STUDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE

1

2

FUNDACJA EKUMENICZNA „TOLERANCJA”

I

S I UDIA
I DOKUMENTY
EKUMENICZNE
ROK XXIV: 2008
Nr 2 (63)

Warszawa 2008
3

Redaktor naczelny:
KAROL KARSKI

STUDIA I DOKUMENTY EKUMENICZNE
(PL ISSN 0239-5541)

FUNDACJA EKUMENICZNA „TOLERANCJA”
WARSZAWA
ORTHDRUK sp. z o.o.
BIA£YSTOK

Adres redakcji:
00-873 Warszawa, ul. Ogrodowa 37
telefon: (22) 817 10 10
Konto bankowe:
BPH PKO S.A.
42 1240 6175 1111 0000 4566 4221
Druk i oprawa: Orthdruk, Bia³ystok, tel. (0-85) 742 25 17

Cena jednego egzemplarza – 15 z³;
Prenumerata za rok 2008 – 30 z³.

4

SPIS TREŒCI
ARTYKU£Y .................................................................................................................................... 9

Luiza Wawrzyñska-Furman, Ekumenizm Benedykta XVI w krytycznym spojrzeniu
katolickim ............................................................................................................ 9
Dariusz Bruncz, Koœció³ jako koinonia zbawienia. Luteranie i rzymscy katolicy
o Koœciele .......................................................................................................... 14
Tomasz Józefowicz, Zielonoœwi¹tkowcy a ekumenizm ................................................ 25
Grzegorz Ignatowski, Miêdzynarodowa Rada Chrzeœcijan i ¯ydów – struktura,
historia i sukcesy .............................................................................................. 34
SPRAWOZDANIA I DOKUMENTY ........................................................................ 49
Z dzia³alnoœci Œwiatowej Rady Koœcio³ów (K. Karski) .............................................. 49
Wspó³praca ekumeniczna w Europie ............................................................................ 55
Pos³uga biskupia w ramach apostolskoœci Koœcio³a. Dokument Œwiatowej
Federacji Luterañskiej (2007) .......................................................................... 58
Wspólnota Anglikañska po Konferencji Lambeth 2008 (Dariusz Bruncz) .................. 81
Koñcowe oœwiadczenie na temat globalnej anglikañskiej przysz³oœci ........................ 94
Tematyka ekumeniczna w „Koœciele Powszechnym” 1940-1950 .............................. 101
SYLWETKI ................................................................................................................. 149
In memoriam (George H. Tavard, William H. Lazareth, Lukas Vischer,
Chiara Lubich, Witalij Borowoj) ................................................................... 149
Metropolita Sawa – w 70. rocznicê urodzin (Grzegorz Polak) .................................. 158
KRONIKA ................................................................................................................... 162
Kronika wydarzeñ ekumenicznych (Karol Karski) ..................................................... 162
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 188
Bibliografia ekumeniczna czasopism polskich (Grzegorz Polak) .............................. 188

5

CONTENTS
ARTICLES ...................................................................................................................... 9
Luiza Wawrzyñska-Furman, Pope Benedict XVI and Ecumenism in
a Critical Catholic View ..................................................................................... 9
Dariusz Bruncz, The Church as Koinonia of Salvation – Lutherans and Roman
Catholics in Dialogue about the Church ......................................................... 14
Tomasz Józefowicz, Pentecostals and the Ecumenical Movement .............................. 25
Grzegorz Ignatowski, The International Council of Christians and Jews – its
Structure, History and Achievements ............................................................... 34
REPORTS AND DOCUMENTS ................................................................................ 49
From the Activity of the World Council of Churches (Karol Karski) ......................... 49
Ecumenical Cooperation in Europe .............................................................................. 55
Episcopal Ministry within the Apostolicity of the Church. A Document of the
Lutheran World Federation (2007) .................................................................. 58
Anglican Communion after the Lambeth Conference 2008 (Dariusz Bruncz) ............ 81
Final Statement on the Global Anglican Future .......................................................... 94
Ecumenical Issues in “Koœció³ Powszechny” 1940 – 1950 ....................................... 101
ECUMENICAL PROFILES ..................................................................................... 149
In Memoriam (George H. Tavard, William H. Lazareth, Lukas Vischer,
Chiara Lubich, Witalij Borowoj) ................................................................... 149
Metropolitan Sawa – on the 70th Birthday (Grzegorz Polak) .................................... 158
CHRONICLE ............................................................................................................. 162
Chronicle of Ecumenical Events (Karol Karski) ........................................................ 162
BIBLIOGRAPHY ...................................................................................................... 188
Ecumenical Bibliography of Polish Periodicals (Grzegorz Polak) ........................... 188

6

INHALTSVERZEICHNIS
ARTIKEL ........................................................................................................................ 9
Luiza Wawrzyñska-Furman, Der Õkumenismus des Papstes Benedikt XVI.
aus einer kritischen katholischen Sicht ............................................................. 9
Dariusz Bruncz, Kirche als koinonia des Heils – Lutheraner und römische
Katholiken über die Kirche .............................................................................. 14
Tomasz Józefowicz, Die Pfingstler und die Õkumene ................................................. 25
Grzegorz Ignatowski, Internationaler Rat der Christen und Juden – seine
Struktur, Geschichte und Leistungen ............................................................... 34
BERICHTE UND DOKUMENTE ............................................................................. 49
Aus der Tätigkeit des Õkumenischen Rates der Kirchen (Karol Karski) .................... 49
Õkumenische Zusammenarbeit in Europa .................................................................... 55
Das bischöfliche Amt im Rahmen der Apostolizität der Kirche. Ein Dokument
des Lutherischen Weltbundes ........................................................................... 58
Anglikanische Gemeinschaft nach der Lambeth-Konferenz 2008 (Dariusz Bruncz) .. 81
Endgültige Erklärung zur Globalen Anglikanischen Zukunft ...................................... 94
Õkumenische Thematik in „Koœció³ Powszechny“ 1940 – 1950 ............................... 101
ÕKUMENISCHE GESTALTEN .............................................................................. 149
In Memoriam (George H. Tavard, William H. Lazareth, Lukas Vischer,
Chiara Lubich, Witalij Borowoj) ...................................................................... 149
Metropolit Sawa – zum 70. Geburtstag (Grzegorz Polak) ......................................... 158
CHRONIK .................................................................................................................. 162
Chronik ökumenischer Ereignisse (Karol Karski) ...................................................... 162
BIBLIOGRAPHIE ..................................................................................................... 188
Õkumenische Bibliographie polnischer Zeitschriften (Grzegorz Polak) ................... 188

7

EKUMENICZNY PRZEGL¥D PRASY

8

ARTYKU£Y

Luiza Wawrzyñska-Furman
EKUMENIZM BENEDYKTA XVI
W KRYTYCZNYM
SPOJRZENIU KATOLICKIM
Wybór kardyna³a Josepha Ratzingera na papie¿a postawi³ pytanie o przysz³oœæ
dialogu ekumenicznego i miêdzyreligijnego1 . Natychmiast przypomniano jego
antyekumeniczne zachowania: odmowê uczestnictwa w modlitwach o pokój w
Asy¿u, gdzie z inicjatywy Jana Paw³a II spotkali siê przedstawiciele wielkich religii œwiata; deklaracjê Dominus Iesus, której treœci do dziœ interpretuje siê jako
powrót do tradycyjnej nauki katolickiej, niezgodnej z duchem Vaticanum Secundum; rozumienie terminu inkulturacji, z którym niechêtnie zgadzaj¹ siê misjonarze katoliccy pracuj¹cy w krajach misyjnych. Postawiono pytanie, jaki model
Koœcio³a zaproponuje nastêpca wielkiego Polaka, który dla dialogu zrobi³ niezwykle du¿o i który podniós³ poprzeczkê na wysokoœæ trudn¹ nie tylko do pokonania lecz nawet do osi¹gniêcia. Czym jeszcze mo¿e zaskoczyæ znany teolog,
który sformu³owa³ treœæ Deklaracji Dominus Iesus; deklaracji odmawiaj¹cej status Koœcio³a wszystkim Koœcio³om wyros³ym z Reformacji XVI wieku, stwierdzaj¹cej, ¿e Koœció³ Chrystusa trwa jedynie w Koœciele katolickim (rozumianym
jako rzymski).
Mimo licznych odniesieñ do soborowych dokumentów pewne sformu³owania
tej deklaracji nie s¹ zgodne z nauczaniem ojców soborowych – przecie¿ czêœæ
druga rozdzia³u III Dekretu o ekumenizmie poœwiêcona chrzeœcijanom zachodnim
mówi o nich jako o „Koœcio³ach i wspólnotach koœcielnych”. Tak¿e Jan Pawe³ II
wielokrotnie nazywa te wspólnoty „Koœcio³ami”.
Równie¿ problematycznym jest zastosowanie u¿ytego w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele terminu „subsistit in”. Znalaz³ siê on we wspomnianej deklara1 Uaktualniona wersja referatu wyg³oszonego 1 paŸdziernika 2007 r. na ekumenicznym spotkaniu w
koœciele ewangelicko-augsburskim pw. Wniebowst¹pienia Pañskiego w Warszawie.
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cji. Zdania, w których ten termin wystêpuje, sprawiaj¹ wra¿enie kopii zdañ zawartych w Konstytucji, lecz w rzeczywistoœci nie s¹ wiern¹ kopi¹. Wnikliwa analiza pozwala zauwa¿yæ, ¿e w Deklaracji Dominus Iesus zosta³o dodane s³owo:
„plene” = jedynie, które ca³kowicie zmieni³o sens ca³ej wypowiedzi, doprowadzi³o do zamieszania i nie jest zgodne z prawd¹ soborow¹. Zamiast broniæ s³ów Deklaracji nale¿a³oby zapytaæ: kto siê pomyli³? – sobór, czy autor Dominus Iesus?
Czy dodanie tego s³owa nie jest cofniêciem katolickiej teologii do czasów Piusa
XII? Jaki jest sens przypisu 56 do 16 numeru Deklaracji, gdzie powiedziano:
„Jest sprzeczna z autentycznym znaczeniem tekstu soborowego interpretacja
tych, którzy z wyra¿enia subsistit in wyprowadzaj¹ tezê, ¿e jedyny Koœció³ Chrystusa móg³by równie¿ trwaæ w niekatolickich Koœcio³ach i Wspólnotach koœcielnych”? A taki w³aœnie wniosek znajduje siê w opublikowanej 5 lat wczeœniej encyklice Jana Paw³a II Ut unum sint (nr 11). Przypis ten zaprzecza sensowi jakiegokolwiek dialogu ekumenicznego. Skoro Koœció³ Chrystusowy trwa jedynie w
Koœciele rzymskokatolickim i nie trwa w ¿adnym innym, to nigdy nie dotknê³y
go ¿adne podzia³y. W takim wypadku Koœcio³y powsta³e w XI i XVI wieku odesz³y od jedynego Koœcio³a Chrystusa i potrzebuj¹ powrotu. Nigdy nie mo¿na by
mówiæ o podziale w Koœciele Chrystusowym, a tym samym mo¿na wyci¹gn¹æ
wniosek, ¿e dialog ekumeniczny jest fars¹ – przecie¿ wed³ug Deklaracji Koœció³
Chrystusowy niepodzielnie trwa w Koœciele rzymskokatolickim – nie musimy
wiêc d¹¿yæ do jednoœci chrzeœcijan, powinniœmy zaœ zabiegaæ o powrót marnotrawnych dzieci na ³ono prawdziwego Koœcio³a. To niezwykle bolesne s³owa!
W kazaniu podczas mszy pro eligendo papa – inauguruj¹cej nowy pontyfikat
Benedykt XVI zaznaczy³, ¿e priorytetem jego dzia³añ jako papie¿a bêdzie w³aœnie ekumenizm. Wspania³a deklaracja. Jednak¿e podczas tego samego przemówienia przywo³a³ obrazy, które mog³y wzbudziæ niepokój tych wszystkich, dla
których dialog ekumeniczny jest wa¿n¹ spraw¹. Koœció³ jako statek, b¹dŸ sieæ
porozrywana przez wichry historii, ale nieprzerwana do koñca – to obrazy ma³o
ekumeniczne. Nie wiemy, czy przekonanie o „nierozerwalnej sieci” nale¿y do
wymiaru ju¿ urzeczywistnionej, czy raczej przysz³ej eschatologii. Przywo³ywany
obraz sugeruje wiarê papie¿a w to, ¿e wiele wspólnot mo¿e odnaleŸæ drogê powrotn¹ do jednoœci. Trudno jednak wywnioskowaæ, o jakiej jednoœci myœli obecny papie¿, skoro w 1986 roku wyrazi³ przekonanie, ¿e za naszych dni pe³na jednoœæ chrzeœcijan nie nast¹pi.
Oczywiœcie nowy pontyfikat owocuje w ekumeniczne spotkania i gesty, co
wiêcej, coraz bardziej mo¿emy wg³êbiæ siê w papieskie rozumienie d¹¿eñ do jednoœci, o któr¹ modli³ siê Jeszua z Nazaretu prosz¹c Boga: „spraw, aby byli jedno”. Benedykt XVI spotyka siê z ¯ydami, prawos³awnymi, wiernymi z Koœcio³ów wyros³ych z Reformacji, Koœcio³a anglikañskiego; wierny temu, co napisa³ w
Deklaracji Dominus Iesus – statusem Koœcio³a obdarza jedynie Koœció³ prawos³awny i Koœcio³y orientalne Wschodu.
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W swojej encyklice Deus Caritas est dokona³ syntezy chrzeœcijañskiego rozumienia mi³oœci i zachêci³, by chrzeœcijanie byli jej œwiadkami. Jego zdaniem, ekumenizm mi³oœci mo¿e integrowaæ podzielone Koœcio³y w diakonii i uzdalniaæ je
do wiarygodnego œwiadectwa dla œwiata.
Drugiego marca 2006 roku Benedykt XVI zrezygnowa³ z u¿ywania tytu³u Patriarchy Zachodu. Nie poda³ do wiadomoœci publicznej motywów takiej decyzji.
Komentarz, jaki natychmiast siê ukaza³, brzmia³ bardzo papistycznie. Fakt ten
zinterpretowano jako gest wzmacniaj¹cy ekumenizm ze Wschodem. Oby takim
siê okaza³. Istnieje bowiem mo¿liwoœæ innej interpretacji. Otó¿ rezygnacja z tego
tytu³u mo¿e tak¿e oznaczaæ przekreœlenie wa¿noœci tytu³u Patriarchy Wschodu.
Wprawdzie w historii wielokrotnie przeciwstawiano sobie te patriarchaty, nale¿y
jednak mieæ na uwadze, ¿e kiedy by³y tworzone, istnia³y jako równorzêdne. Rezygnacja z tego tytu³u mo¿e byæ równie¿ odczytana jako postawienie siê ponad
patriarchaty Wschodu. A poniewa¿ dla Benedykta XVI sprawa prymatu ma znaczenie pierwszorzêdne mo¿emy wyci¹gn¹æ œmia³o taki w³aœnie wniosek: rezygnacja z tytu³u patriarchy jest odciêciem siê od mo¿liwoœci bycia równorzêdnym
wobec innych patriarchów. Musimy pamiêtaæ bowiem, ¿e przyznanie biskupowi
Rzymu nadrzêdnej roli w chrzeœcijañskim œwiecie jest dla papie¿a jednoznaczne z
jednoœci¹ ekumeniczn¹ – w obecnoœci 50.000 pielgrzymów i turystów modli³ siê
podczas audiencji generalnej 7 czerwca o to, by prymat papieski zosta³ uznany
przez braci chrzeœcijan.
W niemal ka¿dej ekumenicznej wypowiedzi papie¿ podkreœla koniecznoœæ dawania wspólnego œwiadectwa i pracê w dziedzinie etyki. Stawianie czo³a wspó³czesnoœci i walka na rzecz krzewienia chrzeœcijañstwa oraz obrona chrzeœcijañskich korzeni
Europy to równie¿ niezwykle wa¿ne zadania wspó³czesnego dialogu ekumenicznego.
„Ekumeniczne d¹¿enia musi wspieraæ modlitwa, wzajemne przebaczenie i œwiêtoœæ
¿ycia ka¿dego z nas” – powiedzia³ podczas przemówienia w luterañskim koœciele
Œwiêtej Trójcy w Warszawie. Ekumenizm widzi w pos³udze charytatywnej Koœcio³ów, we wspólnym w³¹czaniu siê w prace na rzecz potrzebuj¹cych oraz w koniecznoœci opracowania nowego podejœcia do coraz powszechniejszych ma³¿eñstw mieszanych. Wyj¹tkowe miejsce w jego nauczaniu zajmuje kwestia szerzenia chrzeœcijañskiej etyki na naszym kontynencie. Chce postrzegaæ Europê jako kontynent
chrzeœcijañski, co napotyka krytykê ze strony wielu wyznawców islamu, którzy uwa¿aj¹, ¿e tak pojmowana Europa by³aby klubem jedynie chrzeœcijañskich pañstw, w
którym nie ma miejsca na inne kultury i religie. W lipcu 2008 r. podczas spotkania z
wyznawcami innych wyznañ chrzeœcijañskich w Sydney (Australia) przypomnia³, ¿e
wstêpem do ekumenizmu jest chrzest, zaœ jego ukoronowaniem powinien byæ jeden
Stó³ Pañski, czyli wspólne sprawowanie Eucharystii.
Benedykt XVI w swej ekumenicznej pracy szczególnie ciep³o odnosi siê do
wyznawców judaizmu, czego dowodem jest jego ostatnie przemówienie z dnia 12
wrzeœnia 2008 r. wyg³oszone w paryskiej nuncjaturze. Przypomnia³ w nim, i¿
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antysemityzm jest równoznaczny z antychrzeœcijañstwem. Trudno jednak ustaliæ,
czy islam jest dla niego religi¹ równie istotn¹. Oczywiœcie abstrahujê tu od samego misterium, które ³¹czy judaizm z chrzeœcijañstwem, czego nie ma w relacji
chrzeœcijañstwo-islam. Chodzi mi przede wszystkim o samo podejœcie papie¿a do
obu religii. Do dziœ p³aci on wysok¹ cenê za nieopatrznie wypowiedziane s³owa
podczas wyk³adu w Ratyzbonie. Œwiat islamu pamiêtaj¹cy, ¿e Benedykt XVI
jeszcze jako kardyna³ sprzeciwia³ siê wejœciu Turcji do Unii Europejskiej oraz
odnosi³ siê do islamu co najmniej ch³odno, oburzony domaga³ siê przeprosin.
Muzu³manie wci¹¿ pytaj¹, czy niefortunny cytat by³ umieszczon¹ miêdzy wierszami przestrog¹ przed inwazj¹ islamu, czy przypadkiem. Nie wiadomo, w jakim
celu papie¿ w swoim przemówieniu przywo³a³ tê œredniowieczn¹ historiê, wiadomo natomiast, i¿ œwiat muzu³mañski natychmiast przypomnia³ o tym, ¿e chrzeœcijañstwo zbruka³o swe dzieje krwi¹ w nie mniejszym stopniu ni¿ miecz Mahometa. Koœció³ ma wiele na sumieniu.
Dla muzu³manów stosunek obecnego papie¿a do islamu jest „krokiem
wstecz”. Sobór Watykañski II uzna³ muzu³manów za braci w wierze i powiedzia³,
¿e Koœció³ otacza ich szacunkiem. Kierunek ten kontynuowa³ papie¿ Pawe³ VI i
Jan Pawe³ II, który jako pierwszy papie¿ przekroczy³ próg meczetu, z³o¿y³ poca³unek na Koranie, a w Betlejem przerwa³ liturgiê mszy œwiêtej, poniewa¿ nagle
rozleg³o siê nawo³ywanie muezina do modlitwy. Wszystkie te gesty wskazywa³y
na to, ¿e obie religie nie tylko siê szanuj¹, ale s¹ dla siebie ¿yczliwe i serdeczne.
Aktualnie œwiat islamu obawia siê, ¿e choæ Benedykt XVI nie uwa¿a islamu za
religiê miecza, to jednak bêdzie j¹ i jej wyznawców jedynie tolerowa³. Taka postawa wykluczy ca³kowicie jakikolwiek dialog, bo tolerancja w œwiecie religii i
wiary to stanowczo za ma³o.
Refleksja niniejsza by³a krytyk¹ pontyfikatu. Jako teolog Koœcio³a katolickiego czujê siê zmuszona do tego, by szukaæ niedoci¹gniêæ w moim w Koœciele.
Wynika to nie z posiadanego stopnia naukowego, ale z mojej mi³oœci do Koœcio³a, wiary w moc Jezusowej modlitwy o jednoœæ i wielkiej ekumenicznej pasji,
jak¹ przez kilka lat przekazywa³ mi wybitny filozof – profesor Stefan Swie¿awski. Analizuj¹c ten pontyfikat szuka³am tego, co niedoskona³e, s³abe, krzywdz¹ce,
by nie popaœæ w eklezjalne samozadowolenie. Gdyby Benedykt XVI by³ poprzednikiem Jana Paw³a II prawdopodobnie nie usta³abym w pochwa³ach, jednak¿e
jest odwrotnie. Od obecnego papie¿a oczekujê wiêc jeszcze œmielszych kroków i
decyzji, ni¿ od jego poprzednika, który „przetar³” ju¿ ekumeniczny szlak i otworzy³ nowe mo¿liwoœci przed swoim nastêpc¹. Wzrusza mnie bardzo starszy pan,
który ³aman¹ polszczyzn¹ zwraca siê do moich rodaków na placu œwiêtego Piotra
w Rzymie, zachwyca mnie jego starannie dobrana garderoba, staram siê jednak w
takich momentach nie zapominaæ o tym, jak¹ ma w³adzê, si³ê i odpowiedzialnoœæ
oraz pamiêtaæ, ¿e niektóre jego s³owa i gesty wywo³uj¹ niepokój. Niektórych zaœ
nie potrafiê zrozumieæ, jak na przyk³ad wprowadzenia mszy ³aciñskiej do spo³e-
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czeñstw, które nie znaj¹ tego jêzyka; mszy odprawianej w rycie trydenckim, z
którego zrezygnowano po II Soborze Watykañskim.
Czêsto przypominam sobie wywiad, w którym kardyna³ J. Ratzinger powiedzia³, ¿e zajêci ekumenizmem zapominamy, ¿e pilniejszym problemem jest podzia³
wewn¹trz Koœcio³a rzymskokatolickiego, podzia³, który jest dostrzegalny w ¿yciu
rodziny i parafii. Podczas tego samego wywiadu odrzuci³ on pogl¹d, jakoby wierni
mogli wywieraæ wp³yw na kszta³t liturgii. Po tych s³owach zapyta³am siebie, jaki
jest wiêc sens istnienia laikatu? Przecie¿ wiêkszoœæ osób zaanga¿owanych w przygotowanie i prowadzenie nabo¿eñstw robi to z pragnienia serca, nie po to, by siê
pokazaæ. Z drugiej strony kszta³t liturgii, jej forma, powinna odpowiadaæ jej uczestnikom, powinna byæ dostosowana do ich zdolnoœci percepcyjnych; powinna byæ
odpowiedzi¹ na ich potrzeby, przecie¿ inaczej prowadzi siê spotkanie dla dzieci,
inaczej dla studentów, inaczej dla matek samotnie wychowuj¹cych dzieci. Równie¿
forma liturgii: jej prowadzenie, œpiew, dobór tekstów, sposób wyg³aszania homilii,
atmosfera spotkania, powinny odpowiadaæ wymaganiom wspó³czesnego spo³eczeñstwa. W tym te¿ wywiadzie na pytanie, czy katolicy i luteranie bêd¹ mogli uczestniczyæ we wspólnocie o³tarza w przewidywalnej przysz³oœci, odpowiedzia³: „NIE”.
Jako powód poda³ brak sukcesji apostolskiej, która nieroz³¹cznie nale¿y do kanonu
i Pisma. Rozszerzy³ tê myœl mówi¹c, ¿e Koœció³, który nie mo¿e moc¹ swojego
urzêdu powiedzieæ niczego autorytatywnego na temat bie¿¹cych spraw wiary, nie
ma wspólnoty wiary, a co za tym idzie nie przys³uguje mu miano Koœcio³a.
Czy Benedykt XVI jest papie¿em ekumenii? Nie wiem. Nie potrafiê udzieliæ
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi siê jednak, ¿e stanowisko, które piastuje narzuca mu pewne zachowania, pewn¹ etykietê kontaktów dyplomatycznych, jednak¿e na podstawie moich obserwacji nie mogê powiedzieæ, by zara¿a³
wiar¹ w dialog ekumeniczny, by to by³a jego pasja. Podczas tegorocznych Dni M³odych w Australii zauwa¿y³, ¿e ekumenizm doszed³ do punktu prze³omu; nie wyjaœni³ jednak, na czym ów prze³om ma polegaæ. Pozostaje nam wiêc wiara w to, ¿e
mimo wra¿enia, i¿ aktualny papie¿ nie wierzy w sukces starañ ekumenicznych, ale
w powrót tych, którzy odeszli, stanie siê papie¿em Prze³omu, doœwiadczy prawdziwego Ekumenizmu, który potrafi kruszyæ wszelkie mury i sprawia, ¿e cz³owiek ju¿
nie mo¿e ¿yæ dotychczasowym ¿yciem. Chcê wierzyæ, ¿e tym samym wprowadzi
wszystkich ludzi Koœcio³a na drogê ekumenicznych pragnieñ.
Jan Pawe³ II, cz³owiek bêd¹cy jakby na s³u¿bie ekumenii, wierz¹cy w ni¹ ca³ym sob¹ i pracuj¹cy dla niej, zdo³a³ przekonaæ tylko niewielki procent ksiê¿y,
teologów i katechetów, ¿e ekumenizm jest koniecznoœci¹ w dzisiejszym œwiecie.
Mo¿e obecny papie¿ zrozumie i wyt³umaczy innym, ¿e powrót do Koœcio³a katolickiego, nawet oczekiwany z wielk¹ radoœci¹ i otwartoœci¹, nie jest ekumenizmem. Bardzo bojê siê jednak, ¿e nauczanie Benedykta XVI utwierdzi w swych
przekonaniach tych wszystkich, którzy ekumenistów traktuj¹ jak baœniowe postacie walcz¹ce ze smokami.
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Dariusz Bruncz
KOŒCIÓ£ JAKO KOINONIA ZBAWIENIA
– LUTERANIE I RZYMSCY KATOLICY
O KOŒCIELE
Zagadnienia eklezjologiczne stanowi¹ kluczowy problem w dialogu luterañsko-rzymskokatolickim. Rozumieniu tajemnicy Koœcio³a, jego autorytetu, jednoœci, apostolskoœci i struktury poœwiêcone by³y bilateralne rozmowy teologiczne
na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej oraz regionalnej, szczególnie w Niemczech
oraz w USA. Po euforii zwi¹zanej z og³oszeniem Wspólnej Deklaracji w sprawie
nauki o usprawiedliwieniu nast¹pi³ okres recepcji dokumentu, który nie wszêdzie
zosta³ przyjêty z równ¹ uwag¹. Mimo pewnego konsensu w nauce o usprawiedliwieniu, która leg³a u podstaw roz³amu w XVI wieku, luteranie i katolicy wci¹¿
nie mog¹ wspólnie przystêpowaæ do Eucharystii, a to ze wzglêdu na odmienne
koncepcje eklezjologiczne. Dokument „Koœció³ jako koinonia zbawienia: jej
struktury i pos³uga” jest efektem 10. rundy dialogu rzymskokatolicko-luterañskiego w USA, który podejmuje kolejne aspekty najtrudniejszej kwestii ekumenicznej
– eklezjologiê.
Dialog luterañsko-rzymskokatolicki w USA rozpocz¹³ siê ju¿ w 1965 roku.
Jego pierwsz¹ fazê, obejmuj¹c¹ lata 1965-1993, mo¿na podzieliæ na dziewiêæ etapów, w których omówiono nastêpuj¹ce tematy: Nicejsko-Konstantynopolitañskie
Wyznanie Wiary, chrzest, Eucharystia, pos³uga Eucharystii, prymat papieski i nieomylnoœæ, usprawiedliwienie, jeden Poœrednik, œwiêci, Maria, Pismo i Tradycja.
W 1993 roku powo³ano Komitet Koordynacyjny, który zaj¹³ siê analiz¹ wyników
dotychczasowego dialogu oraz opracowaniem nowych celów. Komitet zosta³ powo³any przez Konferencjê Biskupów Katolickich USA (USCCB) oraz biskupa
Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego w Ameryce (ELCA).
Amerykañskie doœwiadczenia ekumeniczne zosta³y wplecione w miêdzynarodowy dialog prowadzony przez Papiesk¹ Radê ds. Jednoœci Chrzeœcijan oraz Œwia-
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tow¹ Federacjê Luterañsk¹. Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu podpisana uroczyœcie w 1999 roku w Augsburgu nie by³aby mo¿liwa bez wieloletniej pracy amerykañskich teologów luterañskich i rzymskokatolickich.
Dziesi¹ta runda dialogu rozpoczê³a siê w 1998 roku i skoncentrowa³a siê na
koñcowych pracach nad Wspóln¹ deklaracj¹ w sprawie nauki o usprawiedliwieniu oraz przygotowaniem Aneksu. W kolejnych latach cz³onkowie komisji ELCA
oraz USCCB zajmowali siê eklezjologi¹, a w szczególnoœci jej wymiarem wspólnotowym. Og³oszony oficjalnie w maju 2004 roku dokument „Koœció³ jako koinonia zbawienia: jej struktury i pos³uga” zakoñczy³ kolejn¹ fazê dialogu. Niespe³na 70-stronicowy tekst posiada dwie czêœci: pierwsza („Pog³êbianie komunii
w strukturach i pos³ugach”) stanowi w³aœciwy korpus dokumentu i dotyczy konkretnych aspektów eklezjologii communio (koinonia) oraz ekumenicznych propozycji na drodze do pe³nej jednoœci. Druga („Dalsze, biblijne i historyczne wsparcie dla pog³êbienia komunii w strukturach i pos³ugach”) zawiera historyczny zarys omawianego tematu w okresie, obejmuj¹cym czasy apostolskie, okres
patrystyczny, œredniowiecze, Reformacjê, kontrreformacjê a¿ do Soboru Watykañskiego I i II.
Jako chrzeœcijanie jesteœmy zjednoczeni we wspólnym chrzcie, wspólnym uznaniu Pisma oraz wspólnego ¿ycia w Chrystusie; jako luteranie i katolicy jesteœmy
zjednoczeni poprzez wspólne zobowi¹zanie do celu pe³nej komunii, do wspólnego
przyjêcia usprawiedliwienia oraz wspólnego zrozumienia, i¿ potrzebujemy wiêkszego porozumienia zanim przywrócona zostanie pe³na, sakramentalna komunia
– napisali w przedmowie do dokumentu dwaj wspó³przewodnicz¹cy luterañskorzymskokatolickiej komisji ekumenicznej1 : ks. bp Charles Maahs (ówczesny
zwierzchnik Synodu Œrodkowych Stanów ELCA) oraz bp Richard J. Sklba (biskup pomocniczy archidiecezji Milwaukee). Biskupi podkreœlili, ¿e tekst jest propozycj¹ nowych etapów porozumienia, owocem radoœci z wymiany darów. Tekst
nie roœci sobie jednak prawa do rozwi¹zania wszystkich kwestii eklezjologicznych, które wci¹¿ dziel¹ luteranów i katolików – chodzi o takie zagadnienia jak:
ordynacja kobiet, czy pe³ne rozumienie sukcesji apostolskiej. – Nie odnieœliœmy
siê do poziomu komunii w pos³ugach i strukturach, które by³yby konieczne dla
nawet przejœciowej wspólnoty eucharystycznej. Jesteœmy jednak przekonani, ¿e
wyjaœnienia oraz badania zaprezentowane w tym tekœcie s¹ wa¿nym wk³adem na
etapach, prowadz¹cych do pojednania tych i wielu innych elementów na œcie¿ce
ku pe³nej komunii – konkluduj¹ biskupi.
W pracach nad dokumentem uczestniczy³a w charakterze obserwatora delegacja konserwatywnego Luterañskiego Koœcio³a Synodu Missouri. W grudniu 2005
1
Wszystkie cytaty, dotycz¹ce omawianego dokumentu s¹ t³umaczeniem autora z oryginalnego tekstu,
dostêpnego m.in. na stronach rzymskokatolickiej Konferencji Biskupów USA: http://www.usccb.org/seia/
koinonia.shtml
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roku rozpoczê³a siê 11. runda dialogu zatytu³owana „Nadzieja ¿ycia wiecznego”
(The Hope of Eternal Life).
Pojêcie communion (koinonia) t³umaczone jest w tej prezentacji zarówno jako
wspólnota oraz komunia. Dla unikniêcia nieporozumieñ sakrament Komunii
Œwiêtej t³umaczony bêdzie w komentarzu jako Eucharystia, Sakrament O³tarza,
Wieczerza Pañska etc. Tam gdzie to bêdzie mo¿liwe lub wskazane, pozostawione
bêd¹ oryginalne terminy, oznaczaj¹ce komuniê – zarówno w j. greckim (koinonia), ³aciñskim (communio) oraz angielskim (communion). Dla unikniêcia powtórzeñ dokument bêdzie oznaczany skrótem „CKS” od pojêæ zawartych w jego tytule: Church (Koœció³), Koinonia (Wspólnota), Salvation (Zbawienie). W przypisach pod tekstem znajduj¹ siê dodatkowe wyjaœnienia, a tak¿e bibliografia, która
nie jest zawarta w CKS.

