwiñska organizacja koœcielna jest „tworem genialnym”, który adaptuje siê
zarówno do monarchii, jak i republiki demokratycznej, opiera siê te¿ pr¹dom
nowoczesnoœci. Nawi¹zuj¹c do kalwiñskiej nauki o predestynacji, która mówi o
przeznaczeniu przez Boga jednych do zbawienia, a drugich do potêpienia, i to
jeszcze przed grzechem pierworodnym, Besançon zauwa¿y³, ¿e ta „twarda”
doktryna zak³ada „ca³kowite zaufanie Bogu”, „pe³niê oddania siê Bo¿ej opatrznoœci”. Gdy wiêc cz³owiek przekroczy próg wiary, ma wewnêtrzn¹ pewnoœæ
zbawienia i mo¿e zaj¹æ siê uœwiêcaniem œwiata z wdziêcznoœci Bogu, który go
za darmo zbawi³. Zaznaczy³ jednoczeœnie, ¿e wiêkszoœæ wspólnot tradycji kalwiñskiej zarzuci³a ju¿ doktrynê o predestynacji przed grzechem pierworodnym,
zachowuj¹c jednak przekonanie o pewnoœci zbawienia.
 W zwi¹zku z 500. rocznic¹ urodzin Jana Kalwina Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych og³osi³ Rok Kalwina (2 listopada 2008 – 1 listopada
2009). W ramach obchodów zorganizowano na ca³ym œwiecie liczne nabo¿eñstwa, konferencje i wystawy. 10 lipca, w dniu urodzin Reformatora, w koœciele
œw. Piotra w Genewie zosta³o odprawione nabo¿eñstwo miêdzynarodowe. Przed
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s³ynnym Murem Reformatorów wystawiono spektakl „Kalwin. Genewa w p³omieniach”, zaœ w otaczaj¹cym parku ulokowano wioskê hugenock¹, odtwarzaj¹c¹ rzemios³o, stroje i obyczaje z czasów Reformatora. Jubileusz Kalwina
zbieg³ siê z przygotowaniami do powstania Œwiatowej Wspólnoty Koœcio³ów
Reformowanych. Utworz¹ j¹ dwie miêdzynarodowe organizacje zrzeszaj¹ce
wiernych tej tradycji koœcielnej. Wiêksz¹ z nich jest Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych, który zrzesza ³¹cznie 214 Koœcio³ów z ok. 75 mln wiernych. Mniejsza od niej jest Reformowana Rada Ekumeniczna z siedzib¹ w
USA. W jej sk³ad wchodzi 41 wspólnot koœcielnych, przy czym 25 z nich nale¿y równoczeœnie do ŒAKR. Zalicza siê do niej ok. 10 mln wiernych. Dialog
obu organizacji trwa ju¿ od 1998 r. Ich po³¹czenie ma nast¹piæ w czerwcu 2010
r. Powstanie wówczas Œwiatowa Wspólnota Koœcio³ów Reformowanych, licz¹ca ok. 80 mln wiernych.
 W Lyonie (Francja) w dniach 15-21 lipca obradowa³o Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Konferencji Koœcio³ów Europejskich (o przebiegu obrad piszemy
w dziale „Sprawozdania i dokumenty”, tam te¿ zamieszczamy tekst uchwalonego
Przes³ania).
 Patriarcha Moskwy i ca³ej Rosji Cyryl odby³ w dniach 27 lipca – 5 sierpnia podró¿ apostolsk¹ po Ukrainie. Odwiedzi³ 3 ³awry, 6 obwodów oraz 13
miejscowoœci w ró¿nych czêœciach kraju. Wprost z lotniska zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP) uda³ siê na wzgórze œw. W³odzimierza
w centrum Kijowa, gdzie odprawi³ nabo¿eñstwo. Powita³o go tam kilka tysiêcy
ludzi skanduj¹cych: „Nasz patriarcha – Cyryl!”. Nie wszyscy powitali go jednak œpiewem i kwiatami. „Ukraina jest okupowana przez moskiewski Koœció³”
– takie transparenty nieœli uczestnicy demonstracji, które przesz³y ulicami stolicy. Na Ukrainie bowiem dzia³aj¹ obecnie trzy Koœcio³y prawos³awne: jeden
poddany jurysdykcji Patriarchatu Moskiewskiego, który traktuje Ukrainê jako
swoje „terytorium kanoniczne” i dwa niezale¿ne od niego – Ukraiñski Koœció³
Prawos³awny Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) oraz Autokefaliczny. Tylko
ten pierwszy jest kanoniczny i uznawany przez œwiat prawos³awny. Problem ten
sta³ siê przedmiotem publicznego sporu miêdzy patriarch¹ i prezydentem Ukrainy. Wiktor Juszczenko wezwa³ w obecnoœci Cyryla I do stworzenia jednego
Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego.– Niezale¿ny Koœció³ istnieje na Ukrainie, a gdyby go nie by³o, nie istnia³aby Ukraina – odpowiedzia³ patriarcha,
maj¹c na myœli RKP. Przemawiaj¹c w £awrze Pieczerskiej do wyk³adowców i
studentów seminarium i akademii duchownej, patriarcha stwierdzi³ wprost, ¿e
autokefalia, czyli niezale¿noœæ prawos³awia na Ukrainie jest w obecnych warunkach niepo¿¹dana i nie tylko nie zjednoczy, lecz przeciwnie, jeszcze bardziej
podzieli ten kraj. W Doniecku, patriarcha podkreœli³, ¿e obowi¹zkiem Koœcio³a
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jest dzisiaj sprzyjanie „jednoczeniu siê wszystkich bratnich narodów”. Wezwa³
Rosjê i Ukrainê do rozwijania i umacniania istniej¹cych ju¿ wiêzi gospodarczych, solidarnoœci i wspó³pracy”.
 1 sierpnia zakoñczy³a siê runda dialogu miêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim reprezentowanym przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan a Œwiatowym Aliansem Ewangelicznym (WEA). Przedmiotem rozmów by³y zagadnienia
natury dogmatycznej i etycznej – g³osi wspólny komunikat. W przysz³ym roku
rozmowy bêd¹ kontynuowane, a ich tematem bêd¹ zagadnienia dotycz¹ce relacji
miêdzy Pismem Œwiêtym a Tradycj¹ oraz autorytetem Koœcio³a przy interpretacji
Pisma. Konsultacje maj¹ potrwaæ do 2013 roku. Najmniej trudnoœci sprawiaj¹
kwestie o charakterze etycznym, które ³¹cz¹ konserwatywny WEA oraz Koœció³
Rzymskokatolicki. W latach 1993-2002 trwa³ proces konsultacyjny miêdzy Watykanem a WEA, którego efektem by³ raport zatytu³owany „Koœció³, ewangelizacja
i koinonia.” WEA reprezentuje 428 miliony chrzeœcijan w 128 krajach.

Nowo wybrany zwierzchnik Koœcio³a Chrzeœcijañsko-Katolickiego (Starokatolickiego) w Szwajcarii, ks. Harald Rein, powiedzia³ w wywiadzie dla szwajcarskiej agencji katolickiej KIPA, ¿e zjednoczenie Koœcio³a starokatolickiego z
rzymskokatolickim jest mo¿liwe. – Jeœli w Koœciele rzymskokatolickim jest miejsce dla lefebrystów to prawdopodobnie równie¿ dla starokatolików. To Koœció³ o
bardzo ró¿nych pogl¹dach. Benedykt XVI chce zjednoczyæ lewe i prawo skrzyd³o
w Koœciele – uwa¿a biskup-elekt. Ks. Rein przypomnia³, ¿e w maju 2009 roku
zakoñczy³ siê miêdzynarodowy dialog rzymskokatolicko-starokatolicki. Wnioski
z wieloletniego procesu rozmów zostan¹ przed³o¿one w³adzom obydwu wspólnot. Jednak ju¿ teraz wiadomo, ¿e dokumenty dialogu rekomenduj¹ pe³n¹ wspólnotê miêdzy Rzymem a Koœcio³ami starokatolickimi na wzór unii Rzymu z katolickimi Koœcio³ami wschodnimi. Problemem dialogu wci¹¿ s¹ jednak dwie kwestie – prymat papieski i œwiêcenia kobiet. Biskup-elekt uwa¿a, ¿e przysz³oœæ
starokatolicyzmu w Szwajcarii nie wygl¹da najgorzej. Wprawdzie do Koœcio³a
nale¿y jedynie 15 tys. wiernych, to jednak wiêksze Koœcio³y znika³y z horyzontu,
a jeszcze mniejsze doœwiadcza³y ogromnego wzrostu – przekonuje Rein. Pochodz¹cy z Niemiec ks. Harald Rein ma 52 lat i jest rozwodnikiem.


W Genewie (Szwajcaria) w dniach od 26 sierpnia do 2 wrzeœnia obradowa³
Komitet Naczelny Œwiatowej Rady Koœcio³ów (sprawozdanie z obrad zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).


„Ekumenizm nie jest luksusem” – powiedzia³ kard. Walter Kasper podczas
13. Miêdzynarodowego Kongresu „Renovabis” we Fryzyndze (3-5 wrzeœnia),
który odby³ siê pod has³em „Szukaæ jednoœci – zachowaæ ró¿norodnoœæ”. Prze
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wodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan ostudzi³ nadzieje na rych³e
zjednoczenie Koœcio³ów: „Historii ponad tysi¹ca lat nie da siê tak szybko odwróciæ”, a w dialogu „chodzi nie tylko o zagadnienia teologiczne, ale o znaczne ró¿nice mentalne”. Kard. Kasper i prawos³awny metropolita Józef z Rumunii zgodzili siê, ¿e jednym z newralgicznych punktów dyskusji katolicko-prawos³awnej jest
papieski prymat, który jednak nie wyklucza siê z prawos³awn¹ zasad¹ soborowoœci [zasada wspólnotowego zarz¹dzania Koœcio³em]. Kongres zgromadzi³ ok.
400 osób z 28 krajów Europy.
 4 wrzeœnia minê³a 100. rocznica urodzin kard. Jana Willebrandsa, wieloletniego przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Z pochodzenia by³ Holendrem. W 1951 r. za³o¿y³ w swoim kraju Katolick¹ Konferencjê ds.
Ekumenicznych. 18 czerwca 1960 r. zosta³ sekretarzem ustanowionego kilka tygodni wczeœniej przez Jana XXIII Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan. 4 czerwca 1964 r. Pawe³ VI mianowa³ go biskupem i osobiœcie udzieli³ mu sakry. Po
œmierci pierwszego przewodnicz¹cego Sekretariatu ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard.
Augustina Bea, bp Willebrands zosta³ 12 kwietnia 1969 r. jego nastêpc¹. Pe³ni³ tê
funkcjê przez 20 lat. Na konsystorzu 28 kwietnia 1969 r. Pawe³ VI powo³a³ go w
sk³ad Kolegium Kardynalskiego. W latach 1975-83 by³ dodatkowo arcybiskupem
Utrechtu, z czym ³¹czy siê godnoœæ prymasa Holandii. Ze stanowiska przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan (w któr¹ przekszta³ci³ siê Sekretariat ds. Jednoœci Chrzeœcijan w 1988 r.) ust¹pi³ 12 grudnia 1989 r. Mia³ na
swoim koncie ponad 20 doktoratów honorowych, m. in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1985). W stulecie jego urodzin zorganizowano w Utrechcie
konferencjê naukow¹. Kard. Jan Willebrands zmar³ w 2006 roku.
 Benedykt XVI przyj¹³ stoj¹cego na czele Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego abp Hilariona. By³a to jego pierwsza wizyta w Watykanie, po nominacji na odpowiedzialnego za relacje Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego z innymi Koœcio³ami chrzeœcijañskimi. Abp Hilarion
spotka³ siê tak¿e 17 wrzeœnia z przewodnicz¹cym Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, kard. Walterem Kasprem. Po rozmowach kard. Kasper stwierdzi³, ¿e
stosunki z Patriarchatem Moskiewskim nale¿y uznaæ za pozytywne.