Wspólnotowa eklezjologia
(Koinonia Ecclesiology)
Zainteresowanie eklezjologi¹ wspólnotow¹ posiada biblijne uzasadnienie – w
greckiej wersji Starego Testamentu (Septuaginta) pojêcie koinonia wystêpuje
trzy, a w Nowym Testamencie a¿ 19 razy. Termin ten nie pojawia³ siê ani w rzymskokatolickiej, ani w ewangelickiej literaturze teologicznej XVI wieku i nigdy nie
by³ przedmiotem luterañsko-rzymskokatolickiej kontrowersji, dlatego te¿ pojêcie
to mo¿na potraktowaæ jako „po¿yteczn¹ lupê” (useful lens), poprzez któr¹ mo¿na
spojrzeæ na aktualny dialog oraz rozwa¿yæ na nowo ró¿nice dotycz¹ce pos³ugi
(ministry) oraz struktur koœcielnych.
Eklezjologia wspólnotowa sta³a siê w XX wieku przedmiotem g³êbokiej refleksji zarówno na prawos³awnym Wschodzie (eucharystyczna komunia z Chrystusem), jak i na Zachodzie (wewn¹trzprotestanckie d¹¿enia ekumeniczne, dokumenty Œwiatowej Rady Koœcio³ów i Œwiatowej Federacji Luterañskiej). W Koœciele rzymskokatolickim eklezjologia wspólnotowa wy³ania siê z dokumentów
Soboru Watykañskiego II (szczególnie w Konstytucji dogmatycznej o Koœciele
Lumen gentium) oraz w wielu dokumentach papieskich – przede wszystkim w
posyndalnej adhortacji apostolskiej Jana Paw³a II Christifideles laici z grudnia
1988, która by³a odpowiedzi¹ na synod biskupów z 1985 r. W ramach dialogu,
dotycz¹cego nauki o usprawiedliwieniu luteranie i katolicy rozwa¿ali temat koinonii w odniesieniu do doktryny trynitarnej oraz eklezjologii. CKS zwraca uwagê na wa¿ny fakt, ¿e eklezjologia wspólnotowa posiada wiele aspektów, ale ¿adnej, oficjalnej definicji – nowotestamentowe odniesienia do koinonii nie dotycz¹
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bezpoœrednio terminu Koœcio³a, ale pos³ugi, jednak¿e koinonia nieustannie umiejscowiona jest w kontekœcie ¿ycia wiernych, przez co posiada niezatarty wymiar
eklezjologiczny.
Autorzy CKS proponuj¹ przyjêcie potrójnego paradygmatu, który zakorzeniony jest w Piœmie Œw. poprzez s³owa zwi¹zane z koinoni¹: udzia³ Koœcio³a w zbawieniu (the church shares in salvation), Koœció³ dzieli siê zbawieniem z innymi
(the church shares salvation with other) oraz Koœció³ jako wspólnota ukszta³towana przez zbawienie (the church as a community shaped by salvation):

Koœció³ bierze udzia³ w zbawieniu na ró¿ne sposoby. Bóg wzywa wiernych
do wspólnoty swojego Syna („Wierny jest Bóg, który was powo³a³ do spo³ecznoœci Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego” 1 Kor. 1,9); mamy udzia³ w
Ewangelii (Flp 1,5); poprzez ³amanie Chleba i picie z Kielicha mamy udzia³ w
Ciele i Krwi Chrystusa; uczestniczymy w spo³ecznoœci Ducha Œwiêtego (2 Kor
13,13), w skarbie wiary (Flm 6); mamy udzia³ w swoich cierpieniach (Flp 4,14),
pocieszeniu (2 Kor 1,7) i w obietnicy radoœci i przysz³ej chwa³y (1 P 4,13) – spo³ecznoœæ Koœcio³a ma zatem udzia³ nie tylko w Królestwie, ale równie¿ w przeœladowaniach;

Koœció³ dzieli siê zbawieniem, poniewa¿ koinonia oznacza nie tylko sposób, w jaki otrzymujemy dary Ewangelii, ale równie¿ polecenie przekazywania
Dobrej Nowiny innym ludziom poprzez dzie³o ewangelizacji (Flp 4,14 n., Mt
28,19 n.). Koœció³ dzieli siê zbawieniem poprzez zwiastowanie s³owa (kerygma),
ale tak¿e s³u¿bê mi³osierdzia (diakonia);

Koœció³ jest wspólnot¹ ukszta³towan¹ przez zbawienie – koinoni¹ dzia³aj¹c¹ na mocy ³aski, powo³an¹ w Chrystusie przez i dla Ewangelii. Koœció³ ¿yj¹cy
zbawieniem jest spo³ecznoœci¹ ¿yj¹c¹ dziêki œmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa; jest ona prowadzona mi³oœci¹ i wiernoœci¹ Boga oraz oznaczona b³ogos³awieñstwem wiary i nadziei. Koinonia kszta³towana jest wertykalnie poprzez relacjê ze Œwiêtym Bogiem, ale równie¿ horyzontalnie w nieustannej odpowiedzialnoœci za innych cz³onków Cia³a Chrystusowego.

Koœció³ lokalny w ramach koinonii zbawienia
Jednym z g³ównych zagadnieñ poruszanych w CKS jest problem relacji miêdzy Koœcio³em lokalnym a uniwersalnym, a przede wszystkim tego, co w danej tradycji teologicznej decyduje o esse Koœcio³a. Kwestia ta, szczególnie w odniesieniu
do Koœcio³a lokalnego, by³a przedmiotem intensywnego i trwaj¹cego kilka lat sporu
teologicznego równie¿ w ³onie Koœcio³a rzymskokatolickiego miêdzy dwoma niemieckimi kardyna³ami: Josephem Ratzingerem oraz Walterem Kasperem.
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Luteranie i katolicy podzielaj¹ pogl¹d, ¿e Koœció³ lokalny nie jest tylko czêœci¹
Koœcio³a uniwersalnego, ale w rzeczywisty sposób jest Koœcio³em, nawet jeœli nie
jest ca³ym Koœcio³em i nie ¿yje w izolacji od reszty Koœcio³a. CKS odwo³uje siê do
dokumentu Wspólnej Grupy Roboczej ŒRK i Koœcio³a rzymskokatolickiego z 1990
poœwiêconego Koœcio³owi w wymiarze lokalnym i uniwersalnym2 , który stwierdza, ¿e Koœció³ lokalny jest prawdziwie Koœcio³em, posiada wszystko, co jest konieczne do bycia Koœcio³em i jest on miejscem, w którym Koœció³ Bo¿y realizuje
siê w konkretny sposób. Luteranie i katolicy ró¿ni¹ siê natomiast w definicji Koœcio³a lokalnego: dla ewangelików tradycji augsburskiej Koœcio³em jest zbór (congregation)3 , a dla katolików Koœcio³em lokalnym, czy mówi¹c œciœlej, partykularnym4 , jest najczêœciej diecezja. Koœció³ partykularny to spo³ecznoœæ wiernych, nad
którymi opiekê i pieczê sprawuje biskup, w którym obecny jest równie¿ ca³y episkopat pozostaj¹cy w jednoœci z biskupem Rzymu. W imieniu biskupa-ordynariusza funkcje kap³añskie w parafiach sprawuj¹ kap³ani.
Z kolei w eklezjologii luterañskiej zbór jest Koœcio³em w pe³nym s³owa tego
znaczeniu, posiada wszystko, co jest mu potrzebne do eklezjalnej egzystencji, a
wiêc S³owo i Sakramenty œwiête – Chrzest i Sakrament Cia³a i Krwi Pañskiej.
Nie oznacza to jednak, ¿e lokalny zbór istnieje niezale¿nie od pozosta³ych. W
Koœcio³ach luterañskich sprawowany jest nadzór przez wyznaczonego prezbitera,
który jako nadzorca (episkopos, biskup) pe³ni s³u¿bê dla Koœcio³ów lokalnych,
zebranych w diecezji.5 Powy¿sze oznacza, ¿e w eklezjologii luterañskiej, mimo
pewnych uproszczeñ, jakie nagromadzi³y siê w ci¹gu wieków, istnieje coraz silniejsza œwiadomoœæ, ¿e chocia¿ zbór jest w posiadaniu wszystkiego, co potrzebne
do bycia Koœcio³em Jezusa Chrystusa, to jednak nie oznacza to parochialnego redukcjonizmu – Koœció³ siêga dalej poza zbór, jest wspólnot¹ œwiêtych ponad granicami czasu i przestrzeni.6
2
Por. Wspólna Grupa Robocza Koœcio³a rzymskokatolickiego i Œwiatowej Rady Koœcio³ów, Koœció³ –
lokalny i uniwersalny (dokument studyjny), paragrafy 13nn, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1992 nr 2
(30), s. 75n.
3
W polskiej terminologii ewangelickiej dokonywane jest rozró¿nienie miêdzy zborem a parafi¹. Czêsto
pojêcie zboru funkcjonuje w odniesieniu do protestanckiej budowli koœcielnej, jednak¿e pojêcie zboru (ang.
congregation, niem. Gemeinde) okreœla wspólnotê w jej wymiarze duchowym, a parafia (ang. parish, niem.
Kirchengemeinde) w wymiarze administracyjnym.
4
Rzymskokatolicka eklezjologia rozró¿nia miêdzy Koœcio³em partykularnym a lokalnym. Koœció³
partykularny jest wielkoœci¹ teologiczn¹, to Koœció³, któremu przewodniczy biskup, natomiast Koœcio³y
lokalne sk³adaj¹ siê z jednego b¹dŸ wielu Koœcio³ów partykularnych, które posiadaj¹ w³asn¹ dyscyplinê,
zwyczaje liturgiczne oraz w³aœciwe sobie dziedzictwo teologiczne – Por. H. de Lubac, Koœcio³y
partykularne w Koœciele powszechnym, Kraków 2004, s. 37-47.
5
Urz¹d biskupa w ramach apostolskoœci Koœcio³a – Deklaracja Luterañska 2002 (DL), 19:
„Ponadparafialny urz¹d nadzoru, poniewa¿ s³u¿y jednemu i wspólnemu pos³annictwu Koœcio³a, musi
zaanga¿owaæ siê na rzecz jednoœci w wierze, nadziei i mi³oœci. Mimo i¿ ka¿dy zbór, gromadz¹cy siê na
nabo¿eñstwie wokó³ S³owa i Sakramentu, w pe³nym eklezjologicznym sensie jest Koœcio³em, to wszystkie
zbory lokalne s¹ w swej istocie nierozdzielnie po³¹czone z jednym Koœcio³em w niebie i na ziemi, i to
niezale¿nie od ograniczeñ czasu i przestrzeni.” Por. DL, 22.
6
Por. C. E. Braaten, Principles of Lutheran Theology, , Minneapolis 2007, 2. wyd., s. 61-72.
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Bêd¹c œwiadomymi ró¿nic miêdzy tradycj¹ rzymskokatolick¹ i ewangelickoluterañsk¹ autorzy CKS próbuj¹ znaleŸæ elementy, które z wiêkszym optymizmem pozwalaj¹ spojrzeæ na nadziejê, jak¹ stwarza wspólnotowa eklezjologia.
Dokument podkreœla, ¿e luteranie i katolicy praktykuj¹ ró¿norodnoœæ „wspó³zale¿nych realizacji eklezjalnej koinonii” (§ 33), którymi s¹ diecezje. Jednak¿e
owa realizacja przebiega w inny sposób i na innych p³aszczyŸnie w ka¿dym z
Koœcio³ów. Do tego dochodzi kwestia rozumienia pos³ugi biskupa, który w tradycji rzymskokatolickiej posiada „pe³niê œwiêceñ”7 , a u luteranów nie ma ró¿nicy miêdzy biskupem a prezbiterem z wyj¹tkiem zakresu odpowiedzialnoœci
jurysdykcyjnej.8
Punkty wspólne ilustrowane s¹ za pomoc¹ akcentowania praktykowanych ju¿
elementów ¿ycia eklezjalnego zarówno w parafiach, jak i diecezjach obydwu Koœcio³ów – i tak CKS stara siê uwydatniæ ponadregionaln¹ odpowiedzialnoœæ i
wiêŸ zborów luterañskich, które „uczestnicz¹ w szerszym Koœciele w Bo¿ej misji
dla œwiata” (§ 38), oraz lokalne znaczenie parafii rzymskokatolickiej, w której w
najbardziej bezpoœredni sposób mo¿na doœwiadczyæ Ludu Bo¿ego, zasmakowaæ
radoœci Koœcio³a uniwersalnego.9 W perspektywie wykraczaj¹cej poza zbór/parafiê CKS podaje przyk³ad ponadregionalnych synodów istniej¹cych w ELCA oraz
w Koœciele rzymskokatolickim, które pielêgnuj¹ to¿samoœæ Koœcio³ów lokalnych,
daj¹c jednoczeœnie impuls do g³êbokiego prze¿ywania komunii Koœcio³a uniwersalnego (§ 41-50).
Niemniej jednak wyraŸna jest ró¿nica w strukturach, wynikaj¹ca z innej eklezjologii (§ 87): „Luterañska eklezjologia podkreœla zbór i pastora, podczas gdy
katolicy k³ad¹ nacisk na biskupa i regionaln¹ strukturê.” CKS sugeruje, ¿e drog¹
umo¿liwiaj¹c¹ nowe spojrzenie na istniej¹ce kontrasty jest potraktowanie ró¿nic

7
Lumen gentium (LG), 26: „Biskup, posiadaj¹cy pe³niê sakramentu kap³añstwa, jest ‘szafarzem ³aski
najwy¿szego kap³añstwa’, szczególnie co do Eucharystii, któr¹ sam sprawuje, albo o której sprawowanie siê
troszczy, a dziêki której Koœció³ ustawicznie ¿ywi siê i wzrasta”. Por. Konstytucja Apostolska Piusa
XII: Sacramentum ordinis.
8
Traktat o prymacie i w³adzy papie¿a z 1537 roku, 63: „Hieronim naucza wiêc, ¿e rozró¿nianie stopni
miêdzy biskupem, prezbiterem i pasterzem wywodzi siê z ustanowienia ludzkiego. Przemawia za tym ta
rzecz sama, gdy¿ moc w³adzy jest ta sama, jak powiedzia³em powy¿ej.”; DL, 29: „Urz¹d biskupi jest
rozumiany jako szczególna forma jednego urzêdu duchownego, a nie jako oddzielny urz¹d. Biskupi sami s¹
duchownymi, którzy zwiastuj¹ S³owo i sprawuj¹ Sakramenty, ucieleœniaj¹ce s³u¿bê Chrystusa wobec
Koœcio³a.”
9
W §40 CKS zwraca uwagê na teologiê parafii rozwijan¹ w Koœciele rzymskokatolickim poprzez
wprowadzenie rytua³u chrzeœcijañskiej inicjacji doros³ych – katechumeni lub inne osoby prosz¹ce o
przyjêcie do Koœcio³a przedstawiane s¹ biskupowi w katedrze i tym samym bardziej œwiadomie mog¹
prze¿ywaæ proces inicjacji chrzeœcijañskiej. O wadze tego procesu pisze równie¿ Benedykt XVI w
posynodalej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis, SC 18 n.: „W tym miejscu nale¿y zwróciæ
uwagê na sprawê porz¹dku sakramentów wtajemniczenia chrzeœcijañskiego. W Koœciele istniej¹ ró¿ne
tradycje. Ta ró¿norodnoœæ jest widoczna wyraŸnie w obyczajach koœcielnych Wschodu, a tak¿e w praktyce
zachodniej, odnoœnie do wtajemniczenia doros³ych w porównaniu z wtajemniczeniem dzieci. Jednak¿e te
zró¿nicowania nie s¹ natury dogmatycznej, lecz maj¹ charakter duszpasterski”.
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miêdzy wymiarem regionalnym/episkopalnym a lokalnym/prezbiterialnym jako
„normatywn¹ komplementarnoœæ, zarówno w odniesieniu do eklezjologii, jak i
do doktryny s³u¿by”, poniewa¿ priorytetowe traktowanie, b¹dŸ nawet absolutyzowanie jednego ze sposobów sprawowania s³u¿by jest fa³szyw¹ alternatyw¹ (§ 88).
CKS przypomina porozumienie osi¹gniête przez Wspóln¹ Komisjê Luterañsko-Rzymskokatolick¹ w 198110 , które utorowa³o drogê do uznania faktu, i¿ historyczny rozwój urzêdów z bardziej lokalnego na regionalny odby³ siê nie bez
dzia³ania Ducha Œwiêtego i stanowi wartoœciow¹ pomoc w trosce o pielêgnowanie apostolskiego dziedzictwa. W zwi¹zku z tym CKS przestrzega przed œwiadomym niedocenianiem struktur, które wykszta³ci³y siê w ci¹gu historii, gdy¿ by³oby to negowanie dzia³ania Ducha Œw. Jednoczeœnie dokument wyraŸnie stwierdza, ¿e jeœli Koœció³ jest koinoni¹ zbawionych (§ 89), zrodzon¹ i wci¹¿ na nowo
rodz¹c¹ siê ze zwiastowanego S³owa i sakramentu, to wówczas eucharystyczne
zgromadzenie doœwiadczane bezpoœrednio w parafiach/zborze nale¿y potraktowaæ jako podstawow¹ jednostkê Koœcio³a, która poprzez Eucharystiê powi¹zana
jest z ca³ym Koœcio³em, w niebie i na ziemi.
Analiza zbie¿noœci i ró¿nic w postrzeganiu kap³añstwa, a przede wszystkim jurysdykcji biskupa w Koœciele (§ 55-69), odnajduje swój punkt kulminacyjny w rozumieniu papiestwa. O ile dla katolików rozwój urzêdu biskupiego do jego obecnej postaci
wi¹¿e siê z boskim porz¹dkiem (de iure divino), o tyle dla luteranów urz¹d biskupa
jest wynikiem historycznych procesów, w których wprawdzie obecna jest wola Bo¿a,
jednak zewnêtrzny kszta³t i prerogatywy maj¹ charakter ludzki (ius humanum). To
samo dotyczy pos³ugi papie¿a – nie stanowi ona dla luteranów zasadniczej przeszkody w drodze ku pe³nej jednoœci, co ju¿ wyraŸnie podkreœlali reformatorzy, jednak¿e
nie mo¿e byæ warunkiem jednoœci, tak jak wierz¹ katolicy, a jedynie widzialnym znakiem jednoœci z nadania ludzkiego, tzn. pos³uga ta nie jest warunkiem koniecznym do
prawdziwej jednoœci. Dalszym przedmiotem dialogu teologicznego jest dok³adne zbadanie relacji, zachodz¹cych miêdzy ius divinum/ius humanum – podstawy ku temu
dostarcza s³ynny „Raport z Malty” z 1972 roku (§ 31).11
Roman Catholic-Lutheran Joint Commission, The Ministry in the Church, 1981, 49. Por. ca³y tekst DL.
Problem ten jest kluczowy dla kard. Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, który uczestnicz¹c w latach 80. w dialogu luterañsko-katolickim w Niemczech, napisa³:
„Podstawowym problemem ekumenicznym miêdzy luteranami a katolikami nie jest urz¹d jako taki. W
kwestii tej, na podstawie Konfesji Augsburskiej i jej Apologii, które mówi¹ przecie¿ o Bo¿ym pochodzeniu
urzêdu, mo¿liwy jest dzisiaj zasadniczy konsens. W³aœciwym problemem nie jest równie¿ urz¹d biskupa i
jego stosunek do urzêdu prezbitera, ani te¿ prymat papieski jako taki. Problemem jest o wiele bardziej
wyznawana przez katolick¹ stronê nieodwracalnoœæ (Irreversibilität), a to oznacza nieodwracalnoœæ
charakteru ius divinum okreœlonych i rozwiniêtych w historii struktur urzêdu – nie samego urzêdu, ale w
ostatecznym rozrachunku roszczenia nieomylnoœci koœcielnego urzêdu. Ze strony ewangelickiej roszczenie
to napotyka na pytanie, jak owa nieodwracalnoœæ i nieomylnoœæ jest do pogodzenia z suwerennoœci¹
Ewangelii.” – W. Kasper, Kirchenverständnis und Kircheneinheit, w: K. Lehmann, E. Schlink (red.):
Evangelium –Sakramente -Amt und die Einheit der Kirche. Die ökumenische Tragweite der Confessio
Augustana, Freiburg/Göttingen 1982, s. 51.
10
11
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CKS dotyka równie¿ innego, newralgicznego punktu dialogu luterañsko-rzymskokatolickiego. Jest nim rozumienie i znaczenie sukcesji apostolskiej. Obydwa
Koœcio³y wyznaj¹ jednak, ¿e podtrzymywanie apostolskoœci w wierze chrzeœcijañskiej jest ogromnie wa¿ne i konieczne dla istnienia Koœcio³a (§ 76) oraz ¿e biskup jest znakiem i instrumentem tej¿e apostolskoœci (§ 78-81). Kwestia ta by³a
przedmiotem obrad czwartej rundy dialogu komisji ekumenicznej w USA ju¿ w
latach 70. XX wieku.12 CKS przypomina, ¿e dyskusja nad ordynowan¹ s³u¿b¹ w
Koœcio³ach zosta³a zdominowana przez kwestiê sukcesji apostolskiej rozumianej
jako sukcesja œwiêceñ biskupich (§ 75 n.): „Tym samym zagadnienie apostolskoœci dyskutowane by³o w zawê¿ony, kanoniczny i mechaniczny sposób. Odnowiona eklezjologia koinonii poszukiwa³a za to rozumienia s³u¿by jako wiêzi koinonii
w ramach Koœcio³a, aby póŸniej siêgn¹æ do bogatego, patrystycznego sensu wiêzi
Koœcio³a z misj¹ aposto³ów, s³u¿b¹ oraz zwiastowaniem w czasie i przestrzeni”.

Rekomendacje
Siódmy rozdzia³ pierwszej czêœci SKM, która jest przedmiotem tego opracowania, zawiera szereg zaleceñ na dalszej drodze dialogu ekumenicznego (Recommendations for an Ecumenical Way Forward). Warto przyjrzeæ siê najwa¿niejszym z nich, które maj¹ donios³e znaczenie dla dalszych poszukiwañ ekumenicznych. Niektóre z nich – jak np. podkreœlanie bardziej wspólnotowych zale¿noœci
Koœcio³ów „narodowych” w tradycji luterañskiej – s¹ ju¿ od kilku lat przedmiotem wewn¹trzluterañskiego dialogu w ³onie Œwiatowej Federacji Luterañskiej
(por. DL), a tak¿e w rozmowach luterañsko-anglikañskich.
Proponujemy kroki naprzód – czytamy w CKS (§ 95) – ku pe³nemu, wzajemnemu uznaniu i pojednaniu naszego pos³ugiwania i ku ostatecznemu celowi pe³nej komunii. Jednakowo¿, wzajemne uznanie pos³ugiwania nie musi byæ sprowadzone do alternatywy wszystko-albo-nic i nie powinno byæ redukowane do prostego stwierdzenia o ich wa¿noœci lub nie. CKS podkreœla, ¿e koniecznym
wymogiem dla osi¹gniêcia wspólnoty urzêdów jest wnikliwa i roztropna refleksja
nad sposobem, w jaki duchowni s³u¿¹ g³oszeniu Ewangelii i sprawuj¹ sakramenty, trwaj¹ w ³¹cznoœci z tradycj¹ apostolsk¹ i s³u¿¹ wspólnocie miêdzy Koœcio³ami. Z tego te¿ wzglêdu CKS rekomenduje, „aby Koœcio³y uzna³y wspólne rozumienie wspó³zale¿nych struktur ¿ycia koœcielnego i s³u¿by” (§ 96), a wiêc diecezji z biskupem oraz parafii z ksiêdzem, jako wyrazu wspólnego rozumienia
sakramentu kap³añstwa/urzêdu duchownego. Ró¿nice, jakie wci¹¿ pozostaj¹ w
12

Eucharist and Ministry (1970).
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odniesieniu do terminologii i akcentowania danej pos³ugi, nie musz¹ byæ powodem do trwania podzia³u (not church dividing), nawet jeœli stanowi¹ one wewnêtrzne wyzwanie dla ka¿dego z Koœcio³ów (imbalances in its own tradition).
W § 98 – 99 zawarta jest istotna rekomendacja, trafiaj¹ca sedna eklezjologicznych dyferencji: „Zalecamy, aby ka¿dy Koœció³ uzna³, ¿e inny realizuje, mo¿e
nawet w sposób niedoskona³y, jeden Koœció³ Jezusa Chrystusa i ma udzia³ w apostolskiej tradycji. Zalecamy, aby ka¿dy Koœció³ uzna³, ¿e ordynowana pos³uga w
drugim Koœciele kontynuuje, nawet jeœli w niedoskona³y sposób, apostolsk¹ s³u¿bê powo³an¹ przez Boga w Koœciele.” Myœl tê rozwijaj¹ kolejne rekomendacje – i
tak w § 103 zalecane jest obustronne uznanie, ¿e urz¹d duchownego w obydwu
Koœcio³ach jest zraniony (wounded) z powodu braku pe³nej komunii miêdzy obydwiema tradycjami eklezjalnymi, co uniemo¿liwia efektywne sk³adanie œwiadectwa o jednoœci i katolickoœci Koœcio³a.
W tym momencie CKS podejmuje istotne zagadnienie defectus ordinis (braku
œwiêceñ). Wa¿ne s¹ tutaj wypowiedzi Dekretu o Ekumenizmie Soboru Watykañskiego II, który mówi o pe³nej komunii oraz niepe³nej wspólnocie w zale¿noœci
od stopnia ró¿nic z Koœcio³em (rzymsko)katolickim.13 CKS przypomina równie¿
list kard. Josepha Ratzingera z 1993 roku do luterañskiego biskupa Johannesa
Hanselmanna (Bawaria), w którym ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a
obecnie biskup Rzymu, Benedykt XVI, podkreœla, ¿e mimo ró¿nic w rozumieniu
sukcesji, podzielanej przez rzymski katolicyzm i prawos³awie, nie mo¿na w
¿aden sposób zanegowaæ zbawiennej obecnoœci Pana w Wieczerzy Pañskiej sprawowanej w ewangelickich Koœcio³ach.14
13
Unitatis redintegratio (UR), 3: „Oczywiœcie, z powodu rozbie¿noœci utrzymuj¹cych siê w ró¿nych
formach miêdzy nimi i Koœcio³em katolickim, czy to w dziedzinie doktryny, a niekiedy równie¿ w zakresie
zasad dyscypliny, czy te¿ w odniesieniu do struktury Koœcio³a, istnieje wiele, czêsto bardzo powa¿nych
trudnoœci w nawi¹zaniu pe³nej komunii koœcielnej; trudnoœci te stara siê pokonaæ ruch ekumeniczny. Niemniej
jednak, usprawiedliwieni z wiary s¹ przez chrzest w³¹czeni w Chrystusa i dlatego w sposób uzasadniony
zdobi ich imiê chrzeœcijañskie, a synowie Koœcio³a katolickiego s³usznie uwa¿aj¹ ich za braci w Panu. Ponadto
wœród elementów albo dóbr, z których razem wziêtych buduje siê i o¿ywia sam Koœció³, niektóre, i to liczne i
wa¿ne, mog¹ istnieæ poza widzialnym obrêbem Koœcio³a katolickiego; s¹ to: spisane s³owo Bo¿e, ¿ycie w
³asce, wiara, nadzieja, mi³oœæ oraz inne wewnêtrzne dary Ducha Œwiêtego, a tak¿e elementy widzialne; to
wszystko, co pochodzi od Chrystusa i prowadzi do Niego, s³usznie nale¿y do jedynego Koœcio³a
Chrystusowego. Nasi bracia od³¹czeni sprawuj¹ wiele obrzêdów chrzeœcijañskich, które zale¿nie od
ró¿norodnych warunków ka¿dego Koœcio³a lub Wspólnoty niew¹tpliwie mog¹ rzeczywiœcie rodziæ ¿ycie ³aski
i nale¿y uznaæ, ¿e daj¹ mo¿liwoœæ wejœcia w komuniê zbawienia. Tak wiêc same Koœcio³y i Wspólnoty
od³¹czone, choæ w naszym przekonaniu maj¹ braki, nie s¹ bynajmniej pozbawione wartoœci i znaczenia w
misterium zbawienia. Duch Chrystusa bowiem nie waha siê pos³ugiwaæ nimi jako œrodkami zbawienia,
których skutecznoœæ pochodzi wprost z pe³ni ³aski i prawdy powierzonej Koœcio³owi katolickiemu.”
14
Heilsschaffende Gegenwart des Herrn im evangelischen Abendmahl,w: Briefwechsel von
Landesbischof Johannes Hanselmann und Joseph Kardinal Ratzinger über das Communio-Schreiben der
Römischen Glaubenskongregation, „Una Sancta“, 48 (1993): 348. Tak¿e w: J. Ratzinger, Pielgrzymuj¹ca
wspólnota wiary. Koœció³ jako komunia, Kraków 2003, s. 221-230: „Tak¿e teologia orientuj¹ca siê na pojêcie
sukcesji, jak to jest w Koœcio³ach katolickim i prawos³awnym, nie musi negowaæ zbawczej obecnoœci Pana
w ewangelickiej Wieczerzy Pañskiej” (s. 227).
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Sprawê „defektu”, o którym mówi Sobór Watykañski II, we „wspólnotach
koœcielnych” mo¿na rozumieæ albo jako „zupe³ny brak” (niem. Fehlen) lub jako
„ubytek” (niem. Mangel). Przekonywa³ o tym kardyna³ Walter Kasper ju¿ na
pocz¹tku lat 90. w ramach dialogu rzymskokatolicko-luterañskiego w Niemczech (§ 108), gdy stwierdzi³, ¿e defectus ordinis nie musi oznaczaæ kompletny
brak, ale raczej ubytek (niem. Mangel, ang. deficiency) co do pe³nego kszta³tu
urzêdu. Dlatego te¿ CKS rekomenduje w § 109, aby strona rzymskokatolicka
t³umaczy³a defectus ordinis jako „ubytek”, a nie „zupe³ny brak” urzêdu apostolskiego w odniesieniu do pos³ugi luterañskich duchownych. W dalszej czêœci
CKS zachêca do wzmo¿onego poszukiwania takiego sposobu sprawowania pos³ugi Piotrowej przez Biskupa Rzymu15 , aby mog³aby byæ ona akceptowana
przez luteranów jako widzialne narzêdzie jednoœci w s³u¿bie dla koinonii zbawienia (§ 117).
Czy zatem CKS jest prze³omowym, jeszcze nie odkrytym na miêdzynarodowym forum teologicznym dokumentem ekumenicznym? Z pewnoœci¹ CKS dowodzi, ¿e ruch ekumeniczny nie utkn¹³ w martwym punkcie – przekonywa³ na
³amach „Materialdienst” (MD), periodyku presti¿owego Instytutu Konfesjoznawczego w Bensheim, prof. Martin Friedrich, teologiczny referent we Wspólnocie Koœcio³ów Ewangelickich w Europie (dawna Leuenberska Wspólnota
Koœcio³ów)16 . Dokument jest przyk³adem ekumenii wed³ug schematu „zró¿nicowanego konsensu”. Prof. Friedrich uwa¿a, ¿e problematyczna jest metoda,
która prowadzi czasami do nazbyt pospiesznego sp³aszczania ró¿nic. Próba odkrywania za ró¿nymi wypowiedziami wspólnych zamiarów jest jak na razie
schematyczna i tak¿e w tym przypadku nie przekona wszystkich. Ekumenia nie
narzeka na brak dobrych tekstów, ale na realizacjê postulatów. Mimo to wiadomo, ¿e impulsy do dalszego postêpu w dialogu ekumenicznym wychodz¹ od
dobrych tekstów i dlatego nale¿y ¿yczyæ CKS dalszego, dobrego oddzia³ywania
– dodaje Friedrich.
Dotychczasowe doœwiadczenia zwi¹zane z pontyfikatem Benedykta XVI pokazuj¹, ¿e duch modlitw i pragnieñ zawartych w CKS bêdzie musia³ poczekaæ
na odkrycie. Na papieskiej agendzie rzeczy pilnych do za³atwienia stoj¹ inne
sprawy – zarówno wewnêtrzne (pielgrzymka do Ameryki Po³udniowej, Austrii i
ostatnio Francji, kwestia motu proprio w sprawie indultu generalnego), jak i
zewnêtrzne (niezwykle trudny dialog z doktrynalnie bliskim prawos³awiem,
walka z sekularyzmem). Warto jednak mieæ na uwadze fakt, ¿e dialog ekumeniczny zwi¹zany jest z chrzeœcijañsk¹ nadziej¹, modlitw¹ i cierpliwoœci¹. Ziar15
W styczniu 2009 roku uka¿e siê w pierwszym numerze Acta Wojtylana, nowego periodyku Centrum
Myœli im. Jana Paw³a II obszerny tekst, dotycz¹cy wspó³czesnego postrzegania pos³ugi Piotrowej w
przestrzeni teologii ewangelicko-luterañskiej (por. http://www.centrumjp2.pl/node/107).
16
M. Friedrich, Annäherungen in der Ämterfrage? Ein lutherisch-katholisches Dokument aus den USA.
w: „Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim“, 2006, nr 4, s. 76.
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no zosta³o zasiane kilkadziesi¹t lat temu – co dobrze ilustruje dialog w USA i
nie tylko. Byæ mo¿e za jakiœ czas ekumeniczny crisis, a wiêc czas/prze³omowy
moment podejmowania decyzji zaowocuje zbli¿eniem i wspólnot¹ wokó³ o³tarza
Pañskiego. Ju¿ teraz stoimy jakby u stopni o³tarza, jak w znanej modlitwie psalmisty (42/3), zawartej w liturgicznym dziedzictwie: Introibo ad altare Dei (przyst¹piê do o³tarza Bo¿ego). Pozostaje pytanie, kiedy bêdziemy mogli wspólnie zawo³aæ: Deo gratias!
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Tomasz Józefowicz
ZIELONOŒWI¥TKOWCY A EKUMENIZM