W Odessie na Ukrainie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja ekumeniczna na temat „Koœcio³y na Ukrainie w obliczu wspó³czesnych spo³ecznych
kryzysów”. Konferencja, która mia³a miejsce od 23 do 25 wrzeœnia, odby³a siê w
ramach miêdzynarodowego projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie –
zadanie Koœcio³ów na Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Podczas
konferencji uczestnicy wys³uchali okolicznoœciowych referatów. Na zakoñczenie,
w ramach tzw. okr¹g³ego sto³u, odby³a siê dyskusja na temat „Kryzys antropolo
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giczny i antropologia kryzysu – wspó³czesne wyzwanie dla Koœcio³ów na Ukrainie”. Projekt ekumeniczny zainicjowany zosta³ w 1995 r. przez NiemieckoPolsk¹ Komisjê Kontaktów miêdzy Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ a Ewangelickim
Koœcio³em Niemiec, pracuj¹c¹ od 1974 r. Zosta³ on nastêpnie zaprezentowany
podczas II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu w 1997 r. Do
wdra¿ania projektu w ¿ycie powo³ano Miêdzykoœcieln¹ Grupê Robocz¹, w sk³ad
której obecnie wchodz¹ przedstawiciele Koœcio³ów z Ukrainy, Bia³orusi, Niemiec
i Polski. Zadaniem Grupy jest doprowadzenie do wspólnego dialogu miêdzy
zró¿nicowanymi konfesyjnie Koœcio³ami z Europy Œrodkowej i Wschodniej, odkrywanie ró¿norodnoœci wiary chrzeœcijañskiej i spo¿ytkowanie jej na rzecz pojednania miêdzy narodami i Koœcio³ami oraz wprowadzanie w ¿ycie wspólnych
projektów i dzia³añ.
 Zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP), patriarcha Cyryl przebywa³ w dniach 25-28 wrzeœnia na Bia³orusi, odwiedzaj¹c w tym czasie
Miñsk, Po³ock i Witebsk. W Miñsku patriarcha odwiedzi³ kilka miejscowych
œwi¹tyñ, spotka³ siê z prezydentem Aleksandrem £ukaszenk¹ oraz z przedstawicielami miejscowego spo³eczeñstwa i ze s³uchaczami Instytutu Teologii na Uniwersytecie Bia³oruskim. Rozmowa z g³ow¹ pañstwa trwa³a ponad dwie godziny.
W odró¿nieniu od lipcowej podró¿y patriarchy na Ukrainê, gdzie dochodzi³o do
wyst¹pieñ przeciw niemu, organizowanych g³ównie przez miejscowych nacjonalistów, a tak¿e zwolenników niezale¿noœci tamtejszego prawos³awia od Patriarchatu Moskiewskiego, wizyta na Bia³orusi przebiega³a spokojnie, bez jakichkolwiek protestów. Wed³ug Bia³oruskiej Agencji Informacyjnej Bie³ta, w kraju tym
do prawos³awia przyznaje siê ok. 80 proc. wierz¹cych. Obecnie Bia³oruski Koœció³ Prawos³awny, utworzony w 1989, zwany te¿ Egzarchatem Bia³oruskim Patriarchatu Moskiewskiego, dzieli siê na 11 eparchii. Na 1 stycznia 2009 r. w kraju
tym istnia³y 1473 parafie, by³y czynne 1274 œwi¹tynie a dalsze 152 by³y w budowie. Dzia³a te¿ 31 monasterów, 14 bractw, 9 tzw. „siestriczestw” (czyli organizacji skupiaj¹cych kobiety), 5 wy¿szych szkó³ duchownych oraz oœrodki mi³osierdzia i placówki oœwiatowe. Na czele Koœcio³a bia³oruskiego stoi od 10 paŸdziernika 1978 r. egzarcha bia³oruski, metropolita miñski i s³ucki Filaret
(Wachromiejew).

W dniach 7-13 paŸdziernika w Akademii Prawos³awnej Kolympari na Krecie odbywa³o siê posiedzenie plenarne Komisji „Wiara i Ustrój” ŒRK (wiêcej w
dziale „Sprawozdania i dokumenty”).


Wspólna Grupa Robocza pomiêdzy Koœcio³em Rzymskokatolickim a
Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów odby³a w dniach 12-19 paŸdziernika swoje doroczne
posiedzenie w Kordowie (Hiszpania). Zajê³a siê ona dwoma tematami: recepcj¹ i
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duchowymi korzeniami ekumenizmu. By³a te¿ podejmowana przez miejscowego
arcybiskupa Juana José Asenjo Pelegrino. WGR istnieje od 1965 r. i aktualnie
sk³ada siê z ok. 40 przedstawicieli Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, powo³anych z ró¿nych krajów i czêœci œwiata. Konstytuuje siê
po ka¿dym Zgromadzeniu Ogólnym ŒRK, czyli mniej wiêcej co 7 lat. Z Polski
cz³onkiem WGR jest Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, cz³onkini Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego i absolwentka Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 Komisja Europejska zauwa¿a w Turcji „lekki postêp w stosunkach pañstwa
z mniejszoœciami religijnymi”. „Odnoœnie innych praw cz³owieka wymagane s¹
dalsze usprawnienia” – stwierdza og³oszony 14 paŸdziernika w Brukseli doroczny raport na temat sytuacji w kraju nad Bosforem. Chwali on Turcjê za „ulepszenie prawa o zwi¹zkach zawodowych i zwalczanie dyskryminacji”. Krytykuje natomiast „niedopuszczalny wp³yw armii na politykê i korupcjê”. Jeœli chodzi o
mniejszoœci religijne, to KE z zadowoleniem zauwa¿a wprowadzanie w ¿ycie
przyjêtej w 2008 r. ustawy o fundacjach religijnych. Ponadto rz¹d turecki poprawi³ stosunki z wywodz¹cymi siê z islamu alewitami i przeprosi³ za ich wczeœniejsze przeœladowania. Komisja Europejska skrytykowa³a jednoczeœnie brak odpowiedniego statusu prawnego dla niemuzu³mañskich wspólnot religijnych, ograniczenia w kszta³ceniu duchownych oraz brak decyzji w sprawie otwarcia
prawos³awnego seminarium i Akademii Teologicznej na wyspie Chalki (zamkniêtych w 1971 r.). Ponadto patriarcha Konstantynopola nadal nie mo¿e przy wielu
okazjach u¿ywaæ tytu³u „ekumeniczny”.
 W

dniach od 16 do 23 paŸdziernika odby³a siê w Pafos na Cyprze 11. sesja
plenarna Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej dla Dialogu Teologicznego miêdzy Koœcio³ami Prawos³awnymi i Koœcio³em Rzymskokatolickim. Obradami kierowali wspólnie przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan kard.
Walter Kasper oraz prawos³awny metropolita Ioannis Zizioulas. W sumie uczestniczy³o w nich 20 delegatów katolickich oraz przedstawiciele wszystkich Koœcio³ów prawos³awnych, z wyj¹tkiem patriarchatu bu³garskiego. Na pocz¹tku sesji
strona prawos³awna rozwa¿y³a negatywne reakcje na dialog z katolikami i uzna³a,
¿e s¹ one nieuzasadnione i niedopuszczalne, a ponadto przyczyniaj¹ siê do rozpowszechniania fa³szywych i wprowadzaj¹cych w b³¹d informacji – czytamy w komunikacie koñcowym ze spotkania. Obie delegacje przeanalizowa³y i poprawi³y
szkic dokumentu o roli Biskupa Rzymu we wspólnocie Koœcio³a w pierwszym
tysi¹cleciu, przygotowany przez Mieszany Komitet Koordynacyjny na ubieg³orocznej sesji na Krecie. Postanowiono, ¿e komitet ten nadal bêdzie pracowa³ nad
tekstem, a kolejne, 12. spotkanie komisji mieszanej odbêdzie siê w dniach 20-27
wrzeœnia 2010 roku w Wiedniu.
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 Od 19 do 20 paŸdziernika w siedzibie Czeskiej Rady Ekumenicznej w Pradze spotkali siê przedstawiciele rad ekumenicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i cz³onkowie prezydiów rad ekumenicznych z Czech, Polski, S³owacji i Wêgier, a tak¿e przedstawiciele Rady Ekumenicznej w Austrii, która blisko wspó³pracuje z Koœcio³ami w Europie
Œrodkowo-Wschodniej. Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹ reprezentowa³ ks. dyr. Ireneusz Lukas. Celem spotkania by³o odnowienie bliskiej wspó³pracy ekumenicznej
w regionie œrodkowej Europy. Podczas dwóch dni obrad zaprezentowano dzia³alnoœæ krajowych rad ekumenicznych oraz rozmawiano o wspólnych wyzwaniach,
szczególnie w kontekœcie Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE), które odby³o siê w lipcu w Lyonie. Ks. Ireneusz Lukas mówi³ na
temat migracji w krajach Grupy Wyszehradzkiej w kontekœcie roku 2010, og³oszonego przez KKE rokiem migracji. Uczestnicy spotkania podjêli decyzjê o kontynuowaniu spotkañ i podjêciu starañ maj¹cych na celu realizacjê wspólnych projektów w ramach wspó³pracy wyszehradzkiej.
 W

dniach od 22 do 27 paŸdziernika w Chavannes-de-Bogis pod Genew¹ obradowa³a Rada Œwiatowej Federacji Luterañskiej (ŒFL). Rada wybra³a ks. Martina
Junge na nowego sekretarza generalnego Federacji. W 2010 roku, w dniu Œwiêta
Reformacji (31 paŸdziernika), Chilijczyk zast¹pi na tym stanowisku ks. Ishmaela
Noko z Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Zimbabwe. Ks. Martin Junge ma
48 lat. Teologiê ewangelick¹ studiowa³ na Uniwersytecie w Getyndze w Niemczech. W 1989 r. zosta³ ordynowany na ksiêdza Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Chile. Od 1996 do 2000 r. sprawowa³ funkcjê prezydenta Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Chile. Od 2000 r. by³ sekretarzem regionalnym na Amerykê
£aciñsk¹ i Karaiby w Departamencie ds. Misji i Rozwoju ŒFL. Ks. Martin Junge
bêdzie ósmym sekretarzem generalnym ŒFL, a jednoczeœnie pierwszym przedstawicielem regionu Ameryki £aciñskiej i Karaibów na tym stanowisku. ŒFL jest
wspólnot¹ 140 Koœcio³ów tradycji ewangelicko-luterañskiej z 79 krajów na ca³ym
œwiecie. Do Koœcio³ów zrzeszonych w ŒFL nale¿y ponad 68,5 mln wiernych.
Cz³onkiem Federacji jest Koœció³ Ewangelicko-Augsburski w Polsce.
 O pragnieniu pog³êbienia jednoœci z Ormiañskim Koœcio³em Apostolskim
zapewni³ Benedykt XVI jego patriarchê, katolikosa Garegina II. W Watykanie
opublikowano przes³anie papie¿a z okazji 10. rocznicy jego wyboru (27 paŸdziernika) i ingresu jako zwierzchnika tej staro¿ytnej wspólnoty koœcielnej. Biskup
Rzymu wyrazi³ uznanie dla zaanga¿owania Garekina II w dialog z Koœcio³em
katolickim, którego przejawami by³y jego ró¿ne spotkanie z papie¿ami Janem
Paw³em II, jak i Benedyktem XVI. „Pragnê, by ustanowione miêdzy nami dobre
relacje rozwija³y siê nadal” – zapewni³ papie¿. Podkreœli³ jednoczeœnie wk³ad
zwierzchnika Koœcio³a ormiañskiego w odbudowê chrzeœcijañstwa w Armenii.
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 Nowym prezesem Koœcio³a Ewangelickiego Niemiec (EKD) zosta³a wybrana 28 paŸdziernika biskup Koœcio³a krajowego Hanoweru 51-letnia Margot
Käßmann. Zast¹pi ona na tym stanowisku odchodz¹cego na emeryturê biskupa
Wolfganga Hubera. Kadencja prezesa EKD trwa 6 lat. Jest on najwy¿szym reprezentantem niemieckich Koœcio³ów ewangelickich (luterañskich, reformowanych,
unijnych) wobec instytucji pañstwowych oraz w dialogu ekumenicznym. Bp
Käßmann jest pierwsz¹ kobiet¹, która bêdzie sprawowaæ to najwy¿sze stanowisko
w protestantyzmie niemieckim.
 Poprawa stosunków katolicko-prawos³awnych w Rosji i koniecznoœæ
wspó³dzia³ania katolickich przytu³ków dla dzieci z duchownymi prawos³awnymi – to g³ówne wnioski, do których doszli uczestnicy posiedzenia Wspólnej
Grupy Roboczej ds. Rozpatrzenia Problemów w Stosunkach miêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim a Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym. Obradowa³a ona
28 paŸdziernika w salezjañskim oœrodku w Moskwie. By³o to pierwsze spotkanie tego gremium w odnowionym sk³adzie od marca 2008 r. – stwierdza og³oszony 30 paŸdziernika komunikat Patriarchatu Moskiewskiego. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z korzystnych zmian w stosunkach katolicko-prawos³awnych
w Rosji. Zwrócono uwagê, ¿e nadal winno siê rozwijaæ wspó³pracê katolików i
prawos³awnych w takich dziedzinach, jak obrona tradycyjnych wartoœci moralnych w spo³eczeñstwie rosyjskim, wprowadzenie do szkó³ œrednich „Podstawy
wychowania duchowo-moralnego”, koniecznoœæ ustanowienia instytucji kapelanów wojskowych i opieki duchowej nad wiêŸniami.
 W augsburskiej katedrze odby³o siê 31 paŸdziernika uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne z okazji dziesi¹tej rocznicy podpisania Wspólnej deklaracji
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu przez przedstawicieli Œwiatowej Federacji
Luterañskiej oraz Koœcio³a katolickiego. W 2006 roku do sygnatariuszy dokumentu do³¹czy³a Œwiatowa Rada Metodystyczna. W nabo¿eñstwie uczestniczyli
m.in. kardyna³ Walter Kasper, przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan i ks. dr Ishmael Noko, sekretarz generalny Œwiatowej Federacji
Luterañskiej, których podpisy widniej¹ na dokumencie sprzed dziesiêciu lat.
Pierwszy z nich okreœli³ Deklaracjê jako znak dzia³ania Ducha Œwiêtego.
Stwierdzi³ on: „nie sposób byæ doœæ wdziêcznym za ten i wiele, wiele innych
kroków, które by³y mo¿liwe dziêki temu dokumentowi. Bezbo¿ne narzekania na
ewentualny zastój w ruchu ekumenicznym, nieszczêsne lamentowanie nad tym
czego jeszcze nie osi¹gnêliœmy i zapominanie o tym wszystkim, co zosta³o nam
dane przez ostatnie lata – wszystko to jest zwyk³¹ niewdziêcznoœci¹. (…) Potrzebujemy ekumenizmu duchowego, który dziêki Bogu, rozwija siê w ostatnich latach.” Koñcz¹c swoje kazanie, watykañski hierarcha powiedzia³: „ostatecznie ekumenizm nie jest celem samym w sobie, wykracza on poza siebie, ku
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pojednaniu, jednoœci i œwiatowemu pokojowi”. Ks. dr Ishmael Noko stwierdzi³
w swoim kazaniu, ¿e wspó³dzia³anie w Bo¿ej misji, moc¹ Ducha Œwiêtego, czyni chrzeœcijan zdolnymi „do przezwyciê¿ania podzia³ów wci¹¿ obecnych w Koœciele i w spo³eczeñstwie. Pomaga to nam w odpowiedzialnym poszukiwaniu
sposobów pomniejszania ‘obrazów wroga’, które izoluj¹ i oddzielaj¹ nas od
daru komunii z Bogiem i ze sob¹ nawzajem.”
Z dat¹ 4 listopada ukaza³a siê konstytucja apostolska Benedykta XVI
„Anglicanorum coetibus” ustanawiaj¹ca ordynariaty personalne dla by³ych
anglikanów, którzy postanowili wst¹piæ do Koœcio³a katolickiego. Dokument
uzupe³niaj¹ Normy Uzupe³niaj¹ce, wydane przez Kongregacjê Nauki Wiary
(oba teksty oraz komentarze zamieszczamy w dziale „Sprawozdania i dokumenty”).