Pisz¹c cokolwiek o Koœcio³ach zielonoœwi¹tkowych trzeba pamiêtaæ, ¿e ruch
pentekostalny nie jest jednorodny. Badacze tej tradycji koœcielnej mówi¹ dzisiaj o
wielu pentekostalizmach1 . Skutkiem ró¿norodnoœci jest rozbie¿noœæ opinii w ramach pentekostalizmów na wiêkszoœæ tematów, w tym tak¿e kwestiê ekumenizmu.
Taka sytuacja utrudnia przedstawienie stosunku Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych do
d¹¿eñ ekumenicznych. W³aœciwie nale¿a³oby pisaæ z osobna o podejœciu do ruchu
ekumenicznego ka¿dego lokalnego oblicza pentekostalizmu. W kolejnych paragrafach postaram siê jednak przedstawiæ bardzo ogólnie jak wygl¹da³o i wygl¹da obecnie zaanga¿owanie Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych w d¹¿enia ekumeniczne i jaki
jest bilans ich dokonañ w tym zakresie w skali globalnej, w Europie i w Polsce.
Ruch zielonoœwi¹tkowy zrodzi³ siê na pocz¹tku XX w., mniej wiêcej w tym
samym czasie, kiedy zacz¹³ formowaæ siê œwiatowy ruch ekumeniczny. Nie ma
zatem w tym nic dziwnego, ¿e wœród uczestników Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu (1910), bêd¹cej decyduj¹cym impulsem dla powsta³ej póŸniej
Œwiatowej Rady Koœcio³ów, nie by³o zielonoœwi¹tkowców. Przypuszczalnie nikt
z organizatorów konferencji nie spodziewa³ siê wówczas, ¿e przebudzenie w
³onie amerykañskiego ruchu uœwiêceniowego da pocz¹tek fenomenowi, który
zmieni oblicze chrzeœcijañstwa w skali globalnej. Przypuszczalnie tak¿e ¿aden z
dzia³aj¹cych w tamtym czasie zielonoœwi¹tkowych misjonarzy nie przyj¹³by zaproszenia na konferencjê, poniewa¿ zielonoœwi¹tkowcy wyra¿ali siê bardzo kry1
W. J. Hollenweger, Pentecostalisms, w: http://www.epcra.ch/articles_pdf/Pentecostalisms.PDF; ten¿e,
An Introduction to Pentecostalisms, “Journal of Beliefs and Values”, t. 25, nr 2, sierpieñ 2004, s. 125-137; A.
Yong, Poured out on all flesh, ”PentecoStudies” t. 6, nr 1, 2007, s. 16.
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tycznie o misyjnych przedsiêwziêciach reprezentantów innych Koœcio³ów. Uwa¿ali, ¿e poza moc¹ Ducha Œwiêtego nie potrzebuj¹ ani przygotowania teologicznego ani jêzykowego, aby ewangelizowaæ reprezentantów kultur niechrzeœcijañskich. W otwarty sposób prowadzili dzia³alnoœæ prozelick¹ w innych Koœcio³ach,
zarówno historycznych jak i wolnych. W zwi¹zku z tym Koœcio³y te bardzo krytycznie wypowiada³y siê o ruchu zielonoœwi¹tkowym, uznaj¹c go za przejaw histerii religijnej b¹dŸ wprost za demoniczne zwiedzenie2 . Niechêtne nastawienie
po obu stronach musia³o utrudniaæ jakiekolwiek kontakty ekumeniczne miêdzy
rodz¹cymi siê Koœcio³ami zielonoœwi¹tkowymi a Koœcio³ami innych tradycji.
Przez pierwsze czterdzieœci lat istnienia zielonoœwi¹tkowcy pozostawali w izolacji od innych chrzeœcijan. Nie tylko nie byli zainteresowani d¹¿eniem do jednoœci
z innymi Koœcio³ami, ale te¿ sami, jak zauwa¿a Cecil M. Robeck, zd¹¿yli w niespe³na 100 lat podzieliæ siê na tyle ró¿nych od³amów, na ile ca³e chrzeœcijañstwo
dzieli³o siê przez ca³e tysi¹clecie.
Nie oznacza to, ¿e w ³onie pentekostalizmu nie by³o w ogóle tendencji zjednoczeniowych. William Seymour, za³o¿yciel pierwszego zboru zielonoœwi¹tkowego
na Azusa Street, twierdzi³, ¿e ruch zielonoœwi¹tkowy powinien byæ promotorem
ogólnochrzeœcijañskiej jednoœci, a siebie samego okreœla³ jako „aposto³a jednoœci”3 . Inny z pierwszych popularyzatorów ruchu, Frank Bartleman, sprzeciwia³
siê nawet szyldowi Apostolic Faith Mission na Azusa Street, uznaj¹c go za przejaw „ducha partyjniactwa”, oznakê podzia³ów, które prawdziwa Piêædziesi¹tnica,
w jego przekonaniu, powinna by³a ca³kowicie znosiæ4 . Inni pionierzy ruchu zielonoœwi¹tkowego, tacy jak W. F. Carothers, T. B. Barratt, Jonathan Paul, Alexander
Boddy czy Donald Gee dbali o kontakty ekumeniczne. Wszyscy oni postrzegali
jednak jednoœæ w aspekcie duchowym, niewiedzialnym i nie podkreœlali potrzeby
jednoœci doktrynalnej czy instytucjonalnej.
Zielonoœwi¹tkowcy zaczêli wychodziæ z izolacjonizmu po roku 1943 r., kiedy
„bia³e” Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe o przekonaniach trynitarnych zosta³y zaproszone do cz³onkostwa w National Association of Evangelicals (USA). Nie oznacza³o to jeszcze szerokiego, ekumenicznego otwarcia. NAE by³o raczej bastionem konserwatywnego ewangelikalizmu, który przeciwstawia³ siê ruchowi ekumenicznemu i „liberalizmowi” w Koœcio³ach historycznych. Prawdziwy prze³om
w nastawieniu czêœci ruchu zielonoœwi¹tkowego do ekumenizmu nast¹pi³ dopiero
za spraw¹ dzia³alnoœci Davida J. Du Plessisa, pierwotnie lidera Apostolic Faith
2
Przyk³ady konkretnych wypowiedzi przedstawicieli ró¿nych denominacji podaje historyk
pentekostalizmu i ekumenista C. M. Robeck, Jr. Zob. ten¿e, Cooperation and the Promotion of Unity. A
Pentecostal Perspective, s. 2-4, w: http://www.towards2010.org.uk/downloads/t2010paper08robeck.pdf
(dostêp: 18 czerwca 2008)
3
D. T. Irvin, Drawing All Together in One Bond of Love: the Ecumenical Vision of William J. Seymour
and the Azusa Street Revival, „Journal of Pentecostal Theology” 1995; t. 3; s. 25-53.
4
A. Anderson, An Introduction to Pentecostalism: Global Charismatic Christianity, Cambridge 2004, s. 249.
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Church w Republice Po³udniowej Afryki, a póŸniej duchownego Assemblies of
God w Stanach Zjednoczonych. Jak podaje Russell P. Spittler, Du Plessis nawi¹za³ kontakt ze zorganizowanym ekumenizmem w 1952 r. poprzez rektora Princeton Seminary, Johna Mackaya. W 1954 r. zosta³ zaproszony na II Zgromadzenie
Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Evanston, Illinois5 . Z racji swoich kontaktów ekumenicznych Du Plessis s³u¿y³ wsparciem dla ruchu charyzmatycznego w
Koœcio³ach historycznych i sta³ siê inicjatorem trwaj¹cego od 1972 r. dialogu katolicko-zielonoœwi¹tkowego (choæ nie uda³o mu siê przekonaæ do niego Œwiatowej Konferencji Zielonoœwi¹tkowej)6 .
Historyk ruchu zielonoœwi¹tkowego, W. J. Hollenweger, wyró¿nia cztery fazy
ekumenicznego rozwoju w ramach pentekostalizmu7 . Pierwsza faza to pocz¹tkowe lata istnienia ruchu, kiedy doœwiadczenie mocy Ducha Œwiêtego postrzegano
jako impuls do zniesienia wszelkich barier rasowych czy denominacyjnych. Faza
druga to okres zbli¿enia do ewangelikalizmu, ale jednoczeœnie silnego uzale¿nienia od panuj¹cych w nim kategorii teologicznych, które antagonizowa³y zielonoœwi¹tkowców z Koœcio³ami historycznymi i ruchem ekumenicznym. Trzecia faza
to okres coraz wiêkszej instytucjonalizacji i biurokratyzacji pentekostalizmu, który z ruchu przekszta³ci³ siê w szereg mocno sklerykalizowanych denominacji.
Czwarta faza to powrót do ekumenicznych idea³ów pierwszej fazy, manifestuj¹cy
siê w skali œwiatowej w postaci:
1) dialogów bilateralnych
a) katolicko-zielonoœwi¹tkowego (miêdzy przedstawicielami niektórych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych a przedstawicielami watykañskiego Sekretariatu ds.
Jednoœci Chrzeœcijan),
b) reformowano-zielonoœwi¹tkowego.
2) dialogu ze zorganizowanym ekumenizmem.
1a) Dialog katolicko-zielonoœwi¹tkowy ma ju¿ za sob¹ piêæ faz8 . Celem tego
dialogu od samego pocz¹tku by³a nie unia strukturalna miêdzy Koœcio³ami, ale
raczej lepsze poznanie obu tradycji, tworzenie klimatu wzajemnego szacunku i
zrozumienia, w nadziei na wydawanie wspólnego œwiadectwa o Chrystusie. Jed5
Podajê za: W. J. Hollenweger, Pentecostalism. Origins and Developments Worldwide, Peabody 1997,
s. 351-352.
6
W krêgach ekumenicznych i charyzmatycznych Du Plessis by³ znany jako „Mr. Pentecost”. Niestety za
swoje zaanga¿owanie w ruch ekumeniczny, w swojej denominacji (Assemblies of God) by³ pozbawiony
licencji duchownego w latach 1962-1980. W. J. Hollenweger, dz. cyt., s. 353.
7
Tam¿e, s. 355.
8
Z histori¹ dialogu mo¿na zapoznaæ siê w: K. Karski, Dialog katolicko-zielonoœwi¹tkowy. Historia
dialogu, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” Rok XIX: 2003, nr 2 (53), s. 114-118. Nie uda³o mi siê dot¹d
wyjaœniæ, dlaczego raport z ostatniej V fazy dialogu (1998-2006) zosta³ opublikowany na stronie
internetowej holenderskiej oficyny wydawniczej www.stucom.nl, a nie jak wszystkie dotychczasowe na
watykañskiej stronie Centro Pro Unione (http://www.prounione.urbe.it/dia-int/pe-rc/i_pe-rc-info.html,
dostêp: 18 czerwca 2008).
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noczeœnie zastrzega siê, ¿e ustalenia poszczególnych faz dialogu nie s¹ wi¹¿¹ce
dla Koœcio³ów, z których pochodz¹ uczestnicy rozmów. Fakt ten sprawia, ¿e dialog katolicko-zielonoœwi¹tkowy nie ma tak wielkich konsekwencji dla historii
chrzeœcijañstwa w XX w. jakie móg³by mieæ (bior¹c pod uwagê to, ¿e rozmawiaj¹
ze sob¹ dwie tak wielkie rodziny koœcielne)9 .
1b) Jeszcze mniej znany od poprzedniego jest dialog reformowano-zielonoœwi¹tkowy miêdzy delegatami Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych
(WARC) a przedstawicielami niektórych klasycznych Koœcio³ów pentekostalnych10 . Obie strony wyznaczy³y sobie trzy cele dialogu: po pierwsze, pog³êbienie
wzajemnego szacunku i zrozumienia obu tradycji; po drugie okreœlenie obszarów
teologicznych zbie¿noœci i ró¿nic; w koñcu zbadanie czy istniej¹ mo¿liwoœci
sk³adania wspólnego œwiadectwa. Podczas kolejnych spotkañ omówiono nastêpuj¹ce tematy: „Duchowoœæ i wyzwania dnia wspó³czesnego” (15-20 maja 1996,
Torre Pellice, W³ochy); „Rola i miejsce Ducha Œwiêtego w Koœciele” (11-15 maja
1997, Chicago, Illinois, USA); „Duch Œwiêty i misja w perspektywie eschatologicznej” (14-19 maja 1998, Kappel-am-Albis, Szwajcaria); „Duch Œwiêty, charyzma i Królestwo Bo¿e”(14-20 maja 1999, Seul, Korea Po³udniowa). Ostatnie spotkanie piêcioletniej rundy dialogu, zatytu³owane „Duch Œwiêty w Koœciele i œwiecie” (20-24 maja 2000, Sao Paulo, Brazylia), poœwiêcone by³o tak¿e stworzeniu
podsumowuj¹cego raportu11 , który zosta³ opublikowany zarówno przez stronê reformowan¹12 jak i zielonoœwi¹tkow¹13 . W 2002 r. rozpoczê³a siê kolejna piêcioletnia runda rozmów na temat „Doœwiadczenia chrzeœcijañskiej wiary i ¿ycia”.
2) W odniesieniu do dialogu ze zorganizowanym ruchem ekumenicznym kluczow¹ rolê w œwiatowym ruchu zielonoœwi¹tkowym, zdaniem Robecka, odegra³
pentekostalizm w Ameryce £aciñskiej. To g³ównie z tego obszaru wywodz¹ siê
Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe bêd¹ce cz³onkami ŒRK i z ni¹ wspó³pracuj¹ce. Koœcio³y te s¹ tak¿e czêœci¹ Latynoamerykañskiej Rady Koœcio³ów (Latin American
9
Dodatkow¹ okolicznoœci¹ neutralizuj¹c¹ rezultaty dialogu jest opór strony zielonoœwi¹tkowej w
popularyzowaniu jego ustaleñ. O sile niechêci i obaw niech œwiadczy chocia¿by to, ¿e reprezentanci
niektórych Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych bior¹cy udzia³ w dialogu, prosili, by nie ujawniaæ ich
to¿samoœci, ze wzglêdu na mo¿liwoœæ represji w swoich rodzimych denominacjach. Odosobnionym
przyk³adem innego podejœcia jest magazyn „Pneuma” wydawany przez Society for Pentecostal Studies,
który publikowa³ raporty i komentarze dotycz¹ce dialogu. Zob., W. J. Hollenweger, Roman Catholics and
Pentecostals in Dialogue, “The Ecumenical Review” (kwiecieñ 1999), w: http://findarticles.com/p/articles/
mi_m2065/is_2_51/ai_56063938 (dostêp: 18 czerwca 2008).
10
W Polsce o dialogu reformowano-zielonoœwi¹tkowym pisa³ K. Karski w tekœcie: Koœcio³y
reformowane w dialogu, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”, Rok XVI: 2000, nr 2 (46), w: http://
www.luteranie.pl/ekumenia/46/461.htm#69 (dostêp: 18 czerwca 2008).
11
Word and Spirit, church and world, w: http://warc.jalb.de/warcajsp/news_file/21.pdf (dostêp: 18
czerwca 2008).
12
Word and Spirit, Church and World, “Reformed World”, 50 (3), wrzesieñ 2000, s. 128-156.
13
Word and Spirit, Church and World, “Asian Journal of Pentecostal Studies”, 4 (1), styczeñ 2001, s. 41-72.
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Council of Churches). Wspomniana Rada zrzesza wiele Koœcio³ów zielonoœwi¹tkowych, m. in. Iglesia Cristiana de Cuba, Iglesia Pentecostal de Chile, Mision
Iglesia Pentecostal de Chile, Union Evangelica Pentecostal Venezolana i Asociacion de la Iglesia de Dios z Argentyny. Stopieñ zaanga¿owania wymienionych
denominacji pentekostalnych w zorganizowany ekumenizm jest, wed³ug Robecka, wprost proporcjonalny do ich niezale¿noœci wobec zagranicznych, g³ównie
amerykañskich i europejskich, zielonoœwi¹tkowych agend misyjnych14 . Podczas
latynoamerykañskich konferencji zielonoœwi¹tkowych z koñca lat dziewiêædziesi¹tych wielokrotnie zachêcano Koœcio³y do zaanga¿owania w ruch ekumeniczny15 . Jeœli istniej¹ w tym obszarze geograficznym jakieœ przeszkody w dialogu
miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a krêgami ekumenicznymi, wynikaj¹ one raczej z
uprzedzeñ i niechêci Koœcio³ów historycznych, które maj¹ tendencjê do zrównywania Koœcio³ów pentekostalnych z marginalnymi ruchami religijnymi, takimi
jak np. Koœció³ Zjednoczeniowy Moona16 .
Doœwiadczenia p³yn¹ce z dialogu miêdzy Œwiatow¹ Rad¹ Koœcio³ów a zielonoœwi¹tkowcami latynoamerykañskimi przyczyni³y siê do stworzenia podczas jej
VIII Zgromadzenia Ogólnego w Harare (Zimbabwe, 1998) wspólnej grupy konsultacyjnej, z³o¿onej z przedstawicieli ŒRK i zielonoœwi¹tkowców. Pierwsza runda rozmów tej grupy mia³a miejsce w latach 2000-2005 i zakoñczy³a siê raportem
przed³o¿onym IX Zgromadzeniu Ogólnemu ŒRK w Porto Alegre (Brazylia,2006)17 . Obecnie trwa druga runda rozmów.
Przechodz¹c teraz od wymiaru ogólnoœwiatowego do ekumenizmu w wymiarze lokalnym, warto zacz¹æ do kontynentu, który jest kolebk¹ ruchu zielonoœwi¹tkowego. Pentekostalizm pó³nocnoamerykañski przez wiele lat by³ opisywany
(zw³aszcza w oficjalnej historiografii Assemblies of God) jako antyekumeniczny.
Takie okreœlenie nie odzwierciedla jednak stanu faktycznego. Ju¿ w latach 60.
XX w. Assemblies of God uczestniczy³y w kilku komitetach National Council of
Churches i mia³y nawet swoje biuro w siedzibie NCC w Nowym Jorku. Jest jednak prawd¹, ¿e w latach 70., pod presj¹ ewangelikalnego fundamentalizmu, ich
zwi¹zki z organizacjami ekumenicznymi os³ab³y. Nie zniechêci³o to jednak pojedynczych teologów zielonoœwi¹tkowych do uczestnictwa w Komisji Wiara i
Ustrój NCC18 . Niektórzy z nich brali te¿ udzia³ w dialogach katolicko-zielonoW. J. Hollenweger, dz. cyt., s. 368.
Tam¿e, s. 368-369.
16
Hollenweger powo³uje siê w tym wzglêdzie na opiniê amerykañskiego ekumenisty, Donalda Daytona.
Tam¿e, s. 369.
17
Joint Consultative Group WCC-Pentecostals (2000-2005), Excerpts from the Report to the Ninth Assembly,
http://www.wcc-assembly.info/en/theme-issues/assembly-documents/3-preparatory-and-backgroundw:
documents/joint-consultative-group-wcc-pentecostals-jcgp-2000-2005.html (dostêp 18 czerwca 2008)
18
Hollenweger wymienia takie nazwiska jak: Cecil M. Robeck, Jerry L. Sandidge, Edith Blumhofer
(ca³a trójka z Assemblies of God), Harold D. Hunter (Church of God of Prophecy), David Daniels (Church
of God in Christ).
14
15
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œwi¹tkowym i reformowano-zielonoœwi¹tkowym, a tak¿e s¹ czêœci¹ wspomnianej
wspólnej grupy konsultacyjnej, z³o¿onej z przedstawicieli ŒRK i zielonoœwi¹tkowców. Wspó³moderator tej grupy i jeden z najwa¿niejszych obecnie ekumenistów zielonoœwi¹tkowych, Cecil M. Robeck, jest duchownym Assemblies of God
w Stanach Zjednoczonych.
W Europie pierwszym Koœcio³em zielonoœwi¹tkowym, który otrzyma³ w 1984 r.
cz³onkostwo w Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) by³ Shilo United
Church of Christ Apostolic z Wielkiej Brytanii. Koœció³ ten jest te¿ czêœci¹ Brytyjskiej Rady Koœcio³ów. Jako druga w kolejnoœci cz³onkostwo w KKE otrzyma³a
w 1990 r. Rada Afrykañskich i Afro-Karaibskich Koœcio³ów z Wielkiej Brytanii,
zrzeszaj¹ca 18 ró¿nych Koœcio³ów19 . Brytyjskie Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe zrzeszone w KKE i w Brytyjskiej Radzie Koœcio³ów to denominacje skupiaj¹ce kongregacje „czarnoskóre”. Wynika to g³ównie z faktu, ¿e wierni wywodz¹cy siê
z tych Koœcio³ów zdobywali wykszta³cenie teologiczne na uczelniach uznawanych przez bia³ych zielonoœwi¹tkowców za „liberalne”. Rezultatem zdobytej edukacji uniwersyteckiej by³o wyzbycie siê przez czarnoskórych zielonoœwi¹tkowców wielu stereotypów i uprzedzeñ zwi¹zanych z protestanckimi i katolickimi
Koœcio³ami historycznymi. Generalnie jednak biali europejscy zielonoœwi¹tkowcy s¹ niechêtni wspó³pracy ekumenicznej i raczej wspó³pracuj¹ we w³asnym gronie (i to nawet, jak zauwa¿a Hollenweger, przychodzi im z trudnoœci¹)20 .
Pomimo ogólnej niechêci europejskich œrodowisk pentekostalnych wobec ekumenizmu, s¹ równie¿ przyk³ady powa¿nego dialogu bilateralnego w tym obszarze. Lata 60. da³y pocz¹tek dialogom miêdzy zielonoœwi¹tkowcami a ró¿nymi
denominacjami reformowanymi w Holandii. Ruch zielonoœwi¹tkowy w Finlandii
prowadzi³ w latach 1987-1989 rozmowy z Fiñskim Koœcio³em Luterañskim.
W Strasburgu zaœ zainicjowane zosta³y rozmowy miêdzy Instytutem Badañ Ekumenicznych reprezentuj¹cym Œwiatow¹ Federacjê Luterañsk¹ a zielonoœwi¹tkowcami21 .
Co do sytuacji w Afryce i Azji, trudno zebraæ dok³adne dane. Hollenweger w
monografii na temat ruchu zielonoœwi¹tkowego wymienia kilka pentekostalnych
– w jego klasyfikacji – Koœcio³ów afrykañskich, które s¹ cz³onkami ŒRK22 . Nie
natrafi³em na materia³y, które wspomina³yby o jakichkolwiek Koœcio³ach zielonoœwi¹tkowych z Azji, posiadaj¹cych cz³onkostwo w ŒRK.
Jak, natomiast, wygl¹da zaanga¿owanie polskich zielonoœwi¹tkowców w d¹¿enia ekumeniczne? Najwiêksza dzia³aj¹ca w naszym kraju denominacja pentekoJ. W. Hollenweger, dz. cyt., s. 374.
Tam¿e, s. 377.
21
Instytut przeprowadzi³ w 2006 r. letnie seminarium na temat pentekostalizmu. C. M. Robeck, dz. cyt.,
s. 28, przypis 71, w: http://www.towards2010.org.uk/downloads/t2010paper08robeck.pdf (dostêp: 18
czerwca 2008).
22
J. W. Hollenweger, dz. cyt., s. 384.
19
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stalna, Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, jest kontynuacj¹
dwu nurtów polskiego ruchu zielonoœwi¹tkowego: Zwi¹zku Stanowczych Chrzeœcijan (1910 r.) i Koœcio³a Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej (1929 r.) oraz wspólnoty Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, w którym partycypowa³y oba
wspomniane nurty. Wœród Koœcio³ów, których przedstawiciele w dniu 15 listopada 1946 r. utworzyli Polsk¹ Radê Ekumeniczn¹, ówczesny organ prasowy Rady
„Koœció³ Powszechny” wymienia³ równie¿ reprezentantów zielonoœwi¹tkowego
Koœcio³a Chrzeœcijan Wiary Ewangelicznej23 . PóŸniej do Polskiej Rady Ekumenicznej nale¿a³ Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny, a zatem zielonoœwi¹tkowcy
równie¿ jako czêœæ sk³adowa tego Koœcio³a. Brali oni aktywny udzia³ w dzia³alnoœci PRE. Prezbiter Edward Czajko by³ w pewnym okresie wiceprezesem a potem skarbnikiem PRE. Zielonoœwi¹tkowcy przewodniczyli tak¿e oddzia³om regionalnym w Krakowie, w Szczecinie, w Bydgoszczy i w S³upsku24 .
W zwi¹zku z reorganizacj¹ Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego w maju
1987 r. wygas³o jego cz³onkostwo w PRE. Naczelna Rada Koœcio³a nowo powsta³ego Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego liczy³a na to, ¿e jako spadkobierca praw i
obowi¹zków ZKE, KZ nie bêdzie musia³ ubiegaæ siê o przyjêcie do PRE i z³o¿y³a
pisemn¹ deklaracjê potwierdzaj¹c¹ swoj¹ przynale¿noœæ do PRE. Prezydium PRE
uzna³o jednak, ¿e nowopowsta³e Koœcio³y powinny ubiegaæ siê o przyjêcie do
PRE zgodnie ze Statutem PRE par. 5. Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy dot¹d nie podj¹³
starañ w celu spe³nienia wymagañ zawartych w Statucie PRE i dlatego nie jest
obecnie cz³onkiem PRE. Trzeba ponadto zauwa¿yæ, ¿e nie wszyscy duchowni KZ
s¹ zwolennikami przyst¹pienia do PRE, choæ stanowi¹ oni przypuszczalnie
mniejszoœæ25 . St¹d te¿ w trosce o zachowanie wewnêtrznej jednoœci oraz utrzymanie spo³ecznoœci z innymi wspólnotami pentekostalnymi na razie nie podjêto
decyzji o przyst¹pieniu do PRE.
Koœció³ nie odcina siê jednak od wspó³pracy z PRE i cieszy siê jej ¿yczliwoœci¹, czego dowodem by³o poparcie, jakiego PRE udzieli³a w sprawie ustawy o
stosunku Pañstwa do Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego w RP26 . Wiele zborów KZ
uczestniczy oficjalnie w organizowanym pod auspicjami PRE Tygodniu Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan. Istnieje tak¿e sporo lokalnych inicjatyw o charakterze
ekumenicznym, w które anga¿uj¹ siê pastorzy KZ. Mo¿na tu wymieniæ choæby
Dzieñ Biblii w Poznaniu. Przedstawiciele KZ bior¹ udzia³ w ekumenicznym przeE. Czajko, Zielonoœwi¹tkowcy i Polska Rada Ekumeniczna, „Chrzeœcijanin” 01-02/2007, s. 25.
Tam¿e, s. 26.
25
Mo¿na domniemywaæ, ¿e wraz ze zmian¹ pokoleniow¹ liczba przeciwników udzia³u KZ w PRE
bêdzie mala³a. Starsze pokolenie ¿yje czêsto wspomnieniem krytycznych reakcji Koœcio³ów na rodz¹cy
siê ruch zielonoœwi¹tkowy, takich jak wydana przez œrodowiska neopietystyczne „Deklaracja berliñska”
z 1909 r., w której stwierdzono, ¿e pentekostalizm jest przejawem dzia³ania ducha „nie z góry lecz z do³u”
(na temat „Deklaracji berliñskiej” patrz: W. J. Hollenweger, dz. cyt., s. 337; ten¿e, The Pentecostals, London
1972, s. 223-226; tak¿e Z. Pasek, Ruch zielonoœwi¹tkowy. Próba monografii, Kraków 1992, s. 145).
26
E. Czajko, dz. cyt., s. 27.
23
24
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k³adzie Pisma Œwiêtego pod auspicjami Towarzystwa Biblijnego w Polsce.
Cz³onkowie Koœcio³a kszta³c¹ siê w Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej na
studiach magisterskich i doktoranckich.
Wydarzeniem o du¿ym potencjale ekumenicznym jest przyjêcie w 2007 r. nowego Prawa Wewnêtrznego KZ, które w rozdziale I dotycz¹cym to¿samoœci Koœcio³a stwierdza w pkt. 3: „Zbory tworz¹ce Koœció³ Zielonoœwi¹tkowy w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi¹ cz¹stkê Koœcio³a Powszechnego, Cia³a, którego
G³ow¹ jest Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel (Ef 1,22-23). Dlatego w ³¹cznoœci z
innymi chrzeœcijanami, wierni Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego wyznaj¹ swoj¹ wiarê s³owami apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitañskiego wyznania wiary.”
Fakt uznania przez najwy¿szy organ KZ tego, co ³¹czy zielonoœwi¹tkowców z innymi wspólnotami chrzeœcijañskimi mo¿e dawaæ uzasadnion¹ nadziejê, ¿e ekumeniczne kontakty Koœcio³a bêd¹ coraz odwa¿niejsze i byæ mo¿e pojawi siê atmosfera sprzyjaj¹ca przyst¹pieniu do PRE. Obecnoœæ w PRE nie powinna byæ
jednak warunkiem koniecznym do uczestniczenia Koœcio³a Zielonoœwi¹tkowego
w dzia³aniach o charakterze ekumenicznym.
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Grzegorz Ignatowski
MIÊDZYNARODOWA RADA
CHRZEŒCIJAN I ¯YDÓW –
STRUKTURA, HISTORIA I SUKCESY
Istnieje kilka instytucji zajmuj¹cych siê na sta³e relacjami chrzeœcijañsko¿ydowskimi. Dla przyk³adu mo¿na wymieniæ dwie, w których istotn¹ rolê odgrywa watykañska Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem: powsta³y w
1971 r. Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci oraz utworzona
w 2002 r. komisja ³¹cz¹ca Stolicê Apostolsk¹ z Naczelnym Rabinatem Izraela1 .
Nie wolno jednak zapominaæ, ¿e pocz¹tków owocnego dialogu nale¿y siê doszukiwaæ w pierwszych powojennych konferencjach organizowanych przez
chrzeœcijan ró¿nych denominacji oraz przedstawicieli spo³ecznoœci ¿ydowskiej –
ich kontynuatork¹ i spadkobierczyni¹ jest Miêdzynarodowa Rada Chrzeœcijan i
¯ydów2 . Wspó³tworz¹ j¹ przede wszystkim krajowe rady, dzia³aj¹ce zazwyczaj w
ramach jednej spo³ecznoœci pañstwowej, maj¹ce w swoim programie zasadniczo
rozwijanie relacji chrzeœcijañsko-¿ydowskich. Przynale¿noœæ do tych ostatnich
stanowi wynik osobistych decyzji jej cz³onków i w ¿aden sposób nie wynika z
oficjalnego mandatu udzielonego przez g³ówn¹ – macierzyst¹ instytucjê. Przynale¿noœæ do Miêdzynarodowej Rady nie wp³ywa tak¿e na autonomiê organizacji
1
Obie instytucje prezentuje G. Ignatowski w nastêpuj¹cych publikacjach: Na drogach pojednania.
Miêdzynarodowy Katolicko-¯ydowski Komitet £¹cznoœci, £ódŸ 2003 oraz Zmierzaj¹c ku braterstwu. Wp³yw
wizyty Jana Paw³a II w Pañstwie Izrael na prace komitetu ³¹cz¹cego Naczelny Rabinat Izraela ze Stolic¹
Apostolsk¹, Katowice 2008. Na temat Komitetu £¹cznoœci zob. tak¿e: Fifteen Years of Catholic-Jewish
Dialogue 1970-1985, Città del Vaticano-Roma 1988; M. Horoszewicz, Przez dwa millennia do rzymskiej
synagogi. Szkice o ewolucji postawy Koœcio³a katolickiego wobec ¯ydów i judaizmu, Warszawa 2001, s.
319– 329.
2
W niniejszej wypowiedzi pos³ugujemy siê równie¿ takimi terminami, jak Miêdzynarodowa Rada lub
po prostu Rada. Na temat Miêdzynarodowej Rady zob.: G. Ignatowski, Koœcio³y wobec przejawów
antysemityzmu, £ódŸ 1999, s. 35–47.
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cz³onkowskich. Obecnie nale¿y do niej 38 instytucji z 32 krajów. Jedn¹ z nich
jest powsta³a w 1991 r. Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów3 .
Zauwa¿my, ¿e wœród pierwszych organizacji tego typu, utworzonych jeszcze
przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹, by³o Stowarzyszenie ¯ydów i Chrzeœcijan z Afryki
Po³udniowej, które kilka lat póŸniej zosta³o rozwi¹zane przez tamtejsze w³adze
pañstwowe. Miêdzynarodowa Rada, zajmuj¹ca siê przez wiele lat przede wszystkim stosunkami chrzeœcijañsko-¿ydowskimi, w ostatnich latach wspiera tak¿e
kontakty z islamem. Wœród swoich priorytetów ma równie¿ cel bardziej ogólny –
rozwijanie i promowanie postaw tolerancji we wszystkich dziedzinach ludzkiego
¿ycia oraz porozumienia miêdzy ró¿nymi narodami i poszczególnymi ludŸmi. W
sposób zdecydowany Rada przeciwstawia siê wszelkim uprzedzeniom, nietolerancji, dyskryminacji, rasizmowi, a tak¿e wykorzystywaniu religii dla narodowych i politycznych celów.
Maj¹c na uwadze stosunki chrzeœcijañsko-¿ydowskie, Rada d¹¿y do usuwania
wzajemnych uprzedzeñ i przezwyciê¿ania nabrzmia³ych przes¹dów4 . Zagadnienie to jest od samego pocz¹tku obecne we wszystkich pracach i inicjatywach podejmowanych przez Miêdzynarodow¹ Radê. W 1987 r. jej ówczesny przewodnicz¹cy Victor Goldbloom wyda³ oœwiadczenie, w którym przypomina³, ¿e kwestia
tolerancji ci¹gle stanowi powa¿ny problem dla ludzkoœci i rozpatrywana jest zasadniczo w sposób powierzchowny. Z tego te¿ powodu chrzeœcijanie i ¯ydzi
musz¹ nie tylko przezwyciê¿aæ uprzedzenia, które istniej¹ miêdzy nimi, lecz powinni tak¿e staraæ siê po³¹czyæ wysi³ki w ich wykorzenianiu wszêdzie tam, gdzie
pojawiaj¹ siê na œwiecie5.
Jak wszystkie inne instytucje rozwijaj¹ce dialog miêdzyreligijny, tak samo i
ona podkreœla, ¿e ka¿dy uczestnik wspólnych rozmów pozostaje wierny swoim
w³asnym, osobistym przekonaniom, uznaje w drugim cz³owieku jego integralnoœæ
i odmiennoœæ. Miêdzynarodowa Rada w swoich dzia³aniach zwraca uwagê na
prawa cz³owieka i ludzk¹ godnoœæ, poniewa¿ wartoœci te s¹ g³êboko zakorzenione
w tradycji judaizmu i w dziedzictwie chrzeœcijañskim. Pewne cele Rady mog¹
byæ realizowane tak¿e przez instytucje nie zajmuj¹ce siê bezpoœrednio stosunkami chrzeœcijañsko-¿ydowskimi, dlatego jej konstytucja, przyjêta w Jerozolimie w
1976 r., umo¿liwia równie¿ wspó³pracê z innym organizacjami. Mog¹ one przynale¿eæ do Rady jako cz³onkowie stowarzyszeni. Dla przyk³adu wymieñmy Bry-

Polsk¹ Radê Chrzeœcijan i ¯ydów prezentuje: B. Su³ek-Kowalska, Polska Rada Chrzeœcijan i ¯ydów,
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” 1993, nr 1, s. 100–105; M. Titaniec, Wk³ad Polskiej Rady Chrzeœcijan i
¯ydów na rzecz dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego, w: Dialog chrzeœcijañsko-¿ydowski w Polsce, G.
Ignatowski (red.), Katowice 2008, s. 155–162.
4
Zob. Internationaler Rat der Christen und Juden E.V. International Council of Christians and Jews.
Satzung – Constitution and By-Laws, Heppenheim (brak daty wydania), s. 8.
5
Informacjê podajê za: Overcaming Prejudice – An Educational Challenge Forty Years after Issuing the
Ten Points of Seelisberg, „ICCJ News” 1987, nr 1, s. 2.
3
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tyjsk¹ Œwiatow¹ Uniê Postêpowego Judaizmu (Britain the World Union of Progresive Judaism) oraz Ruch Focolari6 .
W artykule drugim wspominanej konstytucji Miêdzynarodowa Rada stwierdza, ¿e skupiaj¹c organizacje z poszczególnych krajów, koordynuje ich dzia³ania,
zarówno na polu miêdzynarodowym, jak i lokalnym7 .
Najwy¿szym cia³em ustawodawczym Miêdzynarodowej Rady jest odbywaj¹ce
siê raz do roku Zgromadzenie Ogólne. Oczywiœcie, w sytuacjach wyj¹tkowych,
Komitet Wykonawczy, posiada prawo zwo³ania, na proœbê przewodnicz¹cego,
spotkania nadzwyczajnego. Podobny postulat mo¿e byæ równie¿ wystosowany
przez jedn¹ trzeci¹ pe³noprawnych organizacji cz³onkowskich. Ka¿da jednostka
wspó³tworz¹ca Radê wyznacza zazwyczaj dwóch przedstawicieli na coroczne
Zgromadzenie. Jednak tylko jeden z nich wyposa¿ony jest w uprawnienia do g³osowania w imieniu w³asnej, krajowej instytucji. Decyzje podejmowane s¹ przez
zwyk³¹ wiêkszoœæ uprawnionych do g³osowania. Prawa g³osu nie maj¹ natomiast
delegaci organizacji, które s¹ tylko stowarzyszone z Miêdzynarodow¹ Rad¹
Chrzeœcijan i ¯ydów.
Oficjalnymi przedstawicielami Rady s¹: przewodnicz¹cy i jego dwóch zastêpców, skarbnik oraz dyrektor Komitetu Wykonawczego. Jego cz³onkowie,
wybierani na dwuletni¹ kadencjê przez Zgromadzenie Ogólne, spotykaj¹ siê
przynajmniej raz do roku. Komitet Wykonawczy jest odpowiedzialny za dzia³ania Rady pomiêdzy Zgromadzeniami i realizuje zadania przez nie wyznaczone.
Na czele Komitetu przez wiele lat sta³ sir Sigmunt Stenberg. Odnotujmy, ¿e 22
lipca 1999 r. zosta³ on uhonorowany Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Zas³ugi Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystoœæ wrêczenia medalu odby³a siê
w ambasadzie polskiej w Londynie. Za swoj¹ dzia³alnoœæ Stenberg otrzyma³
równie¿ watykañskie odznaczenie – Komandoriê Orderu œw. Grzegorza Wielkiego.
W dniu 6 lipca 1984 r. cz³onkowie Komitetu Wykonawczego wraz z Victorem
Goldbloomem, zostali przyjêci przez Jana Paw³a II. Goldbloom przypomnia³
wówczas, ¿e „Spotykamy siê systematycznie raz do roku [...] nie tylko z tego
powodu, ¿e wzrasta wœród nas braterstwo, zrozumienie i zaufanie, ale równie¿
dlatego, i¿ antysemityzm i inne formy nienawiœci miêdzy ludŸmi, tak¿e antykatolicyzm, s¹ ci¹gle na nieszczêœcie obecne w œwiecie”8 . Papie¿ witaj¹c przyby³ych
goœci, wskaza³ na pozytywne znaczenie prac Miêdzynarodowej Rady i podkreœli³,
i¿ przybyli oni do miejsca, w którym nieustannie wspiera siê pojednanie chrzeœcijañsko-¿ydowskie oraz dialog z islamem. Maj¹c na uwadze ¿ywe niebezpieczeñ6
Zwiêz³¹ informacjê na temat Ruchu Focolari prezentuje has³o: Focolarini, w: Religia. Encyklopedia
PWN, t. 4, T. Gadacz, B. Milerski (red.), Warszawa 2002, s. 71.
7
Internationaler Rat der Christen und Juden E.V. International Council of Christians and Jews..., s. 8.
8
Remarks of Dr Victor Goldbloom, w: John Paul II. Spiritual Pilgrimage. Texts on Jews and Judaism
1979–1995, E.J. Fisher, L. Klenicki (ed.), New York 1996, s. 39.
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stwo tendencji do dyskryminowania ludzi oraz wspólne dziedzictwo chrzeœcijan i
wyznawców judaizmu, powiedzia³: „W³aœnie dlatego tak bardzo anga¿ujecie siê
w wychowanie religijne po obu stronach, aby wyobra¿enia, jakie ka¿dy z nas
przenosi na innych, by³y rzeczywiœcie wolne od stereotypów i przes¹dów, ¿eby
szanowa³y to¿samoœæ drugiego i faktycznie przygotowywa³y ludzi na [...] spotkania umys³ów i serc”9 .
Miêdzynarodowa Rada Chrzeœcijan i ¯ydów jest organizacj¹ pozarz¹dow¹.
Powstaje wiêc pytanie o dochody instytucji. Na bud¿et Rady sk³adaj¹ siê wp³aty
ze sk³adek cz³onkowskich poszczególnych organizacji, ich dodatkowe wp³aty
oraz inne dobrowolne datki. Wysokoœæ sk³adek cz³onkowskich jest ustalana przez
Komitet Wykonawczy. Bud¿et instytucji zasilany jest stale przez osoby nale¿¹ce
do Stowarzyszenia Przyjació³ i Sponsorów Domu Martina Bubera. Wszystkie dochody przeznaczone s¹ na dzia³alnoœæ Rady. W ¿adnym wypadku nie mog¹ wiêc
byæ one wykorzystywane na cele, które nie s¹ zgodne z jej dzia³alnoœci¹.
Siedziba Miêdzynarodowej Rady najpierw mieœci³a siê w Genewie, potem
przeniesiona zosta³a do Londynu, a od 1979 r. znajduje siê w ma³ym niemieckim
miasteczku Heppenheim, w domu, w którym mieszka³ od 1916 do 1938 r. znany
¿ydowski teolog, filozof i pedagog, Martin Buber10 . W 1938 r. zosta³ on zmuszony przez w³adze nazistowskie do opuszczenia miasteczka i wyjazdu z Niemiec11 .
Decyzja o przeniesieniu siedziby Rady do Niemiec wywo³a³a pewne napiêcie
wœród organizacji j¹ wspó³tworz¹cych. Amerykanie przez kilka lat okazywali niezadowolenie, ¿e odrzucona zosta³a ich propozycja, aby centrum Miêdzynarodowej Rady mieœci³o siê w Nowym Jorku.
Jak zaznaczono na pocz¹tku, pocz¹tków Miêdzynarodowej Rady nale¿y siê
doszukiwaæ w powojennych konferencjach organizowanych przez utworzon¹ w
czasie drugiej wojny œwiatowej Brytyjsk¹ Radê Chrzeœcijan i ¯ydów oraz powsta³¹ kilkanaœcie lat wczeœniej, w 1927 r., amerykañsk¹ Krajow¹ Konferencjê
Chrzeœcijan i ¯ydów. Pierwsza z nich odby³a siê w 1946 r. w Oksfordzie. Maj¹c
na uwadze okrutne doœwiadczenie Holokaustu, arcybiskup Canterbury, Geoffrey
Fisher, podsumowuj¹c obrady, stwierdzi³, ¿e mia³y one na celu przedyskutowanie
zagadnienia praktycznej roli, jak¹ ¯ydzi i chrzeœcijanie mog¹ odegraæ we wzajemnym wychowaniu i tworzeniu obywatelskiego spo³eczeñstwa, opartego na
wzajemnym szacunku, wolnoœci i sprawiedliwoœci12 .
9
Jan Pawe³ II, Przemówienie do Komitetu Wykonawczego Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów,
w: ¯ydzi i judaizm w nauczaniu Jana Paw³a II. 1978–2005, W. Chrostowski (red.), Warszawa 2005, s. 90.
We wprowadzeniu do przemówienia papie¿a b³êdnie podano, ¿e Rada powsta³a w Niemczech zaraz po
zakoñczeniu drugiej wojny œwiatowej.
10
The Martin Buber House. Its Activities and Services, „ICCJ News” 1987, nr 1, s. 1. Siedzibê Rady
opisuje tak¿e M. Jantos, Werlestrasse 2 w Heppenheim, „Tygodnik Powszechny” 1986, nr 18, s. 6.
11
¯ycie Bubera przedstawia np.: G. Wigoder, S³ownik biograficzny ¯ydów, Warszawa 1998, s. 90–92.
12
Cytujê za: W.W. Simpson, R. Weyle, The International Council of Christians and Jews, Heppenheim
(brak daty wydania), s. 22.
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W uchwalonym dokumencie uczestnicy oksfordzkiej konferencji podkreœlili
koniecznoœæ poszanowania i prawa ka¿dego cz³owieka do ¿ycia, wolnoœci i godnoœci. Wszystkie wspomniane prawa oparli na religijnych przekonaniach. W
przyjêtym tekœcie stwierdzaj¹: „Uznajemy Boga za Stwórcê i Pana œwiata, jako
Ojca wszystkich ludzi. W naszej relacji do Boga widzimy wiêŸ, która nas jednoczy nawet poœród podzia³ów i konfliktów [...]. Uznajemy zwierzchnictwo moralnych zasad, implicite zawartych w naturze ludzkiej, wynikaj¹cych z naszego stosunku do Boga, a tak¿e z osobistych cech cz³owieka jako rozumnego, moralnego i spo³ecznego bytu”13 . W czasie oxfordzkich obrad po raz pierwszy wysuniêto
propozycjê utworzenia Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Powo³ano
wówczas Komitet Koordynacyjny, maj¹cy na celu rozwijanie wzajemnych kontaktów oraz opracowanie konstytucji przysz³ej wspólnej organizacji.
Do historii dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego wesz³a jednak druga konferencja, która odby³a siê w ma³ym szwajcarskim miasteczku Seelisbergu. Na jej
zakoñczenie chrzeœcijanie i ¯ydzi, razem 65 osób, uchwalili dziesiêæ postulatów,
znanych jako 10 punktów z Seelisbergu. Zdaniem ich twórców mia³y one przyczyniæ siê do wykorzenienia z chrzeœcijañskiego nauczania anty¿ydowskich
uprzedzeñ. Dodajmy, ¿e niektóre z nich do dzisiaj nie zosta³y zrealizowane w
praktyce. Autorzy tekstu z Seelisbergu postuluj¹ np. w punkcie pi¹tym, aby w
nauczaniu unikaæ pomniejszania wartoœci judaizmu pobiblijnego w celu wywy¿szania chrystianizmu14 . Pouczaj¹ce s¹ s³owa wypowiedziane przez Williama
Simpsona, metodystê i wieloletniego sekretarza Rady, który podsumowuj¹c swoje
uwagi na temat konferencji w Seelisbergu zanotowa³: „Wiele pozostaje jeszcze do
zrobienia, wszêdzie i na wszystkich poziomach, zanim zostanie wykorzenione z³o
antysemityzmu [...] oraz wszelkich innych form rasizmu i miêdzyludzkich uprzedzeñ, zanim dokona siê realny postêp w dziedzinie miêdzyreligijnego zrozumienia i wspó³pracy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e w 1947 r. w Seelisbergu wyznaczono co
najwy¿ej pocz¹tek, koniec zaœ nie jest jeszcze dostrzegalny”15 .
Podczas szwajcarskich obrad po raz drugi zaproponowano powo³anie do ¿ycia
Miêdzynarodowej Rady: „[...] maj¹c na uwadze œwiatowy zasiêg natury zadania,
jest zobowi¹zuj¹ce, aby sugestia przedstawiona na konferencji w Oksfordzie z
sierpnia 1946 r. o utworzeniu Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, zosta³a wprowadzona niezw³ocznie, a Komitet Koordynacyjny wówczas powo³any,
13
Fundamental Postulates of Christianity and Judaism in Relation to Human Order, w: The new
Relationship between Christians and Jews. Documents of Major Statements, Heppenheim, (brak daty
wydania), s. 13. Obszerne sprawozdanie ze spotkania w Oksfordzie znajduje siê w tekœcie zatytu³owanym
Antysemityzm, „Koœció³ Powszechny” 1948, nr 12, s. 10–11.
14
Na temat konferencji w Seelisbergu zob. M. Horoszewicz, Pó³wiecze Karty Seelisberskiej, „Maquom”
1997, nr 2, s. 49–64. Dokument z Seelisbergu publikuje G. Ignatowski, Koœcio³y wobec przejawów
antysemityzmu, s. 151–153.
15
W.W. Simpson, On the 30th Anniversary of the Ten Points of Seelisberg, „Christian Attitudes on Jews
and Judaism” 1977, nr 55, s. 11.
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powinien podj¹æ energiczne dzia³ania w celu zorganizowania i ustanowienia w
tak wielu krajach, jak jest to mo¿liwe, Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, które zostan¹
po³¹czone z Miêdzynarodow¹ Rad¹”16 .
Kolejny projekt konstytucji zosta³ przedstawiony na nastêpnym spotkaniu, które odby³o siê tak¿e w Szwajcarii, tym razem we Fryburgu. Ogólny temat konferencji zorganizowanej w 1948 r., poœwiêconej miêdzygrupowemu wychowaniu,
móg³ jednak sygnalizowaæ pewne przysz³e nieporozumienia wœród cz³onków komitetu odpowiedzialnego za przygotowanie konstytucji i powo³anie Miêdzynarodowej Rady. Do Fryburga przybyli reprezentanci organizacji zajmuj¹cych siê dialogiem chrzeœcijañsko-¿ydowskim z Francji, Niemiec, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, a tak¿e z Wielkiej Brytanii. Wœród uczestników obrad nie brakowa³o
jednak równie¿ tych, którzy okazywali niewielkie zainteresowanie dziedzin¹ stosunków miêdzyreligijnych.
Przygotowana konstytucja, owoc pracy cz³onków Brytyjskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów oraz amerykañskiej Krajowej Konferencji Chrzeœcijan i ¯ydów, zosta³a w koñcu zaaprobowana we Fryburgu. Po jej przyjêciu Henry MacCracken z
Nowego Jorku oznajmi³: „Panowie, jest to historyczna chwila, a ja nie mogê znaleŸæ ¿adnych bardziej odpowiednich s³ów na tê okazjê ni¿ te, które zosta³y w³o¿one w usta jednej z postaci powieœci Charles’a Dickensa zatytu³owanej Ma³a Dorrit: <<Niech Bóg chroni organizacjê>>”. Przyjêta konstytucja powinna zostaæ ratyfikowana przez instytucje cz³onkowskie. Ku zaskoczeniu wszystkich, trudnoœci
pojawi³y siê najpierw ze strony Amerykanów. Mianowicie, Everett Clinchy (dziêki jego operatywnoœci rozwija³y siê wówczas wzajemne kontakty), zosta³ przekonany przez obecnych na konferencji we Fryburgu przedstawicieli UNESCO, ¿e
zadania Rady, szczególnie walka z antysemityzmem i rasizmem, nale¿a³oby realizowaæ w ramach szerszego projektu, przez instytucjê, której cz³onkowie nie s¹
zwi¹zani i ograniczeni ¿adnymi wiêzami religijnymi. Po powrocie do w³asnego
kraju Clinchy odradza³ Amerykanom ratyfikowane konstytucji17 .
Na opóŸnienie prac zwi¹zanych z ostatecznym zaakceptowaniem konstytucji
wp³ynê³a tak¿e sytuacja zaistnia³a w Brytyjskiej Radzie Chrzeœcijan i ¯ydów.
Mianowicie, w 1950 r. Œwiête Oficjum, na którego czele sta³ kardyna³ Alfredo
Ottaviani, nakaza³o katolikom, duchownym i œwieckim, opuœciæ szeregi Miêdzynarodowej Rady, poniewa¿ zosta³a ona uznana za organizacjê szerz¹c¹ indyferentyzm. Wiêkszoœæ z tych, którzy otrzymali powy¿sze polecenie, nie dostosowa³a
siê jednak do tej dyrektywy, poniewa¿, jak twierdzili, ¿adna Miêdzynarodowa
Rada Chrzeœcijan i ¯ydów wówczas nie istnia³a. By³ jednak jeden wyj¹tek.
Wspó³przewodnicz¹cy Brytyjskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, arcybiskup Westminster, Bernard Griffin, zapyta³ Stolicê Apostolsk¹, czy nakaz dotyczy Brytyj16
17