 Konieczna jest wspólna odpowiedŸ chrzeœcijan na wyzwania naszych
czasów. Przypomnia³ o tym w Miñsku przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Kasper. 10 listopada goœæ z Watykanu przedstawi³ cz³onkom Konferencji Biskupów Katolickich Bia³orusi obecn¹ sytuacjê
ekumeniczn¹. Kardyna³ wymieni³ „Trzy filary dialogu miêdzychrzeœcijañskiego”. S¹ to: 1) Dialog z prawos³awiem, który mówca podzieli³ na dwa okresy.
Pierwszy rozpocz¹³ siê na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XX w., obecnie zaœ jesteœmy œwiadkami drugiej jego fazy, któr¹ jest dialog teologiczny. W 2005 r., po
kilkuletniej przerwie, rozmowy miêdzy przedstawicielami obu Koœcio³ów
wznowiono i od tamtego czasu odby³y siê trzy spotkania – w Belgradzie, Rawennie i niedawno na Cyprze. Ta ostatnia, jak dotychczas, sesja poœwiêcona
by³a prymatowi papieskiemu w pierwszym tysi¹cleciu chrzeœcijañstwa. Poczyniono ju¿ ma³e kroki w tym kierunku porozumienia, ale przed nami jeszcze bardzo d³uga droga – stwierdzi³ kard. Kasper. Wed³ug niego pozytywne jest to, ¿e
obie strony s¹ nastawione na kontynuacjê rozpoczêtego dialogu. 2) Dialog ze
wspólnotami protestanckimi. W tej dziedzinie wiele zrobiono, jednak¿e w ostatnim czasie w Koœcio³ach tych pojawi³y siê problemy wywo³ane przez liberalizm moralny. Mówca wymieni³ w tym kontekœcie dialog z anglikanami. Przypomnia³ konstytucjê apostolsk¹ Benedykta XVI „Anglicanorum coetibus”,
zgodnie z któr¹ anglikanie mog¹, zgodnie ze sw¹ wol¹, przejœæ do Koœcio³a katolickiego. Dokument ten – zauwa¿y³ kardyna³ – jest odpowiedzi¹ na proœby
samych wiernych, których spo³ecznoœæ doœwiadcza obecnie wielkich podzia³ów. „S¹ one spowodowane m. in. niejasnoœciami wokó³ dopuszczenia kobiet
do kap³añstwa i biskupstwa” – wyjaœni³ mówca. 3) Dialog z nowymi ruchami i
religiami, których wiele pojawi³o siê ostatnio na œwiecie. Hierarcha watykañski
zaznaczy³, ¿e obecnie du¿o uwagi nale¿y poœwiêciæ ekumenicznej formacji s³uchaczy wy¿szych uczelni duchownych.
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 W niedzielê 15 listopada w Belgradzie zmar³ patriarcha Pawe³ I, zwierzchnik Serbskiego Koœcio³a Prawos³awnego. Mia³ 95 lat. 1 grudnia 1990 r. Œwiêty
Synod wybra³ go na 44. patriarchê SKP. ¯y³ jeszcze wówczas patriarcha German,
ale od dawna nie by³ ju¿ w stanie kierowaæ Koœcio³em. Wybór biskupa z Kosowa
by³ du¿ym zaskoczeniem, g³ównie ze wzglêdu na wiek – mia³ wówczas 76 lat,
poza tym nie nale¿a³ do postaci pierwszoplanowych w serbskim prawos³awiu.
Wed³ug mediów, sêdziwy w³adyka zosta³ patriarch¹, gdy¿ jako jedyny ze zg³oszonych kandydatów nie zabiega³ o wybór i gdy w kolejnych g³osowaniach odpadali kolejni kandydaci, pozosta³ tylko on.
 Papie¿ Benedykt XVI i zwierzchnik Wspólnoty Anglikañskiej, abp Rowan
Williams pragn¹ kontynuowania i umocnienia relacji ekumenicznych. Benedykt
XVI przyj¹³ 21 listopada na audiencji arcybiskupa Canterbury, który przebywa³ w
Rzymie w zwi¹zku z rzymskimi obchodami 100. rocznicy urodzin pioniera katolickiego ekumenizmu, kardyna³a Jana Willebrandsa. W komunikacie opublikowanym przez watykañskie Biuro Prasowe stwierdzono, i¿ podczas rozmów poruszano wyzwania stoj¹ce przed chrzeœcijanami na pocz¹tku trzeciego tysi¹clecia oraz
potrzebê krzewienia form wspó³pracy i wspólnego œwiadectwa w obliczu tych
wyzwañ. Dyskusja skoncentrowa³a siê tak¿e na niedawnych wydarzeniach, dotycz¹cych relacji miêdzy Koœcio³em katolickim a Wspólnot¹ Anglikañsk¹. Podkreœlono wspóln¹ wolê kontynuowania i umocnienia relacji ekumenicznych miêdzy
katolikami a anglikanami. Przypomniano, ¿e w najbli¿szych dniach spotka siê
komisja, której zadaniem jest przygotowanie trzeciej fazy miêdzynarodowego
dialogu teologicznego miêdzy obydwoma stronami (ARCIC) – czytamy w oficjalnym komunikacie watykañskim.
 W Ewangelickiej Akademii Villigst w Schwerte w Niemczech odby³a siê
konferencja „Europa – 20 lat po 1989 roku. Bilans i perspektywy”. Jej organizatorem by³ Instytut d.s. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa Koœcio³a Ewangelickiego Westfalii. Konferencja mia³a miejsce od 20 do 22 listopada. Wziêli w niej udzia³
przedstawiciele z Niemiec, Polski, Czech, Bia³orusi, £otwy, Wêgier oraz Rumunii. Polskê reprezentowali ks. Adam Pilch, proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie, Kornelia Pilch oraz Micha³
Dmitruk z Biura Polskiej Rady Ekumenicznej w Warszawie. Uczestnicy wys³uchali kilku referatów nawi¹zuj¹cych do g³ównego tematu konferencji. Podczas
pracy w grupach roboczych uczestnicy mogli wymieniæ zdania na temat obecnej
sytuacji w swoim kraju, Unii Europejskiej, problemów spo³ecznych oraz skutków
kryzysu w ró¿nych dziedzinach codziennego ¿ycia.
 30 listopada kard. Walter Kasper, na czele delegacji watykañskiej, uczestniczy³ w Konstantynopolu w obchodach œwiêta ku czci œw. Andrzeja, patrona
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tamtejszego Patriarchatu. Hierarcha przekaza³ Bart³omiejowi I, patriarsze Konstantynopola i honorowemu zwierzchnikowi œwiatowego prawos³awia, przes³anie
od Benedykta XVI. Papie¿, wspominaj¹c postêpy na drodze ekumenizmu, podkreœli³, ¿e chrzeœcijanie powinni wspó³pracowaæ „szczególnie w obronie godnoœci
osoby ludzkiej, w krzewieniu fundamentalnych wartoœci etycznych, (...) w dawaniu odpowiedzi na cierpienie, które wci¹¿ dotyka œwiat”. Bart³omiej I, nawi¹zuj¹c
do ostatnich rozmów katolicko-prawos³awnych o papieskim prymacie w pierwszym tysi¹cleciu, powiedzia³: „Studium historii Koœcio³a w tym okresie pozwoli
oceniæ dalszy rozwój wydarzeñ, jaki nast¹pi³ w drugim tysi¹cleciu. Niestety, doprowadzi³ on nasze Koœcio³y do wiêkszego oddalenia i nasili³ podzia³y. Prawda
jednak nie obawia siê dialogu”. Tradycja wysy³ania przez papie¿a oficjalnej delegacji Koœcio³a katolickiego do Stambu³u z okazji œwiêta œw. Andrzeja (zwanego
przez prawos³awnych Pierwszym Powo³anym) siêga roku 1969. Dwa lata wczeœniej delegacja Patriarchatu Konstantynopola wziê³a udzia³ w obchodach œwiêta
patronalnego Koœcio³a w Rzymie – uroczystoœci œw. Piotra i Paw³a 29 czerwca.
Od tamtego czasu wymiana delegacji odbywa siê regularnie niemal co roku, przy
czym kilkakrotnie na ich czele stali zwierzchnicy obu Koœcio³ów: Jan Pawe³ II
odwiedzi³ Stambu³ 30 listopada 1979, a Benedykt XVI by³ tam w tym samym
czasie w 2006 r. Natomiast do Rzymu przybywali od 1967 patriarchowie konstantynopolscy: Atenagoras, Dimitrios i Bart³omiej.
 Mo¿na tylko powitaæ z zadowoleniem ten krok rz¹du rosyjskiego –
oœwiadczy³ przewodnicz¹cy Wydzia³u Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych
(OWCS) Patriarchatu Moskiewskiego, arcybiskup wo³oko³amski Hilarion. W ten
sposób skomentowa³ on wiadomoœæ o nawi¹zaniu pe³nych stosunków dyplomatycznych miêdzy Rosj¹ a Stolic¹ Apostolsk¹, og³oszon¹ po przyjêciu przez Benedykta XVI prezydenta Dmitrija Miedwiediewa 3 grudnia w Watykanie. Wyra¿aj¹c zadowolenie z kontaktów dyplomatycznych g³ów pañstwa rosyjskiego i Koœcio³a katolickiego, przedstawiciele Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP)
jak zwykle przypomnieli jednoczeœnie o istniej¹cych nadal problemach w stosunkach miêdzy obu Koœcio³ami. Przedstawiciele Patriarchatu zaznaczyli przy tym,
¿e spotkania patriarchy moskiewskiego i ca³ej Rosji z papie¿em nie da siê zorganizowaæ tak ³atwo, jak wys³ania ambasadora do Watykanu. Zdaniem abp. Hilariona jest ono mo¿liwe jedynie pod warunkiem, ¿e „bêdzie dobrze przygotowane”.
Problemy miêdzykoœcielne „nale¿y rozwi¹zywaæ w inny sposób ni¿ tylko przez
nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych” – stwierdzi³ hierarcha. Przypomnia³, ¿e
o przeszkodach na tej drodze mówiono ju¿ wielokrotnie. „Jest to przede wszystkim sprawa Ukrainy Zachodniej, gdzie od pocz¹tków lat dziewiêædziesi¹tych XX
w. po dziœ dzieñ istniej¹ napiêcia miêdzy prawos³awnymi a „unitami” – stwierdzi³
przewodnicz¹cy OWCS. Oczekujemy od Watykanu, od Koœcio³a rzymskokatolickiego konkretnych kroków, które pokaza³yby chêæ wyjœcia naprzeciw, zaleczenia
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tych ran, które zadano w najtrudniejszym okresie na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych” – mówi³ dalej abp Hilarion. Zauwa¿y³, ¿e ponad 500 œwi¹tyñ prawos³awnych zagarnêli wówczas si³¹ grekokatolicy, wypêdzaj¹c stamt¹d prawos³awnych.
„I proponujemy konkretne sposoby rozwi¹zania tych problemów, które s¹ miêdzy
nami” – doda³. Zdaniem przedstawicieli OWCS istniej¹ te¿ inne sporne zagadnienia w stosunkach katolicko-prawos³awnych, np. ustanowienie diecezji katolickich
w Rosji w 2002 r. „bez wstêpnego uzgodnienia [tego kroku] z RKP”. Jednoczeœnie abp Hilarion zauwa¿y³, ¿e w Rosji Watykan powstrzyma³ swoj¹ „ekspansjê”.
 Do zapewnienia pe³nej wolnoœci religijnej mniejszoœciom wyznaniowym w
Turcji zachêca³a tamtejsze w³adze miêdzynarodowa delegacja ekumeniczna, która
8 grudnia zakoñczy³a wizytê w Turcji. Przedmiotem rozmów reprezentantów
Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Konferencji Koœcio³ów Europejskich z przedstawicielami tureckich w³adz i Koœcio³ów w Ankarze i Stambule by³y takie kwestie
jak: przestrzeganie wolnoœci religijnej, prawny status Koœcio³ów, w tym sprawy
w³asnoœci oraz prawo do wychowania religijnego. Wœród problemów, z jakimi
borykaj¹ siê chrzeœcijanie w Turcji s¹ brak uznania dla œwiatowej funkcji patriarchatu ekumenicznego oraz brak zgody na ponowne otwarcie prawos³awnego seminarium duchownego i Akademii Teologicznej na wyspie Chalki. Patriarchat
ormiañsko-apostolski skar¿y siê na nieuznawanie przez w³adze jego prawa w³asnoœci do wielu œwi¹tyñ, szkó³ i szpitali, a tak¿e niszczenie kulturowego i religijnego dziedzictwa Ormian. Natomiast Koœció³ syryjsko- prawos³awny spiera siê z
w³adzami o klasztor Mar Gabriela. Podczas rozmów powo³ywano siê na krytyczny wobec Turcji doroczny raport amerykañskiego Departamentu Stanu nt. przestrzegania wolnoœci religijnej na œwiecie. Przedstawiciele tureckiego rz¹du przyznali, ¿e wszystkie mniejszoœci religijne powinny z niej korzystaæ. Licz¹ oni, ¿e
miêdzynarodowe organizacje ekumeniczne pomog¹ w integracji Turcji z Uni¹
Europejsk¹.
 Sprawa

autonomii nowych Koœcio³ów i przysz³oœæ dialogu ekumenicznego
z innymi wyznaniami – to niektóre tematy, które by³y omawiane na II Spotkaniu
Ogólnoprawos³awnym, które rozpoczê³o siê 9 grudnia w Chambésy ko³o Genewy. By³o ono kolejnym etapem w ramach przygotowañ do zwo³ania Soboru
Ogólnoprawos³awnego – pierwszego po ponad 12 wiekach zgromadzenia biskupów prawos³awnych z ca³ego œwiata. Podczas I spotkania, które w czerwcu odby³o siê na Cyprze, zajmowano siê 10 sprawami, m.in. diaspor¹ prawos³awn¹ i ustaleniem jurysdykcji nad ni¹, okreœleniem i ustalaniem autokefalii, ustanowieniem
wspólnego kalendarza œwi¹t koœcielnych, postem, stosunkami z innymi wyznaniami, ekumenizmem oraz wk³adem prawos³awia do chrzeœcijañskiej wizji pokoju, braterstwa i wolnoœci. Jednym z owoców tamtego spotkania by³a decyzja o
ustanowieniu w krajach diaspory prawos³awnych lokalnych konferencji bisku-
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pich, skupiaj¹cych tych hierarchów, którzy podlegaj¹ Konstantynopolowi. W czasie II Spotkania, które trwa³o tydzieñ, omawiano przede wszystkim zagadnienie
autonomii i autokefalii w œwiecie prawos³awnym. W tym kontekœcie przewidziano dyskusjê nad kanonami, które reguluj¹ te sprawy, aby na tej podstawie zastanowiæ siê nad uznaniem pe³nej niezale¿noœci organizacyjnej Koœcio³ów utworzonych w ostatnich latach. Dotyczy to szczególnie sytuacji po rozpadzie w 1991
ZSRR, gdy w niektórych nowo powsta³ych pañstwach postsowieckich zaczê³y
powstawaæ samodzielne jednostki koœcielne, pragn¹ce odzyskaæ lub og³osiæ niezale¿noœæ od Patriarchatu Moskiewskiego. Og³oszony na rozpoczêcie obrad komunikat stwierdza³, ¿e istnieje wola po³o¿enia kresu anomaliom, jakie pojawi³y
siê w ci¹gu wieków, spowodowanym w znacznej czêœci ró¿nymi uwarunkowaniami historycznymi i w ich nastêpstwie potrzebami duszpasterskimi owczarni prawos³awnej.
 Chrzeœcijanie zrzeszeni w Œwiatowej Radzie Koœcio³ów zwracaj¹ uwagê na
zagro¿enia zwi¹zane z tzw. „ociepleniem klimatu”. Z inicjatywy tej ekumenicznej
organizacji 13 grudnia o godz. 15 czasu lokalnego odezwa³y siê koœcielne dzwony w ró¿nych krajach œwiata. Akcja ta mia³a wyra¿aæ apel o uczciwe i skuteczne
porozumienie klimatyczne podczas szczytu w Kopenhadze. Rozpoczê³o j¹ bicie
dzwonów na wyspach Fid¿i na po³udniowym Pacyfiku, gdzie dzieñ wstaje najwczeœniej i gdzie zmiany klimatyczne s¹ odczuwalne ju¿ dziœ. W Kopenhadze
odby³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne, któremu przewodniczy³ duchowy
zwierzchnik Wspólnoty Anglikañskiej, abp Rowan Williams. By³a na nim obecna
królowa Danii, Ma³gorzata II. W kazaniu arcybiskup Canterbury zaapelowa³ do
uczestników konferencji klimatycznej o œmia³e i realne decyzje. Przypomnia³, ¿e
kraje bogate musz¹ radykalnie zmieniæ swój styl ¿ycia. Wœród uczestników nabo¿eñstwa ekumenicznego obecny by³ tak¿e laureat Pokojowej Nagrody Nobla z
1984 r. Desmond Tutu, emerytowany anglikañski arcybiskup z RPA. W bardzo
emocjonalnym apelu abp Tutu przypomnia³, ¿e pilnie musi byæ rozwi¹zana sprawa przeciwdzia³ania zmianom klimatycznym. „Bogate kraje, obudŸcie siê”, wzywa³ hierarcha. Wed³ug laureata Pokojowej Nagrody Nobla protesty musz¹ trwaæ
a¿ do pozytywnego rozwi¹zania podobnie, jak mia³o to miejsce przed obaleniem
apartheidu w RPA, czy muru berliñskiego. W obradach w Kopenhadze uczestniczy³a silna delegacja Koœcio³ów i organizacji koœcielnych. Jej uczestniczy za¿¹dali od konferencji sprawiedliwych rozwi¹zañ ograniczaj¹cych skutki zmian klimatycznych. Delegacja Koœcio³ów wyra¿a³a pogl¹d, ¿e kraje uprzemys³owione
musz¹ poczuæ siê do odpowiedzialnoœci i pomagaæ ubogim krajom dotkniêtym
zmianami klimatycznymi w rozwi¹zywaniu ich problemów. Przed rozpoczêciem
konferencji papie¿ Benedykt XVI przypomnia³, ¿e „ochrona stworzenia wymaga
wstrzemiêŸliwego i odpowiedzialnego stylu ¿ycia, przede wszystkim wobec biednych i przysz³ych pokoleñ”.
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 Komitet Naczelny Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) obradowa³
od 16 do 19 grudnia w Genewie. Pierwszego dnia wybra³ na przewodnicz¹cego
KKE prawos³awnego metropolitê Emanuela z Francji. Zast¹pi on ks. Jeana Arnolda de Clermont z Koœcio³a Reformowanego we Francji. Wiceprezydentami
zostali ks. Cordelia Kopsch z Niemiec oraz bp Christopher Hill z Anglii. Wybrano tak¿e pozosta³ych siedmiu cz³onków Prezydium KKE. Metropolita Emanuel
urodzi³ siê w 1958 r. na Krecie. Studiowa³ teologiê w Pary¿u i Stanach Zjednoczonych. Wyœwiêcony na ksiêdza zosta³ w 1995 r. By³ dyrektorem brukselskiego
Biura Komunikacji Koœcio³a Prawos³awnego i Unii Europejskiej. Od 2003 r. jest
metropolit¹ Œwiêtej Metropolii Francji. Pe³ni funkcjê przewodnicz¹cego Zgromadzenia Biskupów Prawos³awnych we Francji, wspó³przewodnicz¹cego Rady Koœcio³ów Chrzeœcijañskich Francji, a tak¿e wspó³przewodnicz¹cego Œwiatowej
Konferencji Religii na rzecz Pokoju. Od 2003 r. jest cz³onkiem Komitetu Naczelnego KKE.
 23 grudnia w Nijmegen w Holandii zmar³ Edward Schillebeeckx, dominikanin, jeden z najwybitniejszych teologów XX w. Mia³ 95 lat. O. Schillebeeckx –
podkreœli³ bp Adrianus van Luyn, przewodnicz¹cy holenderskiego episkopatu –
odegra³ wielk¹ rolê na Soborze Watykañskim II, bêd¹c doradc¹ biskupów Holandii. Wniós³ znacz¹cy wk³ad w treœæ kluczowych jego dokumentów: konstytucji
dogmatycznych „Dei Verbum” (o Objawieniu Bo¿ym) i „Lumen gentium” (o Koœciele). Po Soborze Kongregacja Nauki Wiary kilkakrotnie krytykowa³a niektóre
pogl¹dy dominikanina, m.in. tezê, ¿e w wyj¹tkowych przypadkach Eucharystiê
mogliby sprawowaæ œwieccy, zawsze jednak brali go w obronê biskupi Holandii.
Bibliografia o. Schillebeeckxa liczy ok. 1100 pozycji. Kilka jego ksi¹¿ek, np.
„Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem”, nale¿y do kanonu teologicznej klasyki. Sam o sobie mówi³: „Czujê siê szczêœliwym teologiem, stoj¹cym w lojalnej
opozycji wobec Koœcio³a”.

Z kraju
 W Lublinie odby³y siê obchody 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
W odprawionym z tej okazji nabo¿eñstwie ekumenicznym wziêli udzia³ przedstawiciele ró¿nych wyznañ i religii. Obchody mia³y miejsce 1 lipca. Uczestniczyli w nich prezydenci Polski Lech Kaczyñski, Litwy Valdas Adamkus, Ukrainy Wiktor Juszczenko oraz by³y przewodnicz¹cy Rady Najwy¿szej Bia³orusi
Stanis³aw Szuszkiewicz, którzy otrzymali tak¿e honorowe doktoraty Katolic-