W.W. Simpson, R. Weyl, The International Council of Christians and Jews..., s. 27.
Tam¿e, s. 27–28.
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czyków. W 1954 r. zosta³ poinformowany, ¿e zarówno on, jak i wszyscy katolicy
brytyjscy, duchowni i œwieccy, powinni opuœciæ szeregi Rady. Musia³o up³yn¹æ
niemal dziesiêæ lat zanim uzyskali pozwolenie na powrót do Brytyjskiej Rady
Chrzeœcijan i ¯ydów.
Zaistnia³¹ sytuacjê t³umaczy³ w 1964 r. nastêpca Griffina, arcybiskup John
Carmel Heenan. Przedstawiaj¹c prace nad soborowym dokumentem o ¯ydach
(przysz³¹ deklaracj¹ o stosunku Koœcio³a do religii niechrzeœcijañskich Nostra
aetate), stwierdzi³, ¿e powodem decyzji Watykanu o wycofaniu katolików z Brytyjskiej Rady mog³y byæ pewne informacje przekazane do Œwiêtego Oficjum o
pogl¹dach i przekonaniach wyra¿anych przez kilku uczestników wczeœniejszych
konferencji, które by³y niezgodne z ówczesnymi zasadami katolickimi, a uznane
zosta³y za oficjalne stanowisko powstaj¹cej instytucji. Heenan mówi³ dalej, ¿e
jeszcze jako arcybiskup Liverpoolu uda³ siê wraz z innym biskupem, którego nazwiska nie wymieni³, do Œwiêtego Oficjum, aby wyjaœniæ sytuacjê i prosiæ o mo¿liwoœæ powrotu katolików do Brytyjskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. W dalszej
czêœci przemówienia zaznaczy³: „Kardyna³ Ottaviani – pomimo reputacji, która
zosta³a jemu przypisana przez m³odych, gniewnych katolickich dziennikarzy –
jest cz³owiekiem rozumnym i dlatego wyrazi³ zgodê, aby wycofano zakaz”18 .
W procesie tworzenia Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów nale¿y
wskazaæ na kolejne trzy zagadnienia. Po pierwsze, po konferencji we Fryburgu
nastêpne spotkania cz³onków Komitetu Koordynacyjnego odby³y siê w Pary¿u,
Wiedniu i Londynie. Po drugie, w tym samym czasie powsta³y inne krajowe instytucje zajmuj¹ce siê relacjami chrzeœcijañsko-¿ydowskimi w Izraelu, Urugwaju
i Argentynie. Po trzecie, na szczególn¹ uwagê zas³uguje spotkanie, które odby³o
siê we Frankfurcie nad Menem, w styczniu 1962 r. Ustanowiono wówczas Miêdzynarodowy Komitet Konsultacyjny Organizacji dzia³aj¹cych na rzecz Chrzeœcijañsko-¯ydowskiej Wspó³pracy. Nazwa komitetu, chocia¿ doœæ d³uga, nie jest
jednak przypadkowa. Wskazuje ona na zadania, jakie przed nim postawiono. Powo³uj¹c nowe cia³o, miano na uwadze tak¿e niepewny los katolików, którzy, jak
wskazano wy¿ej, nie mogli uczestniczyæ w strukturach Miêdzynarodowej Rady
Chrzeœcijan i ¯ydów. Na czele komitetu stan¹³ wspomniany ju¿ William Simpson
z Brytyjskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. W tym czasie zasz³y kolejne zmiany w
amerykañskiej Krajowej Konferencji. Na jej przewodnicz¹cego wybrano Davida
Hyatta19 . Uczestnicz¹c w spotkaniu komitetu w Wiedniu, w 1972 r., poprosi³ o
przyjêcie Amerykanów w struktury tworz¹cej siê organizacji. Proœba zosta³a natychmiast zaakceptowana.
18
Allocution de S. Exc. Mgr Heenan, archevêque de Westminster, „La Documentation Catholique” 1964,
nr 1424, k. 654.
19
Dzia³alnoœæ Hyatta na rzecz amerykañskiej Krajowej Konferencji Chrzeœcijan i ¯ydów omawia: J.
Pawlikowsky, Collaboration Judéo-Chrétienne dans l’Amérique du Nord. Les premiers initiateurs, „Service
International de Documentation Judéo-Chrétienne” 1997, nr 2, s. 19–20.
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W maju 1974 r., podczas spotkania komitetu w Bazylei, przedstawiciel Hyatta,
zaproponowa³, aby zmieniono jego nazwê i powo³ano do ¿ycia Miêdzynarodow¹
Radê Chrzeœcijan i ¯ydów. Obradom przewodniczy³ Antonius Ramsealar, katolicki duchowny z Holandii. Uznaj¹c, ¿e wczeœniejsze nieporozumienia dotycz¹ce
oskar¿eñ o indyferentyzm zosta³y w sposób skuteczny rozwiane, popar³ amerykañsk¹ propozycjê, która wyra¿ona zosta³a po raz pierwszy w Oksfordzie. WypowiedŸ Ramsealara zosta³a przychylnie przyjêta przez wszystkich uczestników bazylejskiego spotkania, tak¿e przez Francuza, Jeana-Paula Davida. Jako gorliwy
protagonista niezale¿noœci jêzykowej zaproponowa³, aby oficjalna nazwa Rady
podawana by³a w trzech jêzykach: francuskim – Amitié Internationale JudéoChrétienne, niemieckim – Internationaler Rat der Christen und Juden i angielskim
– International Council of Christians and Jews.
William Simpson napisa³ póŸniej: „W koñcu sen z Oksfordu z 1946 r. o Miêdzynarodowej Radzie Chrzeœcijan i ¯ydów znalaz³ swój pomyœlny fina³ w powrocie Narodowej Konferencji Chrzeœcijan i ¯ydów do cz³onkostwa w miêdzynarodowej strukturze. Nawet, jeœli okres tworzenia miêdzynarodowej organizacji by³
d³ugi, nie by³ jednak bezowocny. Nieformalne spotkania z okresu wczeœniejszego
zachêci³y do pe³nej, szczerej i o¿ywionej wymiany doœwiadczeñ i informacji. One
da³y podstawy dla ducha porozumienia i braterstwa”20 .
Kolejne spotkania i konferencje organizowane przez Miêdzynarodow¹ Radê
odby³y siê w Cambridge – 1966, Toronto – 1968, Hamburgu – 1975, Jerozolimie – 1976, Southampton – 1977, Wiedniu – 1978, Madrycie – 1978, Nowym
Jorku – 1979, Sigtunie – 1980, Heppenheim – 1981. Pocz¹wszy od 1982 r.,
Rada wydaje swój oficjalny periodyk zatytu³owany „From the Martin Buber
House”21 . Zamieszcza siê w nim systematycznie sprawozdania i referaty wyg³oszone podczas kolejnych corocznych spotkañ. Ich tematyka przedstawia siê
w sposób nastêpuj¹cy:
Berlin, 22–25 sierpnia 1982 r.: ¯ydzi i chrzeœcijanie miêdzy przesz³oœci¹ i
przysz³oœci¹.
Amersfoort (Holandia), 21–24 sierpnia 1983 r.: Poszukiwanie pokoju – odpowiedzialnoœæ ¯ydów i chrzeœcijan.
Vallombrosa/Saltino, 8–12 lipca 1984 r.: Cel i postêpowanie w relacjach
chrzeœcijañsko-¿ydowskich.
Frankfurt, 28–31 maja 1985 r.: Dzieje ¯ydów w nie¿ydowskiej historiografii
i nauczaniu historii.
Zob. w: W.W. Simpson, R. Weyl, The International Council of Christians and Jews..., s. 34.
Miêdzynarodowa Rada wydaje tak¿e cytowany ju¿ wczeœniej biuletyn ICCJ News. Znajduj¹ siê w nim
równie¿ krótkie omówienia obrad i innych konferencji organizowanych przez Radê, informacje na temat
instytucji j¹ wspó³tworz¹cych oraz sprawozdania z bie¿¹cej dzia³alnoœci.
20
21
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Salamanca, 8–10 lipca 1986 r.: Kulturowe i religijne spotkanie miêdzy ¯ydami, chrzeœcijanami i muzu³manami.
Fryburg (Szwajcaria), 12–17 lipca 1987 r.: Przezwyciê¿aj¹c uprzedzenia –
edukacyjne wyzwanie w 40 lat po uchwaleniu 10 punktów z Seelisbergu.
Montreal, 19–24 sierpnia 1988 r. : Jedna droga i wiele dróg – rozterki pluralizmu.
Lille, 2–6 lipca 1989 r.: Rozwój religijnej œwiadomoœci wœród ¯ydów i chrzeœcijan w nastêpstwie Rewolucji Francuskiej.
Praga, 26–30 sierpnia 1990 r.: Zmiany w Europie Œrodkowej i Wschodniej
jako wyzwania dla Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów.
Southampton, 14–18 lipca 1991 r.: Kiedy religia jest wykorzystywana jako
broñ – u¿ycie i nadu¿ycie religii w obronie narodowych i podstawowych wartoœci.
Eisenach (Niemcy), 12–15 lipca 1992 r.: Poszukuj¹c wspólnej religijnej podstawy – przekazywanie wiadomoœci i wspó³praca miêdzy ¯ydami i chrzeœcijanami ze szczególnym uwzglêdnieniem aktualnej europejskiej sytuacji.
Mauloff/Weilrod (Niemcy), 26–29 kwietnia 1993 r.: ¯ydowska religia, kultura i sztuka w nowych podrêcznikach z krajów Europy Œrodkowej i Wschodniej.
Warszawa, 10–15 lipca 1994 r.: Tradycja ¿ydowska i chrzeœcijañska w poszukiwaniu idealnego spo³eczeñstwa.
Budapeszt, 9–12 lipca 1995 r.: Mówiæ dzisiaj o Bogu – co powinniœmy przekazaæ naszym dzieciom?
Frankfurt nad Menem, 14–17 lipca 1996 r.: Stworzony na obraz Bo¿y. Imperatyw do moralnego dzia³ania.
Rzym, 7–11 wrzeœnia 1997 r.: Inny jako tajemnica i wyzwanie. Znaczenie
ludu ¿ydowskiego dla Koœcio³a chrzeœcijañskiego – znaczenie Koœcio³a dla ludu
¿ydowskiego.
Erlbach, 23–27 sierpnia 1998 r.: Jednoœæ bez uniformizmu – wyzwanie dla
pluralizmu.
Kijów, 11–15 lipca 1999 r.: Destrukcja i odnowa – znaczenie religii w zmieniaj¹cym siê spo³eczeñstwie.
Sewilla, 2–6 lipca 2000 r.: Convivencia – wzrastaj¹ca to¿samoœæ przez spotkania ¯ydów, chrzeœcijan i muzu³manów.
Montevideo, 8–12 lipca 2001 r.: Duchowoœæ i etyczne zobowi¹zania.
Ryga, 26–29 maja 2002 r.: Wierni w³asnej tradycji w obecnoœci innych. Perspektywy dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego w krajach ba³tyckich.
Utrecht, 29 czerwca – 2 lipca 2003 r.: Wyobra¿aj¹c sobie drugiego – ¯ydzi,
chrzeœcijanie i muzu³manie w czasach wspó³czesnych. Miêdzy samozrozumieniem a wizj¹ drugiego.
Aachen, 18–22 lipca 2004 r.: Zmieniaj¹c granice.
Chicago, 24–27 lipca 2005 r.: Uzdrawiaj¹c œwiat, pracuj¹c razem – religie w
globalnym spo³eczeñstwie.
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Wiedeñ, 2–5 lipca 2006 r.: Spotkanie z histori¹. Ucz¹c siê na przysz³oœæ – jak
poradziæ sobie ze wspomnieniami.
Sydney, 8–11 lipca 2007 r.: Uzdrawiaj¹c zniszczon¹ ziemiê – wspó³praca religii.
Jerozolima, 22–25 lipca 2008 r.: Wk³ad dialogu ¿ydowsko-chrzeœcijañskomuzu³mañskiego na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie.
Miêdzynarodowa Rada Chrzeœcijan i ¯ydów w swoich strukturach posiada
równie¿ Sekcjê M³odych Liderów. Ustanowiona zosta³a podczas obrad w Pradze,
30 sierpnia 1990 r. W uchwalonych wówczas poprawkach do istniej¹cej konstytucji czytamy, ¿e nowo powsta³e cia³o ma o¿ywiaæ i rozwijaæ dialog oraz spotkania
miêdzy m³odymi ludŸmi, reprezentantami religii monoteistycznych22 . Przedstawiciel sekcji zajmuje od tego czasu sta³e miejsce w Komitecie Wykonawczym. Inicjatywa zaanga¿owania w prace m³odszego pokolenia pojawi³a siê jednak oko³o
piêæ lat wczeœniej, wœród cz³onków Brytyjskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów. Kolejne krajowe organizacje z Francji, Niemiec, Izraela, W³och, Holandii i Szwecji
podjê³y niezw³ocznie brytyjsk¹ inicjatywê. Organizowane przez nie spotkania
wymusi³y na Komitecie Wykonawczym powo³anie nowej struktury, która by koordynowa³a tocz¹ce siê ju¿ prace23 .
Warto jednak zaznaczyæ, ¿e spotkania m³odych, zwi¹zane czasowo ze Zgromadzeniami Ogólnymi, nie zawsze odpowiadaj¹ zagadnieniom poruszanym w ramach przedstawionych powy¿ej konferencji. Uczestnicy obrad w Rzymie spotkali
siê z Janem Paw³em II, który wówczas zauwa¿y³: „Postawiliœcie sobie wznios³y
cel, aby przyczyniaæ siê do budowania lepszego œwiata przez promowanie i rozwijanie dialogu ¿ydowsko-chrzeœcijañskiego, przez spotkania m³odzie¿y wyznaj¹cej religie monoteistyczne oraz przez przeciwstawianie siê zagro¿eniom rasizmu, uprzedzeñ, nietolerancji i wszelkich form ksenofobii”24 . Podczas kolejnych
spotkañ poruszano nastêpuj¹ce zagadnienia:
Berno, 10 – 12 lipca 1987 r.: Modlitwa i duchowoœæ w spotkaniu ¯ydów i
chrzeœcijan.
Montreal, 17–19 sierpnia 1988 r.: Pojêcie dialogu – zagro¿enia pluralizmu.
Pary¿, 29 czerwca – 2 lipca 1989 r.: Czyni¹c œwiat lepszym: tikkun olam w
tradycji ¿ydowskiej, królestwo Boga – w chrzeœcijañskiej i khilafa – w islamskiej.
Internationaler Rat der Christen und Juden E.V. International Council of Christians and Jews..., s. 21.
Historiê utworzenia Sekcji M³odych Liderów prezentuje jej pierwszy przewodnicz¹cy Ch. KnochMund, Young Leadership Section of the ICCJ – A Short History (materia³y w posiadaniu autora niniejszego
opracowania).
24
John Paul II, Address to the Young Leadership of the International Council of Christians and Jews, w:
John Paul II. Spiritual Pilgrimage. Texts on Jews and Judaism 1979–1995, s. 171.
22

23
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Nes Ammim i Jerozolima, 3–10 lipca 1990 r.: Stosunki miêdzyreligijne w
ziemi religii – korzenie mi³oœci, w³adzy i sprawiedliwoœci w judaizmie, chrzeœcijañstwie i islamie.
Birmingham, 10–13 lipca 1991 r.: Religijna odnowa i nacjonalizm.
Naumburg, 9–11 lipca 1992 r.: Zrozumieæ siebie i drugiego – ku wzajemnemu porozumieniu i pogodzeniu siê z odmiennoœciami.
Rzym, 2–4 lipca 1993 r.: Religia – si³a jednocz¹ca czy dziel¹ca.
Warszawa, 7–9 lipca 1994 r.: Wspólne duchowe dziedzictwo.
Budapeszt, 6–8 lipca 1995 r.: Religijne postawy w spo³eczeñstwie pluralistycznym.
Todtmoos (Niemcy), 11–13 lipca 1996 r.: Dialog ponad granicami – m³odzi
ludzie, religie i konflikty.
Rzym, 2–7 wrzeœnia 1997 r.: Powrót do katakumb – wolnoœæ religijna w zsekularyzowanym œwiecie.
Kijów, 6–11 lipca 1999 r.: Agonia i ekstaza – emocje w religii.
Madryt, 7–11 lipca 2000 r.: Otrzyma³eœ email. Objawienie w postmodernistycznym œwiecie.
Wilno, 22–26 maja 2002 r.: Gotowi do dialogu – ucz¹c siê przesz³oœci dla
tworzenia przysz³oœci.
Amsterdam, 25–29 czerwca 2003 r.: Niebo.
Bonn, 15–17 lipca 2004 r.: Globalizacja i jej wp³yw na nasze ¿ycie osobiste,
religijne i narodowe.
Sztokholm, 8–15 sierpnia 2005 r.: Nadaj¹c sens stereotypom.
Heidelberg, 28 czerwca – 3 lipca 2006 r.: To¿samoœæ w zmieniaj¹cym siê œwiecie.
Yardley Hastings (Wielka Brytania), 24–30 lipca 2007 r.: Wspólnie korzystaæ z ziemi – religijne odmiennoœci i szacunek.
Cypr, 1–6 lipca 2008 r.: Wk³ad dialogu ¿ydowsko-chrzeœcijañsko-muzu³mañskiego na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie25 .
Nastêpne zmiany w strukturach Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów
zasz³y w po³owie 1988 r. Komitet Wykonawczy poszerzony zosta³ wówczas o
Radê Kobiet i Forum Abrahama. Od tego czasu kwestie podejmowane przez Miêdzynarodow¹ Radê s¹ rozwa¿ane tak¿e z perspektywy teologii feministycznej.
Zagadnienia te by³y czêsto omawiane w ramach corocznych, ogólnych konferencji. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e Rada Kobiet, podobnie jak Sekcja M³odych Liderów, organizowa³a tak¿e oddzielne konferencje. Pocz¹tkowo koordynatorem
prac by³a Lois Wilson z Kanady, mocno zaanga¿owana w prace Œwiatowej Rady
Koœcio³ów. Pierwsze spotkania siêgaj¹ drugiej po³owy lat osiemdziesi¹tych:
25
Autorowi niniejszego opracowania, pomimo korespondencji z biurem ICCJ w Heppenheim, nie uda³o
siê uzyskaæ informacji na temat spotkania w 1998 r. oraz dok³adnego miejsca konferencji na Cyprze.
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Montreal, 17–19 sierpnia 1988 r.: Odwaga bycia kobiet¹ – pokonuj¹c zniekszta³cony obraz kobiety we wspólnotach religijnych.
Lille, 2–6 czerwca 1989 r.: Rewolucja Francuska, wolnoœæ, równoœæ i kobiety.
Praga, 24–25 sierpnia 1990 r.: Zmiany we Wschodniej i Centralnej Europie.
Zadania i wyzwania, przed jakimi stoi Miêdzynarodowa Rada z perspektywy kobiet.
Southampton, 12–13 lipca 1991 r.: Wk³ad kobiet na rzecz porozumienia, pojednania i wychowania.
Ein Karem-Jerozolima, 5–7 sierpnia 1993 r.: Kobiety i pojednanie – idea i
rzeczywistoœæ.
Mátraháza (Wêgry), 12–13 lipca 1996 r.: Etyczne i duchowe dylematy czasów wspó³czesnych.
Rzym, 5–6 wrzeœnia 1997 r.: Drugi jako tajemnica – wyzwanie i partner.
Kijów, 8–11 lipca 1999 r.: Kobiety i religie. Wspó³czesne problemy kobiet na
Ukrainie.
Purmerend, 26–29 czerwca 2003 r.: Prawa cz³owieka – kobiety i religie.
Wspó³czesna perspektywa.
Chicago, 21–24 lipca 2005 r.: Na drodze do uzdrowienia – kobiety i religie w
globalnym œwiecie.
Sydney, 6–8 lipca 2007 r.: Rola kobiet w uzdrawianiu popêkanej ziemi.
Pobie¿ne chocia¿by spojrzenie na tematy kolejnych obrad Miêdzynarodowej
Rady Chrzeœcijan i ¯ydów pozwala wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e w jej prace zostali
zaanga¿owani wyznawcy islamu. Idea utworzenia trójstronnego forum pojawi³a
siê podczas obrad w Salamance w 1986 r. Cytowany wczeœniej Simpson napisa³,
¿e by³a to pe³na szacunku podró¿ do przesz³oœci trzech monoteistycznych religii26 . Konferencja rozpoczê³a siê w Madrycie, wyk³adem dotycz¹cym wspó³istnienia wyznawców trzech religii w œredniowiecznej Hiszpanii. Nastêpnie uczestnicy przenieœli siê na Papieski Uniwersytet w Salamance. Hasan Askari, islamski
profesor z Wielkiej Brytanii, pyta³, czy mo¿na ograniczyæ potêgê Boga do jednej
religii lub sposobu jej wyznawania. Askari doda³: „Jak tragiczne musi byæ to, ¿e
Bóg nieba i ziemi, Bóg wszystkich ludzi, którego wzywamy w modlitwach i
hymnach jest tak czêsto systematycznie ograniczany do Boga jednej lub drugiej
religii”27 .
Podczas Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie wskazano na koniecznoœæ
utworzenia w strukturach Miêdzynarodowej Rady nowego cia³a, które okreœlono
jako Forum Abrahama. Zosta³o ono ustanowione podczas obrad Zgromadzenia
Ogólnego w niemieckim Erlbach. Jego celem jest u³atwienie kontaktów, dialogu i
26
27

W.W. Simpson, R. Weyl, The International Council of Christians and Jews..., s. 59.
Tam¿e, s. 60.
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wspó³pracy na równych warunkach miêdzy cz³onkami narodu ¿ydowskiego,
chrzeœcijanami oraz wyznawcami islamu. Postêpuj¹c zgodnie z w³asnymi duchowymi tradycjami, odnajduj¹ oni korzenie swojej wiary w Abrahamie, s¹ zobowi¹zani do rozwijania postaw wzajemnego szacunku, akceptowania odmiennych pogl¹dów, w pe³nym uznaniu w³asnych tradycji religijnych.
Pierwsza wiêksza konferencja zorganizowana przez Forum odby³a siê w Berlinie, od 21 do 24 paŸdziernika 1999 r., a jej tematem by³o zagadnienie podstawowe we wzajemnych relacjach – koncepcja monoteizmu. Friedhelm Pieper, sekretarz Miêdzynarodowej Rady, otwieraj¹c obrady wskaza³ na inne jeszcze cele ustanowionego Forum. Jest nim otworzenie mo¿liwoœci spotkania miêdzy cz³onkami
narodu ¿ydowskiego, chrzeœcijanami i muzu³manami, zaanga¿owanymi w swoich
w³asnych krajach w miêdzyreligijny dialog, tak aby problematyka wzajemnych
relacji dotar³a nie tylko do œrodowisk akademickich oraz duchownych, lecz przeniknê³a do szerszego grona wyznawców28 . Druga samodzielna konferencja zorganizowana przez Forum Abrahama odby³a siê w Sarajewie, od 13 do 16 listopada
2005 r. Koñcz¹c uwagi na temat Forum Abrahama dodajmy, ¿e zanim pojawi³a
siê idea jego ustanowienia, ju¿ w 1990 r. Krajowa Konferencja Chrzeœcijan i
¯ydów z USA wybra³a muzu³manina, Aly Masouda na cz³onka swojego Komitetu Wykonawczego.
Miêdzynarodowa Rada dysponuje dwoma odznaczeniami: Stenberga oraz Z³otym Medalionem za zas³ugi na rzecz dialogu. Pierwsze z nich przyznawane jest
za trwa³y intelektualny wk³ad dla miêdzyreligijnego pojednania, szczególnie, lecz
nie wy³¹cznie, na polu dialogu chrzeœcijañsko-¿ydowskiego. Osi¹gniêcia te jednak musz¹ mieæ miêdzynarodowe znaczenie, wywieraæ wp³yw na spo³ecznoœci,
których nie reprezentuje nagrodzony. Po raz pierwszy medal Stenberga wrêczony
zosta³ 23 grudnia 1986 r. Otrzyma³ go wówczas katolicki duchowny – o. Marcel
Dubois. W Aachen, 18 lipca 2004 r., medal Stenberga otrzyma³ Mustafa Ceric –
wielki mufti Boœni i Hercegowiny. Za pioniersk¹ dzia³alnoœæ i dialog prowadzony
na p³aszczyŸnie religijnej Z³ote Medaliony otrzymali dwaj Polacy, wspó³przewodnicz¹cy Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów: ks. prof. dr hab. Micha³ Czajkowski oraz dr hab. Stanis³aw Krajewski.
Pomijaj¹c coroczn¹ konferencjê, która odby³a siê w Warszawie w dniach od 10
do 13 lipca 1994 r., zwróæmy uwagê na kilka innych akcentów zwi¹zanych z
udzia³em Polaków we wczeœniejszych i póŸniejszych obradach29 . W sprawozdaniach z obrad w Seelisbergu wymienia siê przewodnicz¹cego Ligi ds. Walki Rasizmem (zosta³a ona utworzona w marcu 1946 r.). By³ nim wówczas Juliusz Górecki – cz³onek Polskiej Partii Socjalistycznej. Musia³o jednak up³yn¹æ jeszcze wiele
F. Pieper, Opening and Welcome, „From the Martin Buber House” 2000, nr 28, s. 7.
Wœród uczestników i prelegentów nale¿y wymieniæ: panów Marka Edelmana, Micha³a Friedmana,
Stanis³awa Krajewskiego, ks. Jacka Salija oraz ks. Henryka Paprockiego.
28