176

Z KRAJU

kiego Uniwersytetu Lubelskiego. W nabo¿eñstwie ekumenicznym, które mia³o
miejsce w rzymskokatolickiej archikatedrze lubelskiej, wziêli udzia³ przedstawiciele Koœcio³ów: rzymskokatolickiego, prawos³awnego, greckokatolickiego,
ewangelicko-augsburskiego, a tak¿e reprezentanci spo³ecznoœci ¿ydowskiej i tatarskiej. Podczas nabo¿eñstwa abp Józef ¯yciñski, rzymskokatolicki metropolita lubelski, mówi³ o potrzebie budowania jednoœci miêdzy narodami w duchu
wiernoœci dziedzictwu Unii Lubelskiej. Przypomnia³ o wielokulturowej tradycji
Lublina.
 Wybrany 14 lipca na stanowisko przewodnicz¹cego Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek powiedzia³ Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI), ¿e
najlepszy sposób manifestacji tego, w co wierzymy, to pokazanie w³asnych
dzia³añ i zachowañ w ¿yciu codziennym i dzia³alnoœci publicznej w sposób,
który wynika z naszej g³êbokiej wiary i chrzeœcijañstwa. Z okazji wyboru na to
stanowisko gratulacje z³o¿yli mu przedstawiciele krajowych i zagranicznych
gremiów koœcielnych. Jerzy Buzek jest luteraninem i nale¿y do Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który jest jednym z siedmiu Koœcio³ów cz³onkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej. Zwierzchnik tego Koœcio³a, bp Janusz
Jagucki, przes³a³ nowemu przewodnicz¹cemu list gratulacyjny. Gratulacje Jerzemu Buzkowi z okazji wyboru z³o¿y³ równie¿ ks. Thomas Wipf, przewodnicz¹cy Wspólnoty Koœcio³ów Ewangelickich w Europie, do której nale¿¹ Koœcio³y tradycji luterañskiej, reformowanej, metodystycznej oraz ewangelickounijnej na Starym Kontynencie. – To dobrze dla Unii Europejskiej, ¿e po raz
pierwszy wysokie stanowisko zajmie w niej polityk pochodz¹cy z pañstw, które
wst¹pi³y do Unii w 2004 r. Poza tym cieszymy siê, ¿e przewodnicz¹cym Parlamentu Europejskiego zostanie zaanga¿owany protestant i cz³onek jednego z
Koœcio³ów mniejszoœciowych – podkreœli³ ks. Wipf.
 Do dawania wspó³czesnemu œwiatu przyk³adu nowej kultury pokoju, prawdy, sprawiedliwoœci i mi³oœci zachêcili swoje narody we wspólnym oœwiadczeniu
przewodnicz¹cy Episkopatów Polski i Niemiec. Dokument og³oszono 25 sierpnia
podczas zebrania Rady Sta³ej KEP i biskupów diecezjalnych na Jasnej Górze.
Oœwiadczenie opublikowa³a tak¿e strona niemiecka. We wspólnym Oœwiadczeniu
Episkopatów Polski i Niemiec wydanym w zwi¹zku z 70. rocznic¹ wybuchu drugiej wojny œwiatowej biskupi zaznaczaj¹, ¿e „narodowosocjalistyczne Niemcy
rozpêta³y w Europie wojnê, w czasie której zosta³y jawnie zanegowane zasady
moralne i fundamentalne prawa cz³owieka”. Przypominaj¹ tak¿e, ¿e polityk¹ eksterminacji, której celem by³o ostateczne ujarzmienie ca³ego narodu, dotkniêci zostali zw³aszcza przywódcy polskiego spo³eczeñstwa, uczeni i inteligencja, w tym
duchowieñstwo. Biskupi nawi¹zuj¹ m. in. do tematu wysiedleñ. Ostrzegaj¹ przed
„pokus¹ propagandowego wykorzystywania raz ju¿ w historii zaistnia³ych zra-
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nieñ i pobudzania resentymentów wynikaj¹cych z jednostronnych interpretacji historycznych”. W dokumencie powtórzono s³ynne s³owa z orêdzia biskupów polskich do niemieckich z 1965 r.: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Polscy
i niemieccy biskupi podkreœlaj¹ w Oœwiadczeniu, ¿e „pojednanie miêdzy naszymi
narodami jest darem, który mo¿emy wnieœæ w dzie³o zjednoczonej Europy”. Podkreœlaj¹ nastêpnie: „Jako ludzie pojednani, którzy stale id¹ drog¹ pojednania,
chcemy dawaæ wspó³czesnemu œwiatu przyk³ad nowej kultury pokoju, prawdy,
sprawiedliwoœci i mi³oœci”.
 Nowym biskupem – ordynariuszem opolskim, w miejsce odchodz¹cego na
emeryturê znanego ekumenisty abpa Alfonsa Nossola, zosta³ ks. dr hab. Andrzej
Czaja. Podobnie jak jego poprzednik, ks. bp Andrzej Czaja pochodzi ze Œl¹ska
Opolskiego. Urodzi³ siê 12 grudnia 1963 r. w Oleœnie. W latach 1982-88 odby³
studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Œl¹ska Opolskiego w Nysie. W
1988 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie i pracowa³ jako wikariusz w parafii œw.
Józefa w Zabrzu. W latach 1989-93 r. specjalizowa³ siê z teologii dogmatycznej
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odby³ te¿ studia specjalistyczne w
Niemczech. W ostatnim czasie by³ zwi¹zany jednoczeœnie z KUL i z Wydzia³em
Teologicznym w Opolu. W Lublinie kierowa³ Katedr¹ Pneumatologii i Eklezjologii, w Opolu natomiast by³ kierownikiem Katedry Zasad Ekumenizmu. W katedrze w Opolu 29 sierpnia odby³y siê œwiêcenia biskupie oraz ingres bp. Andrzeja
Czaji. Konsekratorem by³ abp Alfons Nossol. Odchodz¹cy na emeryturê ordynariusz nazwa³ diecezjê opolsk¹ „krain¹ myœl¹cego serca i kochaj¹cego rozumu”.
Przypomnia³, ¿e ziemia ta spe³nia rolê pomostu miêdzy Wschodem a Zachodem,
podkreœli³ koniecznoœæ otaczania trosk¹ duszpastersk¹ mniejszoœci niemieckiej,
romskiej i ukraiñskiej. Mówi³ te¿ o wzajemnym ubogacaniu siê Koœcio³a rzymskokatolickiego, prawos³awnego i Koœcio³ów protestanckich. Bp Czaja podkreœli³, ¿e chcia³by byæ mê¿nym œwiadkiem Zmartwychwstania, umacniaæ w¹tpi¹cych w wierze. Za zawo³anie biskupie obra³ s³owa „Chcê trwaæ przed Tob¹
i wiernie Tobie s³u¿yæ”.
 W 70. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej w gmachu Sejmu odby³a siê
modlitwa ekumeniczna z udzia³em marsza³ka Sejmu RP Bronis³awa Komorowskiego oraz przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. Wspólna modlitwa poœwiêcona by³a pamiêci pos³ów na Sejm II Rzeczypospolitej – ofiar
wojny i okupacji 1939 – 1945. Modlitwê oraz wspomnienie poprowadzili duchowni ró¿nych wyznañ, w tym metropolita Sawa, zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego, ks. bp Tadeusz Pikus z archidiecezji
warszawskiej Koœcio³a Rzymskokatolickiego oraz ks. Piotr Gaœ, radca Konsystorza Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i proboszcz sto³ecznej Parafii
Œwiêtej Trójcy.
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 W warszawskim koœciele luterañskim Wniebowst¹pienia Pañskiego odby³o
siê 5 wrzeœnia nabo¿eñstwo z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej.
Uczestniczyli w nim byli wiêŸniowie nazistowskich obozów koncentracyjnych
oraz przedstawiciele stowarzyszenia „Znaki Nadziei” i Polskiej Rady Ekumenicznej. Stowarzyszenie „Znaki Nadziei” („Zeichen der Hoffnung”) powsta³o w drugiej po³owie lat 70. z inicjatywy niemieckich ewangelików. Celem jego dzia³alnoœci jest pomoc ofiarom przemocy narodowego socjalizmu w Polsce, szczególnie
by³ym wiêŸniom obozów koncentracyjnych. Stowarzyszenie organizuje dla nich
wsparcie materialne, wczasy, a tak¿e opiekê na staroœæ. Ze „Znakami Nadziei”
œciœle wspó³pracuje Polska Rada Ekumeniczna (PRE). Po nabo¿eñstwie odby³ siê
panel dyskusyjny. Abp Jeremiasz, prezes PRE powiedzia³ przy tej okazji, ¿e
„praca ‘Znaków Nadziei’ jest potrzebna dla nastêpnych pokoleñ, po to, aby nie
zapomnieæ o tym, co siê sta³o”.
 W dniach 6-8 wrzeœnia odby³ siê w Krakowie Miêdzynarodowy Kongres
dla Pokoju z cyklu „Ludzie i religie”. Wziê³o w nim udzia³ oko³o 1800 goœci ze
wszystkich kontynentów oraz ok. 700 z Polski. Na program kongresu, który
przebiega³ pod has³em „70 lat od wybuchu drugiej wojny œwiatowej” sk³ada³y siê
nabo¿eñstwa i modlitwy wyznawców ró¿nych religii oraz 20 dyskusyjnych spotkañ panelowych, poœwiêconych ró¿nym aspektom wspó³czesnej sytuacji miêdzynarodowej, ze szczególnym uwzglêdnieniem wymiaru religijnego i duchowego.
Do Krakowa przybyli przedstawiciele trzech wielkich religii monoteistycznych:
judaizmu, chrzeœcijañstwa i islamu, ale te¿ buddyœci, hinduiœci i sintoiœci. Wœród
uczestników znajdowali siê naczelni rabini Izraela Jona Metzger i Polski Michael
Schudrich. Œwiat chrzeœcijañski reprezentowali m. in. hierarchowie Koœcio³a katolickiego ze Stolicy Apostolskiej, w tym kard. Walter Kasper, przewodnicz¹cy
Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Przybyli równie¿ przedstawiciele innych wyznañ chrzeœcijañskich: prawos³awni, luteranie i anglikanie z ró¿nych
krajów. Zaproszono te¿ polityków. 8 wrzeœnia uczestnicy kongresu wyjechali do
Oœwiêcimia, by na terenie by³ego obozu Auschwitz-Birkenau uczestniczyæ w
Marszu i Ceremonii Pamiêci. Przes³anie do uczestników kongresu wystosowa³
papie¿ Benedykt XVI. Organizatorami byli rzymska Wspólnota œw. Idziego i archidiecezja krakowska Koœcio³a rzymskokatolickiego w Polsce. Kongres zakoñczy³ siê Apelem religii œwiata o budowanie trwa³ego pokoju na ziemi. Tekst dokumentu zosta³ przekazany przez krakowskie dzieci przedstawicielom pañstw
obecnych na kongresie. Spotkania „Ludzie i religie” organizowane s¹ od lat przez
miêdzynarodow¹ Wspólnotê œw. Idziego jako kontynuacja spotkania ludzi ró¿nych religii w Asy¿u, gdzie w 1986 r. zaprosi³ ich Jan Pawe³ II. Tegoroczny Kongres zorganizowano w Krakowie dla upamiêtnienia 70. rocznicy wybuchu drugiej
wojny œwiatowej i 20. rocznicy upadku komunizmu w Europie ŒrodkowoWschodniej.
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 W dniu 5 paŸdziernika 2009 r. obradowa³a Komisja ds. Dialogu miêdzy
Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹ (PRE) a Konferencj¹ Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odby³o siê w siedzibie PRE w Warszawie. Ze strony PRE obradom przewodniczy³ abp Jeremiasz (Polski Autokefaliczny Koœció³ Prawos³awny), a ze strony KEP
bp Tadeusz Pikus. W posiedzeniu uczestniczyli jeszcze: abp Abel (PAKP), bp Janusz Jagucki (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puœlecki (Koœció³
Ewangelicko-Metodystyczny), o. S. C. Napiórkowski OFMConv i ks. S³awomir
Paw³owski SAC (Koœció³ Rzymskokatolicki). Omówiono stan prac nad publikacj¹
materia³ów na Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan. Zastanawiano siê nad odpowiednim sposobem wk³adu Koœcio³ów w Polsce w ochronê stworzenia przez ekumeniczne inicjatywy naukowe i duszpasterskie. Przedstawiono stan studiów nad
dokumentem na temat ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej; uznano za
mo¿liwe opublikowanie w periodykach koœcielnych projektu dokumentu przygotowanego przez Komisjê (ukazuje siê w bie¿¹cym zeszycie naszego czasopisma).
Podjêto problematykê ekumenicznej opieki duszpasterskiej podczas trwania Mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej „Euro 2012”. Wymieniono wstêpne opinie na temat
projektu ustawy o wdro¿eniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania. Zaproponowano wspóln¹ prezentacjê i promocjê publikacji
stanowi¹cej autoprezentacjê Koœcio³ów zrzeszonych w PRE oraz Koœcio³a Rzymskokatolickiego. Wymieniono informacje o szeregu wydarzeñ ekumenicznych w
kraju i zagranic¹, ze szczególnym uwzglêdnieniem inicjatyw na rzecz pojednania
narodów. Najbli¿sze zebranie Komisji ds. Dialogu odbêdzie siê w marcu 2010 w
siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie.
 5 paŸdziernika zmar³a nagle s. Maria Apolinaria Abramowska, ostatnia siostra mariawitka, nale¿¹ca do Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Uroczystoœci pogrzebowe, którym przewodniczy³ biskup naczelny Koœcio³a M. Ludwik Jab³oñski oraz bp M. Roman Nowak, odby³y siê 8 paŸdziernika w P³ocku. Boles³awa Abramowska urodzi³a siê dnia 13 lutego 1922 roku w Szemborach, w parafii
Wiœniew. Do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Mariawitek w Wiœniewie wst¹pi³a 8
czerwca 1946 roku. Po okresie próby zosta³a dopuszczona do nowicjatu 7 lutego
1949 roku otrzymawszy imiona Maria Apolinaria. Zosta³a przydzielona do chóru
sióstr s³u¿ebnych. Po œlubach czasowych z³o¿y³a œluby wieczyste: ubóstwa, czystoœci, pos³uszeñstwa i nieustaj¹cej adoracji Przenajœwiêtszego Sakramentu.
Przez wiele lat swojego ¿ycia zakonnego pracowa³a w gospodarstwie klasztornym i parafialnym w Wiœniewie, a ostatnie trzydzieœci lat w klasztorze przy Œwi¹tyni w P³ocku.

W Warszawie zainaugurowano 7 paŸdziernika nowy rok akademicki w
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê nabo¿eñstwem ekumenicznym. Nastêpnie odby³a siê czêœæ w³aœciwa inauguracji. Licz
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nych goœci – przedstawicieli warszawskich uczelni wy¿szych, duchownych ró¿nych Koœcio³ów, studentów i in. – przywita³ rektor ChAT, a jednoczeœnie prezes
Polskiej Rady Ekumenicznej, abp prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk z Koœcio³a Prawos³awnego. W swym przemówieniu podkreœli³, i¿ ChAT jest miejscem unikalnym, gdzie spotyka siê chrzeœcijañski Wschód i Zachód. Rektor zauwa¿y³, ¿e
wielokonfesyjnoœæ i wielokulturowoœæ Akademii chroni j¹ przed klerykalnym i
zawê¿onym spojrzeniem na œwiat. Abp Jeremiasz mówi³ te¿ o planach uczelni,
m.in. o jej d¹¿eniach do otwarcia magisterskich studiów uzupe³niaj¹cych w zakresie pedagogiki. Po przemówieniu rektora ks. prof. Bogus³aw Milerski, prorektor Akademii, dokona³ immatrykulacji studentów I roku. Wyk³ad inauguracyjny
wyg³osi³ Tadeusz Mazowiecki, pierwszy po wojnie niekomunistyczny premier
Polski. Tematem wyk³adu by³y przemiany polityczne, jakie siê dokona³y w Polsce w 1989 r. Uroczystoœæ inauguracji zakoñczy³a siê odœpiewaniem pieœni „Gaudeamus igitur”. Chrzeœcijañska Akademia Teologiczna powsta³a w 1954 r. W
uczelni tej kszta³c¹ siê teologowie prawos³awni, protestanccy i starokatoliccy, a
tak¿e pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. Obecnie kszta³ci siê w niej ok. 700 studentów.
 Kapitu³a Generalna Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów zdecydowa³a o
udzieleniu œwiêceñ biskupich proboszczowi parafii w Lipce, ks. M. Bernardowi
Kubickiemu. Tym samym kolegium biskupów tego Koœcio³a powiêkszy³o siê do
piêciu hierarchów. Nowy biskup obj¹³ diecezjê podlasko-lubelsk¹, która od kilku
lat pozostawa³a bez swojego ordynariusza. Jego konsekracja odby³a siê 10 paŸdziernika w p³ockiej Œwi¹tyni Mi³osierdzia i Mi³oœci. Bp Kubicki studiowa³ prawo i administracjê na Uniwersytecie £ódzkim, gdzie uzyska³ tytu³ magistra administracji. Po studiach wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego w P³ocku.
Po ukoñczeniu Seminarium zosta³ wyœwiêcony na kap³ana 9 grudnia 1984 roku.
Od stycznia 1985 r. by³ proboszczem w Lipce, najwiêkszej i najstarszej parafii
mariawickiej w Polsce. Pe³ni³ te¿ przez trzy kadencje funkcjê cz³onka Rady Koœcio³a, przez jedn¹ kadencjê by³ cz³onkiem zarz¹du Oddzia³u Regionu £ódzkiego
Polskiej Rady Ekumenicznej. Reprezentuje Koœció³ Mariawitów w Komitecie
Krajowym Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
 14 paŸdziernika w siedzibie Biskupa Naczelnego Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w P³ocku odby³o siê 23. posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów i Koœcio³em Rzymskokatolickim. W posiedzeniu wziêli udzia³: biskup naczelny Maria
Ludwik Jab³oñski i bp Bronis³aw Dembowski – wspó³przewodnicz¹cy, oraz
cz³onkowie: ks. prof. Maria Pawe³ Rudnicki i ks. mgr Maria Grzegorz Dró¿d¿ –
reprezentuj¹cy Koœció³ Starokatolicki Mariawitów oraz ks. prof. Henryk Seweryniak i ks. prof. Ireneusz Mroczkowski – reprezentuj¹cy Koœció³ Rzymskokatolic-
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ki. Spotkanie rozpoczêto modlitw¹ i z³o¿eniem najserdeczniejszych ¿yczeñ ks.
prof. M. Paw³owi Rudnickiemu z okazji z³otego Jubileuszu œwiêceñ kap³añskich.
Czêœæ robocz¹ zainaugurowa³a dyskusja na temat Listów Matki Marii Franciszki
Koz³owskiej do o. Honorata KoŸmiñskiego z 1893 roku. Ks. H. Seweryniak przekaza³ fotokopiê ³aciñskiego Listu Matki Marii Franciszki Koz³owskiej do Piusa X
(9.06.1904 r.) oraz t³umaczenie tego listu. Strona rzymskokatolicka poprosi³a o
udostêpnienie dokumentów, odnalezionych przez historyków mariawickich w
toku ostatnich poszukiwañ archiwalnych. Postanowiono, ¿e na nastêpnym posiedzeniu Komisji zapadnie decyzja co do publikacji obu nurtów dotychczasowych
prac: 1. o pocz¹tkach mariawityzmu w œwietle najstarszych dokumentów; 2. o
objawieniach Mateczki. Na tym posiedzeniu zostanie równie¿ przedstawione stanowisko obu stron w odniesieniu do zmian w tekœcie „Pocz¹tku Zawi¹zku..”,
przedstawionym w styczniu 1903 roku bp. J. Szembekowi. Strony zobowi¹za³y
siê tak¿e do przygotowania swoich stanowisk na temat: 1. Listu Matki Marii
Franciszki Koz³owskiej do Piusa X; 2. Stanowiska bp. A. J. Nowowiejskiego w
kwestii mariawickiej (1903 r.); 3. Listu abp. W. Choœciaka Popiela do papie¿a
(1903 r.). Postanowiono, ¿e nastêpne spotkanie Komisji odbêdzie siê 3 marca
2010 roku w domu Biskupa Bronis³awa Dembowskiego we W³oc³awku.
 W warszawskim Centrum Luterañskim w dniach od 16 do 18 paŸdziernika
odby³a siê jesienna sesja Synodu Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. Podczas
obrad wybrano nowego biskupa Koœcio³a. Zosta³ nim 46-letni ks. Jerzy Samiec,
dotychczasowy prezes Synodu i proboszcz parafii w Gliwicach. W zwi¹zku z
jego wyborem konieczne okaza³o siê wybranie nowego prezesa Synodu oraz
uzupe³nienie sk³adu rady synodalnej. Na nowego prezesa wybrano ks. Waldemara
Pytla, proboszcza parafii w Œwidnicy, natomiast do rady synodalnej zosta³ dokooptowany ks. Edwin Pech, proboszcz parafii w Karpaczu. Synod zajmowa³ siê
tak¿e m.in. zmianami w regulaminie obrad, przyj¹³ uchwa³ê o przyst¹pieniu do
prac nad przygotowaniem nowego Œpiewnika Pogrzebowego, uchwali³ preliminarz bud¿etowy na rok 2010. Ostatniego dnia obrad sprawozdanie z ¿ycia Koœcio³a z³o¿y³ bp Janusz Jagucki. Biskup-elekt ks. Jerzy Samiec przekaza³ informacje z dzia³alnoœci komisji ds. reformy dzia³alnoœci gospodarczej. Synod zaj¹³ siê
równie¿ sprawami zwi¹zanymi z Rokiem M³odzie¿y w Koœciele, który zgodnie z
decyzj¹ Synodu przypada na 2010 rok. Synod jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego. Sk³ada siê z reprezentantów œwieckich i duchownych wszystkich diecezji, biskupów oraz przedstawicieli ró¿nych œrodowisk i
duszpasterstw w Koœciele. Zbiera siê zwykle dwa razy w roku.
 Uroczyste

wniesienie ksiêgi Pisma Œwiêtego, czytania z ró¿nych przek³adów Biblii, homilie biskupów oraz wyznanie wiary – tak wygl¹da³o nabo¿eñstwo S³owa podczas Ekumenicznego Œwiêta Biblii w Poznaniu. Œwiêto, organi-
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zowane ju¿ po raz ósmy przez Poznañsk¹ Grupê Ekumeniczn¹, obchodzone jest
pod has³em: „To, co jest niemo¿liwe u ludzi, jest mo¿liwe u Boga”. Nabo¿eñstwo odprawiono w Katedrze Poznañskiej. Przewodniczyli mu arcybiskup Stanis³aw G¹decki oraz biskup Mieczys³aw Cieœlar z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego. W nabo¿eñstwie s³owa wziêli udzia³ bracia z Taizé, którzy przygotowuj¹ w Poznaniu Europejskie Spotkanie M³odych. Cz³onkowie ró¿nych wyznañ
modlili siê zw³aszcza za m³odzie¿, która przybêdzie do Poznania pod koniec
grudnia i za organizatorów spotkania m³odych. Poznañska Grupa Ekumeniczna,
która zorganizowa³a œwiêto Biblii, powsta³a w 2001 roku i gromadzi duchownych szeœciu Koœcio³ów: prawos³awnego, rzymskokatolickiego, ewangelickometodystycznego, ewangelicko-augsburskiego, polskokatolickiego i zielonoœwi¹tkowego.
 Modlitwa o pokój, spotkanie m³odzie¿y, otwarcie wystawy nt. dialogu miêdzyreligijnego w œwiecie oraz forum jednoœci zatytu³owane „Bogactwo i ubóstwo
w aspekcie religii” znalaz³y siê w programie czwartego Asy¿u w Gdañsku, który
odby³ siê 27 paŸdziernika. Uroczystoœciom przygotowanym przez Dom Pojednania i Spotkañ im. Œw. Maksymiliana M. Kolbego w Gdañsku, Gminê Muzu³mañsk¹ w Gdañsku oraz Niezale¿n¹ Gminê Wyznania Moj¿eszowego w RP patronowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marsza³ek Województwa
Pomorskiego, Metropolita Gdañski, Minister Generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych z Rzymu i Prezydent Gdañska. W dwudziest¹ trzeci¹
rocznicê historycznego spotkania miêdzyreligijnego w Asy¿u, na dziedziñcu franciszkañskiego koœcio³a pw. Œwiêtej Trójcy chrzeœcijanie oraz wyznawcy islamu i
judaizmu wspólnie wznosili modlitwy do Najwy¿szego. Na zakoñczenie uroczystoœci o. prowincja³ Jacek Waligóra OFMCap., przewodnicz¹cy Konferencji Prowincja³ów Franciszkañskich wrêczy³ pami¹tkow¹ statuetkê œw. Franciszka przedstawicielom Koœcio³ów uczestnicz¹cym we wspólnej modlitwie.