29
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lat, aby swój udzia³ w pracach Miêdzynarodowej Rady w sposób wyraŸniejszy
zaznaczyli inni Polacy.
W szwajcarskim Fryburgu, w 1987 r., podczas corocznego kolokwium odbywaj¹cego siê jak zwykle wraz z obradami Zgromadzenia Ogólnego, uczestniczy³
bp Henryk Muszyñski – przewodnicz¹cy ówczesnej Podkomisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Opisuj¹c swoje spostrze¿enia z tego spotkania,
Muszyñski zaznacza: „Fakt, ¿e by³em jedynym przedstawicielem Koœcio³a polskiego sprawi³, ¿e pytano w³aœciwie o wszystko, co mia³o jakikolwiek zwi¹zek z
Polsk¹. Najwiêcej pytañ dotyczy³o konwentu karmelitañskiego w Oœwiêcimiu
[...]. Auschwitz w ró¿nych wymiarach, w tym tak¿e jako ¿ywe œwiadectwo tych,
którzy zostali uratowani przez Polaków, dominowa³ wyraŸnie w rozmowach i
spotkaniach, nie by³ jednak jedynym tematem. Pytano o ¿ycie religijne ¯ydów w
obecnej Polsce, o reakcje na temat filmu Lanzmanna pt. „Shoah”, o to, co zmieni³o siê w przepowiadaniu, katechezie i nauczaniu Koœcio³a katolickiego w Polsce
[...]”30 .
Podczas kolokwium w Aachen swoj¹ obecnoœæ zaznaczy³o dwóch innych Polaków. Redaktor Konstanty Gebert wyg³osi³ referat na temat w³aœciwego i fa³szywego przedstawiania osób o odmiennych pogl¹dach w œrodkach spo³ecznego
przekazu. Zdzis³aw Bielecki – wspó³przewodnicz¹cy Rady Wspólnej Katolików i
Muzu³manów – wzi¹³ udzia³ w panelu poœwiêconym relacjom ¯ydów, chrzeœcijan
i wyznawców islamu w Polsce. Na spotkaniu w Mauloff/Weilord obecny by³ ks.
prof. dr hab. Waldemar Chrostowski, a w Kijowie redaktor „Tygodnika Powszechnego”, Adam Szostkiewicz. Wyg³osi³ on wówczas wyk³ad na temat roli
religii w postkomunistycznym spo³eczeñstwie. Nale¿y odnotowaæ w sposób
szczególny Zgromadzenie Ogólne i konferencjê w Rydze. Wówczas to w sk³ad
Komitetu Wykonawczego na dwuletni¹ kadencjê wybrany zosta³ wspominany ju¿
Micha³ Czajkowski. Po dwóch latach pracy zrezygnowa³ on z piastowanego stanowiska ze wzglêdu na liczne obowi¹zki w Polsce.
Wspomnijmy tak¿e o specjalnej konferencji zorganizowanej przez Miêdzynarodow¹ Radê Chrzeœcijan i ¯ydów w Krakowie, w dniach od 7 do 10 kwietnia
1991 r. Tematem obrad by³o zagadnienie Holokaustu i jego implikacji dla chrzeœcijañskiej i ¿ydowskiej teologii. Waldemar Chrostowski wyg³osi³ wówczas wyk³ad dotycz¹cy wp³ywu Holokaustu na chrzeœcijañsk¹ interpretacjê Biblii.
W 1985 r. Miêdzynarodowa Rada zapocz¹tkowa³a organizowanie seminariów
chrzeœcijan i ¯ydów z wschodniej i centralnej Europy. Po raz pierwszy mia³o to
miejsce w Budapeszcie. Dwa lata póŸniej, 17 wrzeœnia 1987 r., w niemieckim
Buckow (60 km od Berlina) odby³o siê seminarium poœwiêcone wk³adowi ludno30
H. Muszyñski, Kolokwium Miêdzynarodowej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów, „Tygodnik Powszechny”
1987, nr 37, s. 2. Krótkie sprawozdanie z obrad we Fryburgu znajduje siê w „Tygodniku Powszechny” 1987,
nr 31, s. 7.
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œci ¿ydowskiej w dziewiêtnastowieczn¹ i dwudziestowieczn¹ kulturê europejsk¹.
Biskupa Muszyñskiego reprezentowa³ ks. prof. dr hab. Stanis³aw Ziêba. Uczestniczy³ w nim tak¿e Stanis³aw Krajewski, a pani Monika Krajewska wyg³osi³a referat poœwiêcony trosce o zachowanie pamiêci o ¯ydach polskich.
W podsumowaniu podkreœlmy, ¿e Miêdzynarodow¹ Radê Chrzeœcijan i ¯ydów
wspó³tworz¹ instytucje znajduj¹ce siê na wszystkich kontynentach. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy s¹ konferencje organizowane w ró¿nych miejscach naszego globu. Uczestnikami dialogu s¹ ju¿ nie tylko ¯ydzi i chrzeœcijanie, lecz
tak¿e muzu³manie. Wynika to zapewne z przekonania, ¿e prawdziwego dialogu
nie mo¿na zbudowaæ bez pojednania miêdzy religiami. W orbitê braterskich rozmów w³¹czeni zostali tak¿e m³odzi ludzie – przedstawiciele trzech wielkich religii monoteistycznych. Ta ostatnia uwaga jest niezmiernie wa¿na. Ka¿dy dialog,
równie¿ miêdzyreligijny, potrzebuje nieustannie nowych inspiracji i dynamicznego rozwoju. Zaanga¿owanie m³odych ludzi w prace Miêdzynarodowej Rady pozwala z nadziej¹ spogl¹daæ na jej przysz³oœæ. Prace i konferencje Rady – podobnie jak w przypadku innych gremiów zajmuj¹cych siê dialogiem ekumenicznym i
miêdzyreligijnym – pozostaj¹ jednak ci¹gle znane tylko specjalistom i bezpoœrednim uczestnikom braterskich rozmów. O przyczyny takiego stanu rzeczy nale¿a³oby jednak zapytaæ przedstawicieli Polskiej Rady Chrzeœcijan i ¯ydów.
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Z DZIA£ALNOŒCI
ŒWIATOWEJ RADY KOŒCIO£ÓW

Dziewi¹te Zgromadzenie Ogólne Œwiatowej Rady Koœcio³ów, obraduj¹ce w
Porto Alegre (Brazylia) w lutym 2006 r. wybra³o 150-osobowy Komitet Naczelny, którego g³ównym zadaniem jest realizowanie podjêtych przez zgromadzenie
uchwa³.
Pierwsze posiedzenie nowego Komitetu Naczelnego odby³o siê w Genewie
w dniach od 30 sierpnia do 6 wrzeœnia 2006 r. Integraln¹ czêœci¹ obrad by³a
próba odpowiedzi na pytanie: „Co znaczy byæ chrzeœcijaninem we w³asnej
wspólnocie w ramach pluralistycznego spo³eczeñstwa?” Podczas trzech wieczornych posiedzeñ delegaci sk³adali œwiadectwo o ¿yciu religijnym w swoich Koœcio³ach i spo³eczeñstwach.
Z planami pracy na najbli¿sze lata zapoznali zebranych zarówno przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego (moderator) ks. Walter Altmann, jak i sekretarz generalny ks. Samuel Kobia. Altmann poœwiêci³ wiele uwagi sprawie pluralizmu
religijnego. Zwróci³ uwagê, ¿e pluralizm szerzy siê w ca³ym œwiecie i mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e „w sektorze religijnym zacznie dominowaæ nieprzyjazne
myœlenie konkurencyjne”. „Jeœli nie chcemy dopuœciæ do rozniecania konfliktów lub bezwzglêdnej konkurencji, wówczas pozostaje tylko jedna opcja, daj¹ca siê uzasadniæ biblijnie i teologicznie: ekumeniczny dialog i wspó³praca”.
Mówca odniós³ te s³owa zarówno do relacji miêdzychrzeœcijañskich jak i miêdzyreligijnych.
Samuel Kobia skupi³ swoj¹ uwagê na trzech tematach: wojnie w Libanie, migracji i odnowie organizacyjnej ŒRK. Rada wys³a³a trzyosobow¹ delegacjê na teren, gdzie toczy³y siê dzia³ania wojenne. O swoich doœwiadczeniach poinformowali oni zebranych w osobnych wyst¹pieniach. W zwi¹zku z zaostrzaj¹cym siê
konfliktem pomiêdzy Palestyñczykami i Izraelczykami sekretarz generalny zapro-
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ponowa³ powo³anie ekumenicznego forum Izrael – Palestyna. Propozycja ta zosta³a przyjêta w uchwalonej deklaracji. Kobia zwróci³ uwagê, ¿e zagadnienie migracji ma œcis³e powi¹zanie ze zjawiskiem pluralizmu. Swój wniosek sformu³owa³ nastêpuj¹co: kwestia religijnego pluralizmu musi zostaæ uzupe³niona o zagadnienia spo³eczne zwi¹zane z ubóstwem jako przyczyn¹ migracji oraz
gotowoœci¹ dominuj¹cych kultur na ca³ym œwiecie nie tylko do asymilacji przybyszów, lecz tak¿e do zmiany po obu stronach w procesie integracji.
Wa¿nym punktem obrad by³o wspomnienie 40. rocznicy Œwiatowej Konferencji do Spraw Koœcio³a i Spo³eczeñstwa, która odby³a siê w Genewie w 1966 roku
z inicjatywy ŒRK. Referat wprowadzaj¹cy przedstawi³ by³y sekretarz generalny
ŒRK, ks. dr Konrad Raiser. Mówi³ on o napiêciu, jakie da³o siê odczuæ podczas i
po zakoñczeniu Konferencji Genewskiej pomiêdzy wczeœniejszym konceptem
ekumenicznym „odpowiedzialnego spo³eczeñstwa”, preferuj¹cym dialog z politykami, a nowym konceptem, który swój pierwotny wyraz znalaz³ w tzw. „teologii
rewolucji”, opowiadaj¹c siê miêdzy innymi za koniecznoœci¹ konfrontacji z
w³adz¹ polityczn¹, konfrontacj¹ nie wykluczaj¹c¹ stosowania przemocy. Prowadzona dyskusja nie doprowadzi³a wprawdzie do powstania nowego, powszechnie
akceptowanego konceptu, sk³oni³a jednak do respektowania ró¿nych tradycji teologicznych i wspólnego dzia³ania w konkretnych sprawach. Wa¿ny w dyskusji
by³ g³os prawos³awnego arcybiskupa Tirany Anastasiosa, który zwróci³ uwagê na
wielkie zmiany, jakie nast¹pi³y po 1966 roku. Wymieni³ w tym kontekœcie upadek
komunizmu, wzrost potêgi islamu oraz powiêkszenie sfery ubóstwa w krajach
bogatych i bogactwa w krajach biednych. Anastasios powraca³ wielokrotnie podczas obrad do sprawy, by Koœcio³y chrzeœcijañskie nie pozostawia³y walki z ubóstwem islamowi, który uwa¿any jest dzisiaj przez miliony ludzi na ca³ym œwiecie
za nadziejê w tej walce.
Wytyczn¹ dla dyskusji nad planem pracy na najbli¿sze lata sta³o siê has³o ukute podczas Zgromadzenia Ogólnego w Porto Alegre: „Do less and do it better”.
Chodzi o to, aby podejmowaæ mniej inicjatyw, lecz te ju¿ podjête realizowaæ konsekwentniej. Komitet Naczelny przyj¹³ z niewielkimi zmianami nowe struktury i
metody pracy przygotowane przez sztab genewski. Przewiduje siê œciœlejsz¹ ni¿
dotychczas wspó³pracê z œwiatowymi zwi¹zkami wyznaniowymi, takimi jak
Œwiatowa Federacja Luterañska, Œwiatowy Alians Koœcio³ów Reformowanych i
inne, które – podobnie jak ŒRK – maj¹ swoj¹ siedzibê w Centrum Ekumenicznym w Genewie.
Kieruj¹c siê przytoczon¹ wy¿ej zasad¹ po³¹czono ze sob¹ ró¿ne komisje. Dotychczasowa Komisja Koœcio³ów do Spraw Miêdzynarodowych wch³onê³a trzy
inne: Komisjê do spraw Diakonii i Rozwoju, Komisjê do spraw Sprawiedliwoœci,
Pokoju i Integralnoœci Stworzenia oraz Komisjê do spraw Dialogu Miêdzyreligijnego. Utworzono szeœæ nowych obszarów programowych, które maj¹ realizowaæ
25 projektów i oko³o 80 „inicjatyw”.
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Nowe obszary programowe przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
Obszar programowy 1:
Œwiatowa Rada Koœcio³ów i ruch ekumeniczny w XXI stuleciu. Przewiduje siê
tutaj dalsz¹ pracê nad dokumentem sprzed kilkunastu lat zatytu³owanym „Wspólne rozumienie i wspólna wizja Œwiatowej Rady Koœcio³ów”, pielêgnowanie stosunków z Koœcio³ami cz³onkowskimi i niecz³onkowskimi, podejmowanie dzia³añ
na rzecz wiêkszego zaanga¿owania kobiet i m³odzie¿y w realizacjê inicjatyw
ekumenicznych, refleksjê nad nowoutworzon¹ globaln¹ platform¹ teologiczn¹,
stanowi¹c¹ fundament dla dalszej dzia³alnoœci ŒRK.
Obszar programowy 2:
Jednoœæ, misja i ewangelizacja oraz duchowoœæ. Przewiduje siê tutaj dalsz¹
pracê nad procesem realizowanym pod has³em „Wezwani, aby stanowiæ Jeden
Koœció³” i deklaracj¹ w sprawie „Istoty i misji Koœcio³a”. Tutaj podjête zostan¹
tak¿e przygotowania do obchodów setnej rocznicy I Œwiatowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu w 1910 roku.
Obszar programowy 3:
Œwiadectwo publiczne, obejmuj¹cy zaanga¿owanie na rzecz pokoju, szczególne zainteresowanie sytuacj¹ na Bliskim Wschodzie, kontynuowanie Dekady na
rzecz przezwyciê¿enia przemocy.
Obszar programowy 4:
Sprawiedliwoœæ i diakonia. Przewidziane jest tutaj szczególne zainteresowanie
wspieraniem inicjatyw zwi¹zanych ze zwalczaniem AIDS, a tak¿e takimi kwestiami, jak wiara, nauka, technika i etyka ze szczególnym uwzglêdnieniem nowych technologii.
Obszar programowy 5:
Edukacja ekumeniczna. Dotyczy refleksji nad dalsz¹ dzia³alnoœci¹ Instytutu
Ekumenicznego w Bossey ko³o Genewy a tak¿e nowych programów edukacyjnych.
Obszar programowy 6:
Dialog i wspó³praca miêdzyreligijna. Przewiduje siê tutaj m. in. dalsz¹ pracê
nad dokumentem „To¿samoœæ chrzeœcijañska i pluralizm religijny” oraz wspomaganie Koœcio³ów, które znalaz³y siê w sytuacji miêdzyreligijnego konfliktu.
Komitet Naczelny przyj¹³ ró¿ne rezolucje w sprawie sytuacji w takich krajach,
jak Liban, Sri Lanka, Filipiny, Kosowo i Sudan, a tak¿e odnoœnie do zasad sprawiedliwego handlu oraz duszpasterskiej opieki nad chorymi na HIV/AIDS.
Pó³tora roku póŸniej, w dniach 13-20 lutego 2008 r., Komitet Naczelny zebra³ siê po raz wtóry w Genewie. Obrady toczy³y siê pod znakiem jubileuszu –
60. rocznicy powo³ania do ¿ycia Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Przewodnicz¹cy Komitetu Naczelnego, ks. Walter Altmann przypomnia³ przy
tej okazji o g³ównym celu, jaki Rada zapisa³a w swoim statucie: jest nim „wzy-
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wanie Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci – w jednej wierze i jednej wspólnocie eucharystycznej” i wspólne dawanie wyrazu temu celowi „przez œwiadectwo
i s³u¿bê dla œwiata”. Sta³e przypominanie o potrzebie jednoœci przez ruch ekumeniczny sprawi³o, ¿e „koniecznoœæ d¹¿enia do niej spotyka siê z aprobat¹ nie tylko
ze strony Koœcio³ów cz³onkowskich, lecz tak¿e Koœcio³ów ewangelikalnych i zielonoœwi¹tkowych”. Innym „wa¿nym osi¹gniêciem ruchu ekumenicznego” jest to, i¿
wszystkie wspó³czesne Koœcio³y dziel¹ przekonanie, „¿e teologiczny dialog, misja i
diakonia s¹ integralnym elementem koœcielnej egzystencji”.
Sekretarz generalny ks. Samuel Kobia stwierdzi³ w swoim sprawozdaniu, ¿e
œwiatowa wspólnota Koœcio³ów daje swoim cz³onkom mo¿liwoœæ stawiania czo³a
wspólnym wyzwaniom – wyzwaniom, z którymi konfrontuje je œwiat, ale tak¿e
wyzwaniom, które powstaj¹ wskutek zmieniaj¹cego siê krajobrazu koœcielnego.
Jako jedno z wyzwañ wymieni³ „tempo i rozmiar wzrostu wspólnot ewangelikalnych, zielonoœwi¹tkowych i charyzmatycznych oraz takich, które nie czuj¹ siê
zwi¹zane z ¿adnymi strukturami wyznaniowymi”. Wzrost ten odbywa siê czêsto
kosztem Koœcio³ów tradycyjnych, w tym tak¿e Koœcio³ów cz³onkowskich ŒRK.
Sekretarz generalny dostrzeg³ te¿ „nowe drogi do œciœlejszej wspó³pracy” miêdzy Koœcio³ami cz³onkowskimi a Koœcio³ami nie nale¿¹cymi do ŒRK. Ze wzglêdu na „Ewangeliê spo³eczn¹” i zaanga¿owanie Koœcio³ów na rzecz sprawiedliwoœci powsta³y „nowe mosty przekraczaj¹ce stare podzia³y” miêdzy Koœcio³ami
ewangelikalnymi i zielonoœwi¹tkowymi z jednej strony a tradycyjnym ruchem
ekumenicznym – z drugiej. Obok g³ównego zadania ŒRK, polegaj¹cego na „pog³êbianiu wspólnoty wœród Koœcio³ów cz³onkowskich”, Kobia podkreœli³ odpowiedzialnoœæ Rady za „poszerzenie wspó³pracy w ruchu ekumenicznym i zapewnienie jego integralnoœci”. Wprawdzie wysi³ki zmierzaj¹ce w tym kierunku „nie
mog¹ naruszyæ osi¹gniêæ przesz³oœci”, jednak ŒRK musi powa¿nie potraktowaæ
misjê zlecon¹ przez Trójjedynego Boga, a polegaj¹c¹ na „autentycznym po³¹czeniu wszystkich Koœcio³ów”. W konkluzji stwierdzi³: „Tej koinonii nie mo¿emy
nigdy ograniczaæ do samych siebie”.
Ustalono, ¿e trwaj¹ca od 2001 roku Dekada na rzecz Przezwyciê¿ania Przemocy zostanie podsumowana w maju 2011 r. podczas Miêdzynarodowej Ekumenicznej Konwokacji Pokojowej w stolicy Jamajki – Kingston. Konwokacja ta odbywaæ siê bêdzie pod has³em „Chwa³a niech bêdzie Bogu a na ziemi pokój” i
zgromadzi ponad 2000 uczestników. Podczas poœwiêconego tej sprawie posiedzenia plenarnego poinformowano o ró¿nych inicjatywach podejmowanych przez
Koœcio³y cz³onkowskie. Ojciec Gosbert Byamungu, bior¹cy udzia³ w obradach
jako obserwator watykañski, potwierdzi³ wsparcie Koœcio³a rzymskokatolickiego
dla tego przedsiêwziêcia.
Komitet Naczelny wypowiedzia³ siê w rezolucjach i w punktach zapisanych w
protokole na temat kryzysowych sytuacji w ró¿nych czêœciach œwiata. Dotyczy³y
one napiêtej sytuacji w Kenii, która powsta³a wskutek nierzetelnego przeprowa-
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dzenia w tym kraju wyborów prezydenckich; podobnego rodzaju napiêæ w Pakistanie, gdzie jednak – jak oceniono – pojawi³a siê nadzieja na „powrót do demokratycznej formy rz¹dów”, tutaj do³¹czony by³ apel do Koœcio³ów „o dalsze modlitwy na rzecz pokoju i pojednania w Pakistanie”; sytuacji w strefie Gazy z apelem o zniesienie blokady tego terytorium. W punkcie zapisanym w protokole
zwrócono uwagê na skutki zmiany klimatu, które daj¹ siê „ju¿ odczuæ w wielu
regionach œwiata”, tote¿ – zdaniem Komitetu Naczelnego –„trzeba dzia³aæ natychmiast”, a wa¿n¹ rolê przywódcz¹ mog¹ tu przej¹æ Koœcio³y.
Dyskutowano te¿ nad rezolucj¹ „w sprawie sprawiedliwoœci i winy ekologicznej”, przekazuj¹c j¹ Koœcio³om cz³onkowskim do refleksji i zajêcia stanowiska.
Znowelizowany projekt bêdzie omawiany podczas nastêpnego posiedzenia Komitetu Naczelnego we wrzeœniu 2009 roku.
Przes³anie z okazji jubileuszu ŒRK przes³a³ na rêce sekretarza generalnego
przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, kard. Walter Kasper.
Stwierdzi³ w nim, ¿e po prawie 60 latach swego istnienia Rada jest dziœ zaufanym
partnerem Koœcio³a katolickiego w d¹¿eniach do pojednania chrzeœcijan. „Daj¹c
œwiadectwo chrzeœcijañskie, pog³êbiamy jednoœæ, jaka ju¿ miêdzy nami istnieje
przez wspóln¹ wiarê i chrzest. Nasze dobre stosunki wzajemne s¹ znakiem wspólnego chrzeœcijañskiego powo³ania, by d¹¿yæ niestrudzenie do przywrócenia pe³nej widzialnej jednoœci chrzeœcijan. Nasze «powszechne braterstwo» sta³o siê ju¿
silnym przekonaniem ekumenicznym” – napisa³ kardyna³. Zwróci³ uwagê, ¿e
„ruch ekumeniczny roœnie, mimo pojawiaj¹cych siê nowych wyzwañ, które wymagaj¹ rozeznania, elastycznoœci i konstruktywnych inicjatyw”.
W ramach obchodów 60-lecia Rady, 17 lutego, w genewskiej katedrze œw. Piotra, nale¿¹cej do Koœcio³a Ewangelicko-Reformowanego, odby³o siê nabo¿eñstwo
ekumeniczne. Kazanie wyg³osi³ prawos³awny patriarcha Konstantynopola Bart³omiej I. Stwierdzi³, ¿e ŒRK stworzy³a „idealn¹ platformê” dla Koœcio³ów w celu
prowadzenia dialogu i wspierania jednoœci chrzeœcijan, ale tak¿e w celu zajmowania siê potrzebami spo³eczeñstwa. Wezwa³ on Koœcio³y cz³onkowskie do dalszego zacieœnienia wspó³pracy. „Dziœ bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem niezbêdne s¹ miêdzy nami mosty do przezwyciê¿enia naszych ró¿nic” – powiedzia³
patriarcha. Udzia³ w nabo¿eñstwie wziêli m.in. sekretarz Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan bp Brian Farrell i sta³y obserwator Stolicy Apostolskiej przy
urzêdach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie abp Silvano Tomasi.
Przez przyjêcie dwóch nowych Koœcio³ów liczba Koœcio³ów cz³onkowskich
ŒRK wzros³a do 349, reprezentuj¹cych oko³o 560 mln wiernych. Dzia³aj¹ one w
110 krajach i reprezentuj¹ niemal wszystkie tradycje chrzeœcijañskie. Nowe Koœcio³y cz³onkowskie to: Koœció³ Ewangelicki Laosu i Niezale¿ny Koœció³ Prezbiteriañski Brazylii. Pierwszy, licz¹cy ok. 100 tys. cz³onków, jest najwiêkszym Koœcio³em Laosu, pierwszym, który uzyska³ cz³onkostwo w ŒRK. Drugi powsta³ w
1903 r., aktualnie ma 95 tys. cz³onków.
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Komitet Naczelny powo³a³ specjaln¹ komisjê, której zadaniem jest wy³onienie
kandydata na stanowisko nowego sekretarza generalnego. Jego wybór oczekiwany jest podczas nastêpnego posiedzenia Komitetu Naczelnego we wrzeœniu 2009
roku. Powo³anie wspomnianej komisji sta³o siê konieczne, gdy¿ obecny sekretarz
generalny ks. Samuel Kobia oœwiadczy³, ¿e nie zamierza ubiegaæ siê o wybór na
drug¹ 5-letni¹ kadencjê; obecna up³ywa 31 grudnia 2008 roku. Przewodnicz¹cy
Komitetu Naczelnego oœwiadczy³, ¿e „Komitet Naczelny przyj¹³ tê informacjê z
ubolewaniem, lecz akceptuje decyzjê sekretarza generalnego. Pragniemy respektowaæ jego decyzjê i jego prywatn¹ sferê”. Doda³: „Chcielibyœmy wyraziæ nasz¹
g³êbok¹ wdziêcznoœæ za pe³n¹ poœwiêcenia pos³ugê, jak¹ pe³ni³ jako sekretarz generalny Rady od stycznia 2004 roku”. Kobia jest pierwszym Afrykañczykiem
wybranym na stanowisko sekretarza generalnego ŒRK. W przesz³oœci by³ on sekretarzem generalnym Krajowej Rady Koœcio³ów Kenii. S³u¿y³ te¿ ŒRK jako dyrektor Zespo³u Programowego „Sprawiedliwoœæ, Pokój i Ochrona Stworzenia”.
Komitet Naczelny powo³a³ Komitet ds. Koncepcji Zgromadzenia Ogólnego
(Discernment Committee), który ma m. in. zastanowiæ siê nad takim ukszta³towaniem planowanego na rok 2013 Zgromadzenia Ogólnego, by sta³o siê ono „poszerzon¹ przestrzeni¹ spotkania”. Chodzi tu o aktywniejsze w³¹czenie do obrad partnerów z Koœcio³ów niecz³onkowskich, ale w taki sposób, ¿eby nie odbi³o siê to
negatywnie na to¿samoœci i metodzie pracy ŒRK. Sekretarz generalny zosta³ zobowi¹zany do poszukiwania odpowiedniego miejsca obrad.
Opracowa³: Karol Karski
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WSPÓ£PRACA EKUMENICZNA W EUROPIE
Doroczne posiedzenie
Konferencji Koœcio³ów Europejskich
i Rady Konferencji Episkopatów Europy,
Londyn, 21-24 lutego 2008