Warszawscy ewangelicy uczcili Œwiêto Reformacji nabo¿eñstwem Wieczerzy Pañskiej w koœciele œw. Trójcy. Przewodnicz¹cy nabo¿eñstwu proboszcz najwiêkszej ewangelickiej parafii w Warszawie ks. Piotr Gaœ przypomnia³, ¿e 31
paŸdziernika 1517 r. Marcin Luter og³osi³ 95 tez, w których wezwa³ ówczesny
Koœció³ do dysputy o odpustach i odpuszczeniu grzechów. Koœcio³y luterañskie
przyjê³y datê 31 paŸdziernika, jako umown¹ datê, kiedy wspominaj¹ wydarzenia
Reformacji w Wittenberdze oraz ca³ego ruchu reformacyjnego w XVI wieku. Kazanie wyg³osi³ ks. Adam Pilch z parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie. Kaznodzieja podkreœli³, ¿e Koœció³ mo¿e
spe³niaæ swoje zadania tylko wtedy, gdy ka¿dy z chrzeœcijan stanie siê „punktem
œwietlnym w ciemnoœciach tego œwiata”. – Chrzeœcijan poznaje siê nie po s³owach, ale po czynach – podkreœli³ ewangelicko-metodystyczny duchowny Zbi
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gniew Kamiñski. Wed³ug niego, antropologia Marcina Lutra okaza³a siê pomocna
w czasach kryzysów i tak¿e obecnie pozostaje aktualna. Du¿a czêœæ uczestników
nabo¿eñstwa przyst¹pi³a do Wieczerzy Pañskiej.
 W Konstancinie-Jeziornie pod Warszaw¹ odby³a siê Ogólnopolska Ekumeniczna Konferencja Kobiet, zorganizowana przez Komisjê Kobiet Polskiej Rady
Ekumenicznej oraz Komitet Krajowy Œwiatowego Dnia Modlitwy. Konferencja
mia³a miejsce od 6 do 8 listopada na terenie Ewangelickiego Oœrodka Diakonii
„Tabita” w Konstancinie-Jeziornie. Wziê³y w niej udzia³ delegatki Koœcio³ów
zrzeszonych w PRE, a tak¿e reprezentantki Koœcio³a Rzymskokatolickiego i
Greckokatolickiego z Komitetu Krajowego Œwiatowego Dnia Modlitwy. Tematem spotkania by³o „Zdrowie kobiety”. Organizatorki konferencji pragnê³y, aby
mog³y one podczas tegorocznego spotkania uzyskaæ jak najwiêksz¹ iloœæ informacji na temat zagro¿eñ, profilaktyki, mo¿liwoœci diagnostycznych. Wys³uchano
trzech wyk³adów lekarek z warszawskiego Centrum Onkologii, które przekaza³y
te informacje w przystêpny sposób poparty prezentacj¹. Obecne lekarki udziela³y
porad i wskazywa³y na mo¿liwoœci badañ. Druga czêœæ konferencji poœwiêcona
by³a przygotowaniom do Œwiatowego Dnia Modlitwy w 2010 r., do którego liturgiê przygotowa³y chrzeœcijanki z Kamerunu. Konferencja zakoñczona zosta³a nabo¿eñstwem w kaplicy, podczas którego s³owem Bo¿ym s³u¿y³a diakon Ma³gorzata Gaœ.
 W Warszawie odby³a siê 16 listopada doroczna konferencja przedstawicieli
Komisji i Oddzia³ów Regionalnych Polskiej Rady Ekumenicznej. Wziêli w niej
udzia³ prezes PRE abp Jeremiasz z Koœcio³a Prawos³awnego, cz³onkowie prezydium Rady, dyrektor PRE, a tak¿e przedstawiciele Komisji, Oddzia³ów Regionalnych i Biura PRE. Goœæmi konferencji byli Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski oraz jego wroc³awski pe³nomocnik terenowy dr Maciej Lis.
Janusz Kochanowski wyg³osi³ referat na temat „Koœcio³y i mniejszoœci religijne
w Polsce w dzia³alnoœci Rzecznika Praw Obywatelskich”. Po referacie by³ czas
na dyskusjê. Uczestnicy konferencji opowiadali dr. Kochanowskiemu o ró¿nych
przypadkach nieposzanowania praw przez w³adze publiczne, m.in. w zakresie
w³asnoœci koœcielnej czy praw do dni wolnych w œwiêta mniejszoœci religijnych.
Rzecznik zachêca³ do oficjalnego zg³aszania tych spraw do niego, aby móg³ siê
nimi zaj¹æ. Nastêpnie referat wyg³osi³ dr Maciej Lis. Zwróci³ on uwagê, ¿e od
wprowadzenia w ¿ycie konstytucji, czyli od 12 lat, jest ona nie wykonywana w
zakresie zawarcia umów miêdzy pañstwem a Koœcio³ami. Mówi³ te¿ o trudnoœciach zwi¹zanych z przekazywaniem przez Urz¹d Skarbowy pieniêdzy z jednego
procenta podatku dla organizacji po¿ytku publicznego. Dzia³alnoœæ PRE w minionym roku zaprezentowa³ jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Podkreœli³, ¿e PRE to
nie tyle jej warszawskie biuro, ale dzia³alnoœæ Oddzia³ów Regionalnych. Mówi³ o
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bardzo zró¿nicowanych formach obchodów Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan w ca³ej Polsce. Wymieni³ konferencje organizowane przez Radê b¹dŸ takie,
na których obecni byli jej przedstawiciele. Do sukcesów zaliczy³ wydanie ksi¹¿ki
„W drodze za Chrystusem. Koœcio³y chrzeœcijañskie w Polsce mówi¹ o sobie”
oraz przygotowanie projektu dokumentu ekumenicznego „Ma³¿eñstwo chrzeœcijañskie o ró¿nej przynale¿noœci wyznaniowej”. Jak mówi³, jest bardzo wiele zapytañ do PRE w sprawie tego dokumentu. Ks. Lukas opowiada³ te¿ o licznych
kontaktach zagranicznych Rady: ze Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów, Konferencj¹ Koœcio³ów Europejskich, Ekumeniczn¹ Rad¹ M³odzie¿y w Europie, Koœcio³em
Ewangelickim Niemiec, radami ekumenicznymi w krajach grupy wyszehradzkiej. Wœród planów na przysz³oœæ wymieni³ przygotowanie w Warszawie konferencji rad ekumenicznych krajów grupy wyszehradzkiej w 2010 r., podkreœlenie
obecnoœci PRE i Koœcio³ów w czasie przewodnictwa Polski w Unii Europejskiej w 2011 r. oraz Euro 2012. O serwisie internetowym Rady opowiada³ jego
redaktor Micha³ Karski, który podkreœli³, jak wa¿ne jest obecnie rzetelne prezentowanie dzia³alnoœci instytucji w internecie. Nastêpnie mia³a miejsce dyskusja, w czasie której uczestnicy konferencji mieli okazjê odnieœæ siê do tego, co
zosta³o powiedziane, a tak¿e przekazaæ informacje ze swojej dzia³alnoœci. Konferencjê podsumowa³ abp Jeremiasz. Stwierdzi³, i¿ jego marzeniem jest, aby
Oddzia³y regionalne nawi¹zywa³y kontakty z s¹siednimi Oddzia³ami regionalnymi i wspólnie dzia³a³y.
 W Warszawie odby³o siê posiedzenie miêdzynarodowej grupy roboczej w
ramach projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Koœcio³ów na
Ukrainie, Bia³orusi, w Polsce i w Niemczech”. Spotkanie mia³o miejsce od 19 do
21 listopada w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Wziêli w nim udzia³ przedstawiciele Koœcio³ów z czterech krajów uczestnicz¹cych w projekcie. PRE reprezentowa³ jej prezes abp Jeremiasz – wspó³przewodnicz¹cy grupy Pojednanie, a
tak¿e dr Wsiewo³od Konach i ks. Ireneusz Lukas – dyrektor PRE. Celem spotkania by³o podsumowanie inicjatyw realizowanych od pocz¹tku bie¿¹cego roku, a
tak¿e ustalenie planów na przysz³oœæ. Podczas spotkania omówiono miêdzynarodow¹ konferencjê, która odby³a siê od 23 do 25 wrzeœnia w Odessie na temat
„Koœcio³y na Ukrainie w obliczu wspó³czesnych spo³ecznych kryzysów”. W ocenie przedstawicieli Koœcio³ów z Ukrainy wspó³praca podczas konferencji otworzy³a nowe perspektywy i mo¿liwoœci bli¿szej dzia³alnoœci ekumenicznej. Podjêto
tak¿e decyzjê o zorganizowaniu kolejnej konferencji, która odbêdzie siê we wrzeœniu 2010 r. w Polsce. W zwi¹zku z tym, ¿e Konferencja Koœcio³ów Europejskich
og³osi³a rok 2010 Rokiem Migracji, tematyka kolejnej konferencji bêdzie dotyczy³a migracji w Europie Œrodkowej i Wschodniej z perspektywy Koœcio³ów. W
zwi¹zku z koñcz¹c¹ siê kadencj¹ wspó³przewodnicz¹cego grupy bp. Klausa Wollenwebera, reprezentuj¹cego Koœció³ Ewangelicki Niemiec, podczas spotkania w
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Warszawie podjêto decyzjê, ¿e przewodnicz¹cym pozostanie abp Jeremiasz, prezes PRE. Wybrano tak¿e dwóch wiceprzewodnicz¹cych: ks. Andreasa Hamburga
– duchownego Niemieckiego Koœcio³a Ewangelickiego na Ukrainie oraz Miko³aja Matruñczyka – przedstawiciela Koœcio³a Prawos³awnego na Bia³orusi.
 Ju¿ po raz dziesi¹ty Caritas Polska Koœcio³a Rzymskokatolickiego, Diakonia Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego i Prawos³awne Dzie³o Mi³osierdzia
ELEOS zorganizowa³y wspóln¹ akcjê ekumeniczn¹ Wigilijne Dzie³o Pomocy
Dzieciom. W akcji po raz pierwszy uczestniczy³a tak¿e Diakonia Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego. W ramach Wigilijnego Dzie³a Pomocy Dzieciom w parafiach wymienionych Koœcio³ów rozprowadzane by³y œwiece wigilijne. Akcja,
która pod has³em „B¹dŸmy œwiadkami mi³oœci” trwa³a a¿ do wigilii Bo¿ego Narodzenia, zosta³a zainaugurowana w 1. Niedzielê Adwentu, 29 listopada, koncertem w rzymskokatolickiej katedrze polowej w Warszawie. Wyst¹pi³y chór Koœcio³a Prawos³awnego, „Dzwonki” z Zelowa oraz zespó³ „Ziarno” TVP. Tegoroczne Wigilijne Dzie³o Pomocy Dzieciom chcia³o szczególnie zwróciæ uwagê na
aspekt rodziny i sieroctwa, zarówno naturalnego, jak i spo³ecznego. Drugi wa¿ny
problem, jakiemu dedykowana by³a tegoroczna akcja, to sytuacja dzieci w Sudanie. Zarówno dzieci, jak i doroœli codziennie nara¿ani s¹ na œmieræ z powodu suszy i g³odu, a przede wszystkim z powodu konfliktu zbrojnego toczonego pomiêdzy po³udniem a pó³noc¹ kraju.
 W dniach 29 grudnia do 2 stycznia odbywa³o siê w Poznaniu 32. Europejskie Spotkanie M³odych. Uczestniczy³o w nim ponad 30 tys. m³odych chrzeœcijan
z 50 krajów œwiata. Pielgrzymi modlili siê w 150 poznañskich i podpoznañskich
parafiach, gdzie rodziny przyjê³y ich do swoich domów. M³odzi modlili siê
wspólnie z organizuj¹cymi spotkania braæmi z ekumenicznej Wspólnoty z Taizé,
w ma³ych grupach miêdzynarodowych rozmawiali o wierze i ¿yciu, przys³uchiwali siê panelom dyskusyjnym, spotykali z osobami niepe³nosprawnymi i chorymi oraz zwiedzili prastar¹ katedrê w Poznaniu – miejsce spoczynku pierwszych
w³adców Polski. „Wasz¹ obecnoœæ przyjmujemy jako wspania³y dar dla najstarszej diecezji w Polsce” – wita³ m³odych metropolita poznañski, arcybiskup Stanis³aw G¹decki. Na spotkanie z m³odymi ludŸmi przybyli m.in.: prefekt watykañskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego – kard. Zenon Grocholewski, obecny prymas Polski – abp Henryk Muszyñski i by³y prymas – kard. Józef Glemp, a
tak¿e oko³o 20 hierarchów z ró¿nych krajów Europy i œwiata. G³ównym punktem
czuwania by³y modlitwy wieczorne w halach Miêdzynarodowych Targów Poznañskich z udzia³em braci z Taizé. M³odzi modlili siê w ciszy, œpiewali pieœni i
adorowali ikonê Krzy¿a – symbol Taizé. Ka¿de spotkanie koñczy³a medytacja
przeora Wspólnoty, brata Aloisa. Prze³o¿ony zachêca³ m³odych chrzeœcijan do
„przemiany serc” opartej na wierze w Boga, przekonuj¹c, ¿e wówczas „stajemy
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siê zdolni do dialogu, do wychodzenia naprzeciw innym”, a „jako chrzeœcijanie
w³¹czamy siê w kszta³towanie obrazu œwiata, który w³aœnie siê rodzi”. Swoje rozwa¿ania brat Alois opar³ na podstawie „Listu z Chin”, który napisa³ specjalnie na
poznañskie czuwanie z udzia³em m³odych z ca³ej Europy. Tekst jest owocem kontaktów braci z Taizé z chiñskimi chrzeœcijanami przeœladowanymi przez tamtejsze w³adze komunistyczne. Przeor wspomnia³ te¿ pierwsze Europejskie Spotkanie M³odych w Polsce, które w 1989 roku odby³o siê we Wroc³awiu, kilka tygodni po upadku muru berliñskiego i „by³o œwiêtem odnalezionej wolnoœci”. W
sylwestrowy wieczór m³odzie¿ modli³a siê tradycyjnie w parafiach o pokój na
œwiecie. M³odzi polecali Bogu „dzieci porzucone, aby odnalaz³y pokój u ludzi,
którzy je przyjm¹” oraz „pe³ni¹cych odpowiedzialne zadania w ¿yciu publicznym, aby pracowali z prawoœci¹ i dla dobra wszystkich”. Przed pó³noc¹, tak¿e w
parafiach, rozpoczê³o siê Œwiêto Narodów, podczas którego pielgrzymi powitali
radoœnie 2010 rok. Ka¿da z uczestnicz¹cych w spotkaniu grup narodowoœciowych zaprezentowa³a pieœni, tañce i zwyczaje swoich regionów. Do uczestników
czuwania listy skierowali m.in. papie¿ Benedykt XVI, ekumeniczny patriarcha
Konstantynopola – Bart³omiej I, duchowy zwierzchnik Koœcio³a anglikañskiego –
arcybiskup Rowan Williams, a tak¿e sekretarz generalny ONZ – Ban Ki Moon i
przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej – Jose Manuel Barroso oraz prezydent
Lech Kaczyñski. Za³o¿ona w 1940 roku przez charyzmatycznego brata Rogera
ekumeniczna Wspólnota z Taizé, zrzeszaj¹ca katolików i protestantów, od ponad
30 lat organizuje Europejskie Spotkania M³odych w du¿ych miastach Starego
Kontynentu. W 1989 i 1995 roku gospodarzem spotkania by³ Wroc³aw, a w 1999
roku – Warszawa. Kolejne, 33. Europejskie Spotkanie M³odych odbêdzie siê w
dniach od 28 grudnia 2010 do 1 stycznia 2011 roku w Rotterdamie w Holandii.
Opracowa³ Karol Karski
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Ks. Edward Warcho³:
ZACHWYT I UPOJENIE.
ROZCZAROWANIE I BUNT
PRZYCZYNEK DO HISTORII MARIAWITYZMU
Radom: Wydawnictwo Diecezji Radomskiej
AVE 2008, 128 s. + aneksy
Dnia 14 paŸdziernika 2009 roku w siedzibie naczelnego biskupa Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów w P³ocku odby³o siê 23. posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów1 . Pocz¹tek dialogu rzymskokatolicko-mariawickiego mia³ miejsce w 1997 roku, kiedy to strona rzymskokatolicka wyst¹pi³a z
propozycj¹ ekumenicznego dialogu, która zosta³a przyjêta przez w³adze
zwierzchnie Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów. Pierwsze posiedzenie Komisji Mieszanej odby³o siê 4 marca 1998 r. w siedzibie bpa Bronis³awa Dembowskiego we W³oc³awku. Od tamtej pory cz³onkowie Komisji spotykaj¹ siê ze
sob¹ dwa razy do roku: na wiosnê w siedzibie bpa B. Dembowskiego we W³oc³awku, a jesieni¹ w siedzibie biskupa Marii Ludwika Jab³oñskiego w P³ocku2 .
Monografia ks. Edwarda Warcho³a, historyka i socjologa religii, jest prób¹ odpowiedzi na pytanie, czy musia³o dojœæ do wy³¹czenia mariawitów ze wspólnoty
Koœcio³a rzymskokatolickiego w 1906 roku i jako taka niew¹tpliwie równie¿ wpisuje siê w rzymskokatolicko-mariawicki dialog.
Autor pracy koncentruje siê na historii rozwoju mariawityzmu w latach
1887-1930. Cezury czasowe opracowania wyznaczone zosta³y zatem przez dwa
istotne dla rozwoju mariawityzmu wydarzenia: 1) pocz¹tek dzia³alnoœci Zgromadzenia Sióstr Ubogich œw. Klary od Nieustannej Adoracji Ub³agania (1887
1
Por. Komunikat z posiedzenia Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego pomiêdzy Koœcio³em
Rzymskokatolickim i Koœcio³em Starokatolickim Mariawitów, online: http://www.mariawita.pl/htmls/indexpl.html.
2
Por. Dialog ekumeniczny z Koœcio³em Rzymskokatolickim, online: http://www.mariawita.pl/htmls/indexpl.html.
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r.), które póŸniej przyjê³o nazwê Zgromadzenie Sióstr Mariawitek oraz 2) wystosowany przez abpa Kowalskiego List otwarty do Prymasów, Metropolitów,
Arcybiskupów i Biskupów Polskich o stosunku Zwi¹zku Mariawitów Nieustaj¹cej Adoracji Ub³agania P. S. do Rzymsko-Katolickiego Koœcio³a w Polsce z 21
paŸdziernika 1929 r. i towarzysz¹ca mu wymiana korespondencji (od paŸdziernika 1929 do lutego 1930 roku3 ) miêdzy biskupami rzymskokatolickimi z jednej, a mariawickimi z drugiej strony, która zosta³a opublikowana drukiem w
1930 roku w P³ocku4 . Opracowanie stanowi kontynuacjê wczeœniejszych badañ
autora nad mariawityzmem (m.in. Starokatolicki Koœció³ Mariawitów w okresie
II Rzeczypospolitej, Sandomierz 1997 i wiele innych). Dziêki kwerendzie przeprowadzonej przez ks. E. Warcho³a w archiwach Kurii Biskupiej Lubelskiej i
Kurii Diecezjalnej £ódzkiej oraz bazowaniu autora na przedwojennym piœmiennictwie mariawickim, Czytelnik otrzymuje do r¹k syntetyczny zarys pocz¹tkowych dziejów mariawityzmu oparty na gruntownych studiach Ÿróde³, których
obecnoœæ sygnalizowana jest ustawicznie nie tylko w tekœcie g³ównym pracy,
ale tak¿e w szeroko rozbudowanych przypisach. Monografia wydaje siê byæ
niekiedy wrêcz przeci¹¿ona olbrzymim materia³em ilustracyjnym, jednak nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e wrêcz drobiazgowa erudycyjnoœæ utrudnia czy uniemo¿liwia autorowi syntezê. Ks. E. Warcho³ nigdy nie gubi z pola widzenia ca³oœci
zjawiska, jakim jest mariawityzm, w jego aspekcie rozwojowym. Z tego te¿
powodu swoje studium zaczyna od charakterystyki „pierwszego mariawity”,
czyli za³o¿ycielki mariawityzmu Feliksy Marii Franciszki Koz³owskiej, a koñczy prezentacj¹ dzia³alnoœci przywódców mariawickich u schy³ku lat 20. ubieg³ego stulecia.
Ksi¹¿ka ks. E. Warcho³a sk³ada siê z dwóch czêœci. Czêœæ pierwsza – Fascynacja duchownych mariawickich osobowoœci¹ i objawieniami Feliksy Marii Franciszki Koz³owskiej – zosta³a oparta na pamiêtnikach kap³anów mariawickich i porusza kwestiê „zauroczenia siê wspó³pracowników Za³o¿ycielki mariawitów jej
osob¹, osobowoœci¹, pobo¿noœci¹ i objawieniami” (s. 9). Autor prezentuje w tej
czêœci opracowania – oprócz portretu Feliksy Marii Franciszki Koz³owskiej – sylwetki pionierów mariawityzmu i najbli¿szych wspó³pracowników Mateczki5 : ks.
Kazimierza M. Jana Przyjemskiego – „misjonarza” mariawitów oraz trzech póŸniejszych pierwszych biskupów mariawickich – ks. Leona M. Andrzeja Go³êbiowskiego, ks. Romana M. Jakuba Próchniewskiego i ks. Jana M. Micha³a Kowalskiego. Wszyscy oni stanowili kwiat ówczesnego duchowieñstwa rzymskoka3
Por. Kalendarium genezy i historii Koœcio³a Starokatolickiego Mariawitów, online: http://www.mariawita.pl/htmls/kalendarium_w_historii.html.
4
Por. Korespondencja miêdzy biskupami mariawickimi a rzymskokatolickimi w sprawie pojednania,
P³ock 1930.
5
Feliksa Magdalena Koz³owska (imiê zakonne Maria Franciszka), ur. 27 maja 1862 r. w Wielicznej ko³o
Wêgrowa – za³o¿ycielka mariawityzmu, nazywana przez mariawitów poufale Mateczk¹.
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tolickiego w Polsce6 . Znakomicie – jak na owe czasy – wykszta³ceni (absolwenci
Akademii Duchownej w Petersburgu), zostali „ujêci osobowoœci¹ Koz³owskiej i
jej objawieniami. Byli przekonani, ¿e napotkali w swoim ¿yciu kap³añskim powo³an¹ przez samego Boga osobê, któr¹ Bóg siê pos³u¿y³, by okazaæ swoje Mi³osierdzie ca³ej ludzkoœci, a w sposób szczególny – za jej poœrednictwem i przyczyn¹ – dokonaæ reformy wewnêtrznej Koœcio³a rzymskokatolickiego” (s. 107).
W drugiej czêœci ksi¹¿ki – Zamiast legalizacji – ekskomunika – autor opracowania przedstawia bezskuteczne zabiegi mariawitów o aprobatê ich dzia³alnoœci ze
strony Stolicy Apostolskiej oraz prezentuje negatywne stanowisko tej¿e wobec
Zwi¹zku Mariawitów Nieustaj¹cej Adoracji Ub³agania wyra¿one w trzech dokumentach: Dekrecie Kongregacji Œwiêtego Oficjum z 4 wrzeœnia 1904 r., encyklice
Tribus circiter z 5 kwietnia 1906 r. i Dekrecie Œwiêtej Rzymskiej i Powszechnej
Inkwizycji z 5 grudnia 1906 r. Ekskomunika, na³o¿ona tym ostatnim dekretem na
Feliksê Koz³owsk¹, ks. Jana Kowalskiego i wszystkich ich zwolenników, og³oszona zosta³a w koœcio³ach diecezji warszawskiej, lubelskiej i p³ockiej 31 grudnia1906 r.7 Jakie by³y przyczyny potêpienia mariawitów przez Rzym? Ks. Wojciech Ró¿yk enigmatycznie stwierdza, „¿e przyczyn¹ og³oszenia ekskomuniki w
roku 1906 nie by³a treœæ pisma przed³o¿onego Papie¿owi8 , nale¿y […] jej szukaæ
w innej przestrzeni”9 . I dodaje: „objawienia Marii Franciszki nie zosta³y potêpione jako heretyckie, a tylko odrzucone jako nieautentyczne. Poza interpretacj¹
sprawiedliwoœci pierwotnej10 , ca³oœæ teologii Marii Franciszki Koz³owskiej mieœci siê w ortodoksji”11 .
Badacze mariawityzmu zgodnie stwierdzaj¹, ¿e na decyzjê o potêpieniu mariawitów przez Stolicê Apostolsk¹ znacz¹cy wp³yw mia³a – przekazana do Rzymu –
niekorzystna dla mariawitów opinia bpa Jerzego Szembeka, zdaniem którego w
ruchu mariawickim z³e owoce przewa¿a³y nad dobrymi12 .
Jak podkreœla ks. E. Warcho³, nastêpstwem potêpienia mariawityzmu przez
Stolicê Apostolsk¹ by³y „zawód, krytyka, rozgoryczenie i oburzenie na stanowiPor. H. KoŸmiñski, Prawda o mariawitach, Warszawa 1906, s. 5-6.
Por. W. Ró¿yk, „Objawienia” Marii Franciszki Koz³owskiej wed³ug rêkopisu z Archiwum Watykañskiego. Studium teologiczne, Œwidnica 2006, s. 14.
8
Chodzi o tzw. rêkopis watykañski, czyli – przet³umaczone na jêzyk ³aciñski – rêkopis objawieñ Koz³owskiej z lat 1893-1902 oraz historiê mariawitów i ich ustawy wrêczone papie¿owi Piusowi X podczas
audiencji w dniu 13 sierpnia 1903 z proœb¹ o zatwierdzenie.
9
W. Ró¿yk, „Objawienia”…, op. cit., s. 208.
10
Z tez¹ ks. W. Ró¿yka o nieortodoksyjnym pogl¹dzie Marii Franciszki Koz³owskej na temat stanu
pierwszych ludzi przed upadkiem polemizuje Tomasz D. Mames w artykule O objawieniach Mateczki sto lat
za póŸno zamieszczonym w serwisie ekumenizm.pl: http://www.ekumenizm.pl/article.php?story=20061119161147652.
11
W. Ró¿yk, „Objawienia”…, op. cit., s. 209.
12
Por. K. Lewalski, Rec.: Edward Warcho³, Reakcja biskupa Jerzego Szembeka na formowanie siê ideologii religijnej i kszta³towanie struktury organizacyjnej mariawityzmu, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej
Ave, Radom 2006, ss. 105, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 2008, nr 3 (203),
s. 91-93.
6

7
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sko Stolicy Apostolskiej. W imieniu mariawitów wypowiedzieli siê na ten temat:
ks. Kowalski i ks. Próchniewski – ks. Próchniewski komentuj¹c postanowienia i
dyrektywy Dekretu Œwiêtej Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji, a ks. Kowalski
dokonuj¹c totalnej krytyki hierarchii rzymskokatolickiej, zw³aszcza instytucji papiestwa, obarczaj¹c przy tym odpowiedzialnoœci¹ Stolicê Apostolsk¹ za roz³am
mariawitów z Koœcio³em rzymskokatolickim, wreszcie podwa¿aj¹c i odrzucaj¹c
dogmat o prymacie i nieomylnoœci papieskiej oraz zale¿noœci jurysdykcyjnej od
Rzymu” (s. 108), co doprowadzi³o do ca³kowitego rozejœcia siê dróg mariawityzmu z Koœcio³em rzymskokatolickim.
Jak s³usznie zauwa¿a o. Stanis³aw C. Napiórkowski, od tamtej pory „o mariawitach napisano wiele. Najpierw oœmieszano, ironizowano, szydzono. Wystarczy
przypomnieæ tytu³y publikacji z lat 1906-1909: Kacerska sekta mankietników,
Gdzie diabe³ nie mo¿e, tam babê poœle, Prawda o Koz³owitach albo Mankietnikach ku przestrodze tym, którzy jeszcze rozumu i wiary nie stracili, Nieszczêœliwi
opêtani. W okresie miêdzywojennego dwudziestolecia strona rzymskokatolicka
pisa³a spokojniej, chocia¿ polemicznie, strona mariawicka – z uwielbieniem dla
Mateczki. W ostatnich latach otrzymaliœmy kilka powa¿nych studiów, w których
wyraŸnie zrezygnowano z polemiki na rzecz spokojnego obiektywizmu”13 . Publikacjê ks. E. Warcho³a z pewnoœci¹ nale¿y zaliczyæ do tych ostatnich. D¹¿noœæ do
wywa¿onego s¹du stanowi wa¿ny rys charakterologiczny autora ksi¹¿ki, który
kontrowersyjne kwestie stara siê prezentowaæ z dwóch ró¿nych punktów widzenia – charakteryzuje zarówno perspektywê rzymskokatolick¹, jak i mariawick¹.
Podkreœla on na przyk³ad, ¿e „nie sposób zrozumieæ i wyt³umaczyæ reakcji przywódców mariawickich na kolejne dokumenty prawne w sprawie ruchu mariawickiego bez omówienia – choæby w skrócie – ubiegania siê mariawitów o zatwierdzenie ich legalnej dzia³alnoœci oraz postanowieñ i dyrektyw Stolicy Œwiêtej na
ten temat” (s. 9).
W œwietle prowadzonego w Polsce oficjalnego dialogu Koœcio³a rzymskokatolickiego ze Starokatolickim Koœcio³em Mariawitów warto wspomnieæ o tym, ¿e
ju¿ w 1929 roku abp Jan Maria Micha³ Kowalski w korespondencji z abpem metropolit¹ mohylowskim Edwardem Roppem przedstawi³ swoj¹ wizjê jednoœci mariawitów ze Stolic¹ Apostolsk¹: „My z naszej strony nie dopuszczamy ¿adnych
sporów lub omawiania kwestii prymatu i nieomylnoœci Biskupów Rzymskich.
Pozostawiamy rozwi¹zanie tego problematu Bogu Samemu i Duchowi Œwiêtemu,
który rz¹dzi Koœcio³em. Jeœli dogmaty te s¹ b³êdem – przyjdzie czas, ¿e Koœció³
pod wp³ywem Ducha Œwiêtego sam siê przekona; jeœli zaœ my jesteœmy w b³êdzie, to przy dobrej woli naszej tak¿e przez Ducha Œwiêtego bêdziemy wyprowadzeni z b³êdu […]. Jeœli zaœ chodzi o opiniê ogó³u katolickiego […], to przypuœciæ mo¿emy, ¿e ogó³, widz¹c nas w jednoœci z Wami, nie bêdzie pyta³ siê o to,
13

S.C. Napiórkowski, Ksi¹¿ka godna Wielkiego Jubileuszu, w: W. Ró¿yk, „Objawienia”…, op. cit., s. 9.
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czy ró¿nimy siê w duchu z Waszymi zapatrywaniami w kwestiach, co do których
wszystkim teologom przed Soborem Watykañskim14 ró¿niæ siê by³o wolno. Owszem, bêdzie mniema³, ¿e przekonania nasze s¹ jednakowe, i my go w tej kwestii
informowaæ nie mamy potrzeby”15 . Takie rozwi¹zanie prymatu piotrowego 80 lat
temu wydawa³o siê zwierzchnikowi Starokatolickiego Koœcio³a Mariawitów nie
tylko mo¿liwe, ale i rozs¹dne (s. 105).
Na kartach ksi¹¿ki ks. E. Warcho³a Czytelnik odnajdzie równie¿ wiele innych
interesuj¹cych wypowiedzi zarówno zwolenników, jak i przeciwników mariawickiej dzia³alnoœci. Do³¹czone w aneksach teksty dokumentów dotycz¹cych mariawityzmu (m.in. wydanych przez Stolicê Apostolsk¹) powinny zapewniæ wydawnictwu sukces w szerokich krêgach historyków. Publikacja ks. E. Warcho³a nabiera niew¹tpliwie dodatkowego znaczenia w kontekœcie o¿ywienia ekumenicznego,
jakie w Koœciele rzymskokatolickim zainspirowa³ Sobór Watykañski II.
Mariusz Or³owski

Chodzi o Vatikanum I.
Korespondencja miêdzy biskupami mariawickimi a rzymskokatolickimi w sprawie pojednania, P³ock
1930 (cyt. za: E. Warcho³, Zachwyt i upojenie. Rozczarowanie i bunt. Przyczynek do historii mariawityzmu,
Radom 2008, s. 104-105).
14
15
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