Komunikat prasowy
By³o to pierwsze spotkanie Wspólnego Komitetu Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KKE) i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) po III Europejskim Zgromadzeniu Ekumenicznym (III EZE), które odby³o siê w dniach 4-9
wrzeœnia 2007 roku w Sibiu (Rumunia). Najwa¿niejszym punktem porz¹dku obrad spotkania w Londynie by³a ocena III EZE.
W uwagach wstêpnych prezydent KKE, ks. Jean-Arnold Clermont, mówi³ o
trzech wyzwaniach, z jakimi ma dzisiaj do czynienia ruch ekumeniczny. Pierwszym jest globalizacja, która zmusza nas do zaapelowania do „cz³onków naszych
Koœcio³ów o podjêcie dzia³añ na rzecz poszerzenia œwiadomoœci”. Drugim wyzwaniem jest sekularyzacja naszego kontynentu, trzecim – potrzeba przemyœlenia
struktur wspó³pracy ekumenicznej miêdzy Koœcio³ami Europy w œwietle odnowionego wspólnego œwiadectwa. Gotowoœæ do zmierzenia siê z tymi wyzwaniami
by³aby wyraŸnym znakiem, i¿ Koœcio³y podchodz¹ powa¿nie do zachodz¹cych
zmian.
Wiceprzewodnicz¹cy CCEE, kardyna³ Jean-Pierre Ricard, wymieni³ ze swej
strony cztery priorytety. Po pierwsze, stoimy przed koniecznoœci¹ nieustannego i
wytrwa³ego wyjaœniania celów naszego ekumenicznego zobowi¹zania („jakiej
formy jednoœci pragniemy?”). Po drugie, zachodzi pilna potrzeba poszerzenia doœwiadczenia wspólnoty ekumenicznej, na przyk³ad ze wzglêdu na opiniê publiczn¹ bliskiego nam œrodowiska, które jest wystawione na pokusê relatywizmu,
synkretyzmu lub konfesyjnego zacieœnienia; podobne otwarcie zdaje siê byæ równie¿ konieczne wobec m³odzie¿y. Po trzecie, powinniœmy byæ bardziej obecni
tam, gdzie zagro¿one jest „cz³owieczeñstwo cz³owieka”. Po czwarte, powinni-
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œmy rozwin¹æ ekumeniê ¿ycia duchowego, zw³aszcza w sytuacjach, w których
daje siê zauwa¿yæ tylko nieznaczny postêp w rozwoju ruchu ekumenicznego, a w
niektórych przypadkach mo¿na mówiæ wrêcz o regresie w zakresie tych d¹¿eñ;
taki stan rzeczy mo¿e wp³ywaæ deprymuj¹co na ludzi.
III EZE w Sibiu spotka³o siê ze strony Wspólnego Komitetu z generalnie
dobr¹ ocen¹, chocia¿ podniesiono te¿ w dyskusji pewne krytyczne aspekty. W
obecnej sytuacji ekumenicznej Zgromadzenie zademonstrowa³o, ¿e chrzeœcijanie
europejscy potrafi¹ na ró¿nych p³aszczyznach z³o¿yæ wspólne œwiadectwo i
wnieœæ samodzielny wk³ad do budowy wspólnego europejskiego domu. Z drugiej
strony III EZE dowiod³o, ¿e zachodzi mo¿liwoœæ rozwa¿ania istniej¹cych ró¿nic i
nieporozumieñ w atmosferze wielkiej otwartoœci i braterstwa. ¯ywotne znaczenie
ma podtrzymanie kontaktów pomiêdzy delegatami w Sibiu, gdy¿ stanowi¹ oni
„¿ywe poselstwo” III EZE. Z tego powodu Wspólny Komitet postanowi³ opublikowaæ i rozpowszechniæ raport Zgromadzenia, zainicjowaæ regularn¹ interaktywn¹ korespondencjê z delegatami oraz wspieraæ wymianê duchowego bogactwa ró¿nych tradycji wyznaniowych.
W sprawie przysz³ej wspó³pracy miêdzy KKE a CCEE Wspólny Komitet postanowi³ d¹¿yæ do pog³êbienia ekumenicznego wspó³dzia³ania na p³aszczyŸnie
lokalnej i europejskiej w zakresie tematyki „zdolnej do konsensu” w œwietle Karty Ekumenicznej i zaleceñ Sibiu. Chodzi tu o wspieranie znajomoœci Biblii w
Europie, dialogu miêdzyreligijnego (zw³aszcza z muzu³manami), ochrony stworzenia, kwestii zwi¹zanych z migracj¹ i dzia³alnoœci pokojowej. Poza tym chce
siê podnieœæ problemy nowego ukszta³towania ruchu ekumenicznego w Europie.
Uczestnicy obrad zaakceptowali program pracy Komitetu CCEE i KKE ds.
Stosunków z Muzu³manami w Europie. Przewiduje on zwo³anie Europejskiej
Konferencji Chrzeœcijan i Muzu³manów, która odbêdzie siê w dniach 20-23 paŸdziernika 2008 roku w Brukseli. Jej temat brzmi: „Obywatele Europy – ludŸmi
wiary. Chrzeœcijanie i muzu³manie jako aktywni partnerzy w spo³eczeñstwach
europejskich”.
Dialog z islamem i z innymi religiami by³ te¿ powodem z³o¿enia wizyty w
Centrum St. Ethelburga ds. Pojednania i Pokoju. Centrum to znajduje siê w starym koœciele anglikañskim, który w 1993 roku zosta³ zniszczony przez bombê Irlandzkiej Armii Republikañskiej (IRA). W okresie póŸniejszym odbudowano ten
koœció³ jako miejsce spotkañ i wymiany doœwiadczeñ miêdzy ró¿nymi religiami.
W pobli¿u starego budynku znajduje siê namiot beduiñski, gdzie spotykaj¹ siê
przedstawiciele ró¿nych religii w celu „rozwa¿ania ró¿nic, za¿egnywania konfliktów i k³adzenia mocnych fundamentów wspó³pracy”.
Wspólny Komitet wys³ucha³ informacji na temat dzia³alnoœci Komisji KKE ds.
Koœcio³a i Spo³eczeñstwa, jak równie¿ Komisji CCEE zainstalowanej w Unii Europejskiej. Informacje te dotyczy³y szczególnie aktualnych tematów Instytucji
Europejskich.

56

WSPÓ£PRACA EKUMENICZNA W EUROPIE

Gospodarze posiedzenia wydali przyjêcie dla cz³onków Wspólnego Komitetu.
Byli to: Sion College – instytucja duchowieñstwa anglikañskiego, rzymskokatolicki arcybiskup Westminsteru – kardyna³ Cormac Murphy-O’Connor, jak równie¿ anglikañski biskup Londynu – Richard Chartres. Szczególnie znacz¹cy by³
udzia³ w nieszporach w katedrze rzymskokatolickiej i w nabo¿eñstwie wieczornym (Evensong) w katedrze anglikañskiej Œw. Paw³a.
Nastêpne posiedzenie doroczne odbêdzie siê w dniach 19-22 lutego 2009 roku
w Esztergom (Wêgry).
Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zrzesza przewodnicz¹cych 34
krajowych konferencji episkopatów. Funkcjê przewodnicz¹cego pe³ni aktualnie
kardyna³ Pèter Erdö, arcybiskup Esztergom-Budapesztu, prymas Wêgier. Sekretarzem generalnym CCEE jest Mons. Aldo Giordano. Sekretariat ma swoj¹ siedzibê
w St. Gallen (Szwajcaria).
Konferencja Koœcio³ów Europejskich jest spo³ecznoœci¹ 120 Koœcio³ów prawos³awnych, protestanckich, anglikañskich i starokatolickich ze wszystkich krajów Europy oraz 40 organizacji stowarzyszonych. KKE zosta³a utworzona w
1959 roku. Organizacja ta posiada biura w Genewie, Brukseli i Strassburgu.
T³umaczenie: Karol Karski
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POS£UGA BISKUPIA W RAMACH
APOSTOLSKOŒCI KOŒCIO£A
DEKLARACJA Z LUND

Œwiatowa Federacja Luterañska
– Wspólnota Koœcielna
Lund, Szwecja, 26 marca 2007

I. Wprowadzenie
1. Od 40 lat Œwiatowa Federacja Luterañska (ŒFL) uczestniczy w miêdzynarodowych dialogach ekumenicznych. W dialogach tych luterañscy uczestnicy za cel
stawiali sobie dawanie œwiadectwa o nauce Ewangelii, tak jak zosta³a ona zachowana w tradycji luterañskiej, i jednoczeœnie uczenie siê od cz³onków innych tradycji, w których Ewangelia jest wyk³adana w innych kontekstach i formach. W
niektórych dialogach pos³uga biskupia by³a i jest wa¿nym tematem, gdy zaanga¿owane Koœcio³y badaj¹ mo¿liwoœæ udzielenia wsparcia sprawie widzialnej jednoœci Koœcio³a. Szczególnie wa¿nym punktem tych badañ jest przy tej okazji rola
pos³ugi biskupiej w relacji do apostolskoœci Koœcio³a. Rezultatem wykonanej
pracy by³y wa¿ne uzgodnienia; niektóre z nich doprowadzi³y do wi¹¿¹cych form
wspólnoty koœcielnej1 .
1
DOKUMENTY EKUMENICZNE: Przed³o¿ona Deklaracja opiera siê w du¿ej mierze na
sformu³owaniach oficjalnych tekstów, które zarówno w kontekœcie multilateralnym, jak i w dialogach
bilateralnych zosta³y opracowane z luterañskim udzia³em: A. Wiele aspektów episkopé w odniesieniu do
tradycji apostolskiej Koœcio³a, którymi zajmowano siê tak¿e w dialogach ekumenicznych, znajdujemy po raz
pierwszy w dokumencie studyjnym „Chrzest, Eucharystia, pos³ugiwanie duchowne”, przed³o¿onym w 1982
roku przez Wydzia³ „Wiara i Ustrój” Œwiatowej Rady Koœcio³ów. B. W nastêpuj¹cych raportach z
miêdzynarodowych dialogów bilateralnych z udzia³em luterañskim ustosunkowano siê w sposób najbardziej
bezpoœredni do tematu przedk³adanej Deklaracji: – Urz¹d duchowny w Koœciele. Raport Wspólnej Komisji
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2. Porozumienia ekumeniczne, które zosta³y tutaj osi¹gniête, by³y wprawdzie
w ró¿ny sposób dyskutowane i przyjmowane przez Koœcio³y cz³onkowskie ŒFL;
intensywne teologiczne procesy dialogowe stanowi¹ jednak tak¿e wsparcie dla
wspólnego ¿ycia ŒFL jako wspólnoty Koœcio³ów. Koœcio³y luterañskie maj¹
wspóln¹ podstawê wyznaniow¹; jednoczeœnie istnieje wieloœæ tradycji odnoœnie
do rozumienia pos³ugi biskupiej. Ta sytuacja stworzy³a potrzebê wszczêcia procesu wyjaœniania w interesie samej luterañskiej wspólnoty koœcielnej2 . Przedk³adana Deklaracja, oparta na dog³êbnych badaniach i konsultacjach, pragnie daæ wyraz istniej¹cej zgodnoœci pogl¹dów miêdzy Koœcio³ami na temat doktryny i praktyki episkopé.
3. Deklaracja wpisuje siê w kontekst ruchu ekumenicznego, w którym ŒFL
jest i pozostaje zaanga¿owanym i niezawodnym partnerem. W du¿ej mierze
opiera siê ona na raportach z dialogów bilateralnych i multilateralnych i czêsto
przejmuje ich sformu³owania. Deklaracja jest rezultatem zainicjowanego w
roku 2000 procesu studyjnego ŒFL, w którego ramach odby³o siê piêæ posiedzeñ regionalnych. W roku 2002 luterañscy uczestnicy dialogów miêdzynarodowych przed³o¿yli dokument „Pos³uga biskupia w ramach apostolskoœci Koœcio³a”, który w roku 2003 zosta³ przes³any wszystkim Koœcio³om cz³onkowskim ŒFL w celu zbadania i zajêcia stanowiska. Przedk³adana nowa Deklaracja,
do opracowania której upowa¿niono Radê ŒFL podczas jej posiedzenie w BeRzymskokatolicko/Ewangelicko-luterañskiej, 1981; – Raport z konsultacji anglikañsko-luterañskiej w
sprawie episkopé („Raport Niagara”), 1987; – Koœció³ i usprawiedliwienie. Rozumienie Koœcio³a w œwietle
nauki o usprawiedliwieniu. Raport z trzeciej fazy miêdzynarodowego dialogu luterañskorzymskokatolickiego, 1993; – Wspólna Grupa Robocza pomiêdzy Œwiatow¹ Federacj¹ Luterañsk¹ a
Œwiatowym Aliansem Koœcio³ów Reformowanych: Wezwani do wspólnoty i do wspólnego œwiadectwa,
2002; – Miêdzynarodowa Anglikañsko-Luterañska Grupa Robocza: Wspólnota wzrastaj¹ca, 2002. C. W
nastêpuj¹cych raportach z dialogów regionalnych z udzia³em luterañskim ustosunkowano siê w sposób
najbardziej bezpoœredni do tematu przed³o¿onej deklaracji: – Koœció³ Anglii, Zwi¹zek Koœcio³ów
Ewangelickich w NRD, Koœció³ Ewangelicki w Niemczech: Na drodze do widzialnej jednoœci. Wspólna
deklaracja, 1988 („Wspólna Deklaracja Miœnieñska”); – Brytyjskie i Irlandzkie Koœcio³y Anglikañskie oraz
Nordyckie i Ba³tyckie Koœcio³y Luterañskie: Wspólna Deklaracja z Porvoo, 1993; – Koœcio³y Anglikañskie
Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Luterañskie i Reformowane Koœcio³y Francji: Wezwani do œwiadectwa i
s³u¿by. Wspólna Deklaracja z Reuilly, 1999; – Koœció³ Episkopalny i Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w
Ameryce: Wezwani do wspólnej misji. Porozumienie w sprawie pe³nej wspólnoty, 1999/2000; – Bilateralna
Grupa Robocza (katolickiej) Niemieckiej Konferencji Biskupów i W³adz Zwierzchnich Zjednoczonego
Koœcio³a Ewangelicko-Luterañskiego Niemiec: Communio Sanctorum. Koœció³ jako wspólnota œwiêtych,
2000; – Koœció³ Anglikañski Kanady i Koœció³ Ewangelicko-Luterañski w Kanadzie: Wezwani do pe³nej
wspólnoty. Deklaracja z Waterloo, 2001.
2
DOTYCHCZASOWE DOKUMENTY Z ZAKRESU LUTERAÑSKIEJ PRACY STUDYJNEJ NA
TEMAT POS£UGI Z MOCY ORDYNACJI: W sprawie przedk³adanej Deklaracji przeprowadzono ju¿
pewne studia w ramach ŒFL. Podczas jej formu³owania korzystano w du¿ej mierze z omówieñ tych studiów.
Omówienia te zosta³y opublikowane w tomie „Urz¹d, kobiety, biskupi” w serii studiów ŒFL, Genewa 1993:
– Luterañskie rozumienie urzêdu, 1983; – Luterañskie rozumienie urzêdu biskupa, 1983; – Kobiety w
koœcielnych urzêdach i pos³ugach, 1983; – Raport: Konsultacja na temat ordynacji kobiet i urzêdu
biskupiego, 1992.
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tlejem w 2005 roku, opiera siê na tekœcie z roku 2002, uwzglêdnia jednak
wszystkie uwagi i propozycje, które nades³a³y Koœcio³y cz³onkowskie. Rada, w
ramach swojego posiedzenia w Lund (Szwecja) w marcu 2007 roku, które objê³o tak¿e konsultacjê przywódców koœcielnych i uroczystoœci z okazji 60-lecia
ŒFL, dyskutowa³a nad ni¹, przepracowa³a j¹ i wreszcie zaakceptowa³a. W aneksie przedstawiony zostaje w szczegó³ach proces, który doprowadzi³ do prezentowanej Deklaracji.
4. W sprawie terminologii. Pojêcia episkopat i episkopé maj¹ swoje korzenie
w greckim czasowniku episkopein, który ma nastêpuj¹ce znaczenia: dogl¹daæ,
strzec, sprawowaæ nadzór. Episkopé (nadzór) w szerokim znaczeniu jest sprawowany w Koœcio³ach luterañskich przez ordynowanych, synody i szczególnie uprawomocnione gremia kolegialne. W sk³ad obu ostatnich gremiów wchodz¹ na ogó³
zarówno ordynowani jak i nieordynowani. Czêœæ specyficznych zadañ zwi¹zanych z episkopé (nadzorem) Koœcio³y luterañskie przenosz¹ na urz¹d regionalny,
który sprawuj¹ personalnie, kolegialnie i wspólnotowo biskupi i osoby pos³uguj¹ce siê innymi urzêdowymi tytu³ami (takimi jak prezydent koœcielny, efor, pastor
synodalny itp.). Chodzi tu o ponadparafialn¹ formê pos³ugi z mocy ordynacji,
której misja polega na duchowym przywództwie. W przed³o¿onym tekœcie pojêcia „pos³uga biskupia” i „pos³uga episkopé” oznaczaj¹ tê z mocy ordynacji pos³ugê pastoralnego nadzoru. Jednak, jak wy¿ej zaznaczono, pos³uga episkopé jest
sprawowana w szerszym znaczeniu przez kooperacyjne, synodalne formy nadzoru, w których uczestnicz¹ œwieccy i ordynowani zgodnie z ustalonymi regu³ami i
ustaleniami.

II. Podstawy biblijne i historyczne
Nowy Testament3
5. Pisma kanoniczne Nowego Testamentu odzwierciedlaj¹ fazê historii Koœcio³a, w której rozwija³y siê, istnia³y obok siebie i wzajemnie na siebie oddzia³ywa³y ró¿ne wzorce koœcielne. Niektóre pisma nowotestamentowe okazuj¹ ma³e
zainteresowanie strukturami koœcielnymi i funkcjami kierowniczymi, inne, w których takie zainteresowanie jest obecne, charakteryzuj¹ siê ró¿nicami. Istnieje dzi3
Por. The Apostolicity of the Church: Study Document of the Lutheran – Roman Catholic Commission
on Unity, Minneapolis 2007, czêœæ pierwsza.
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siaj ekumenicznie podzielany pogl¹d, ¿e Nowy Testament nie opisuje jednolitego
wzorca pos³ugi, który móg³by s³u¿yæ za normê dla póŸniejszych struktur Koœcio³a. Raczej spotykamy w tekstach nowotestamentowych wieloœæ form, które odzwierciedlaj¹ ewolucjê, która dokonywa³a siê w ró¿nych miejscach i okresach
czasu.
6. Jednak istniej¹ w Nowym Testamencie liczne wzmianki, które wskazuj¹, i¿
rodzi³y siê pos³ugi koœcielne i tytu³y, chocia¿ nie by³y one jeszcze dok³adnie zdefiniowane lub powszechnie uznane. Od dawien dawna istnieli we wspólnotach
wczesnochrzeœcijañskich ludzie, którzy ponosili odpowiedzialnoœæ jako przywódcy. Pluralizm wzorców pos³ugi, na który zwraca uwagê Nowy Testament, mo¿e
legitymizowaæ wieloœæ struktur pos³ugiwania duchownego. We wszystkich epokach Koœció³ stoi wobec zadania przemyœlenia swoich struktur zwi¹zanych z pos³ug¹ w sta³ym dialogu z Pismem Œwiêtym.
7. W biblijnej greczyŸnie episkopé oznacza Bo¿¹ „wizytacjê” (por. £k 19,44;
1 P 2,12). W rzadkich przypadkach, gdzie jest mowa nie o Boskim, lecz ludzkim
podmiocie, pojêcie to mo¿e siê odnosiæ tak¿e do koœcielnego zadania. Wed³ug
Dz 1,16nn wybór nowego aposto³a w miejsce Judasza dokonuje siê w myœl wype³nienia Psalmu 109,8 (LXX): „jego urz¹d niech weŸmie ktoœ inny” (ten episkopen autou). W 1 Tm 3,1 episkopé dotyczy konkretnej pos³ugi, o któr¹ mo¿na
siê ubiegaæ. Nowy Testament pos³uguje siê piêciokrotnie pojêciem episkopos.
1 P 2,25 opisuje Chrystusa jako pasterza i biskupa naszych dusz; Flp 1,1 mówi w
liczbie mnogiej o episkopoi w Filippi – list zwraca siê jednoczeœnie do episkopoi
i diakonoi (jednak nie do presbiteroi). W Dz 20,28 i Tt 1,5-9 presbyteros i episkopos wystêpuj¹ jako synonimy.
8. W listach pastoralnych, bardziej ni¿ w innych pismach Nowego Testamentu, istnieje ³¹cznoœæ miêdzy wiernym przekazywaniem nauki i uporz¹dkowanym
przekazywaniem pos³ug koœcielnych. Jednak obraz jest daleki od klarownoœci i
kompletnoœci. Konkretne cechy struktury koœcielnej, wspierane i czêœciowo tak¿e odzwierciedlane w tych listach, sk³aniaj¹ wspó³czeœnie ¿yj¹cych do sformu³owania ró¿nych pytañ. W ka¿dym razie s¹ one potwierdzeniem, ¿e aktywnoœæ
charyzmatyczna w Koœciele znajdowa³a siê w stanie procesu, który zmierza³ do
jej ujêcia w ramy uporz¹dkowanego sprawowania pos³ugi wyposa¿onej w prorocki autorytet.
9. Pierwszy List do Tymoteusza, jak równie¿ List do Tytusa, zredagowane
w imieniu Paw³a i ukazuj¹ce autorytet aposto³a, s¹ nowym zastosowaniem
dla kolejnego pokolenia tego, co postrzegaj¹ jako naukê Paw³a. Listy te pragn¹
zachowaæ apostolskie (pauliñskie) dziedzictwo w sytuacji, w której zdaje
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siê byæ ono zagro¿one ze strony wypaczonych spekulacji i rebelianckiej
postawy. Artyku³uj¹ one wzrost starañ o formy przekazywania wiary oraz o
wiarygodny tryb ¿ycia i nauczanie osób pe³ni¹cych pos³ugê, gdy¿ kontynuacja nauki aposto³ów (zw³aszcza Paw³a) jest uwa¿ana za miernik wiernoœci
Ewangelii.
10. Listy pastoralne potwierdzaj¹ istnienie rytu ordynacji przez na³o¿enie
r¹k. W 2 Tm 1,6 Pawe³ jest tym, który osobiœcie nak³ada rêce, podczas gdy 1
Tm 4,14 zawiera informacjê, ¿e cz³onkowie rady starszych wspólnie nak³adaj¹
rêce odnoœnej osobie. Wed³ug 1 Tm 4,14 istotne s¹ trzy elementy: dar (charisma), proroctwo i akt na³o¿enia r¹k. Nie jest jasne, jak te trzy elementy odnosz¹
siê wzajemnie do siebie w ramach uroczystoœci rytualnej. Nie ulega jednak w¹tpliwoœci, ¿e na³o¿enie r¹k dokonuje inicjacji do naznaczonej Duchem pozycji
przywódczej. W listach pastoralnych pojêcie charyzmatu wystêpuje tylko w
kontekœcie ordynacji. Dar Ducha, uzdalniaj¹cy do s³u¿by, jest charyzmatem pos³ugi. O rycie mówi siê w kontekœcie, w którym przypomina siê Tymoteuszowi
o jego obowi¹zkach. Wydaje siê zatem, ¿e faktyczny, skuteczny autorytet osób
pe³ni¹cych pos³ugê opiera siê stale na prawdzie nauki, której powinny broniæ i
jest od niej zale¿ny.
11. Tak¿e Dzieje Apostolskie mówi¹ o ³¹cznoœci pomiêdzy nak³adaniem r¹k
i darem Ducha Œwiêtego. Jednak tutaj chodzi o akt, który dokonuje siê podczas
chrztu lub bezpoœrednio po nim. Gdy wybrana na diakonów siódemka zostaje
wprowadzona do pe³nienia tej pos³ugi (Dz 6), to jednym z za³o¿eñ towarzysz¹cych tej czynnoœci jest to, ¿e jest ju¿ ona „pe³na Ducha”. Na³o¿enie r¹k, które
nastêpuje po jej wyborze, nie udziela ¿adnego szczególnego charyzmatu, lecz
jest aktem, który potwierdza ten wybór i uprawomocnia do wype³niania specyficznego zadania. Funkcja, jak¹ ma ryt na³o¿enia r¹k w Dz 6,6 i 13,3, zdaje siê
mieæ wiele wspólnego z tym, o czym mówi¹ listy pastoralne, mianowicie ¿e
chodzi tu, z towarzyszeniem modlitwy, o znak wybrania i powo³ania do realizacji specyficznego zadania lub sprawowania specyficznej pos³ugi.

Koœció³ staro¿ytny
12. W historii staro¿ytnego Koœcio³a na przyk³adzie Ignacego, Ireneusza i
Cypriana mo¿na uwydatniæ trzy g³ówne obrazy lub modele pos³ugi biskupiej w
okresie przednicejskim. Dla Ignacego z Antiochii (ok. 35 – ok. 107) biskupem
jest przede wszystkim ten, kto przewodzi uroczystoœci Wieczerzy Pañskiej. Koœció³, z jego perspektywy, jest ze swej natury zasadniczo Koœcio³em eucharystycznym: istnieje organiczny zwi¹zek miêdzy Cia³em Chrystusa rozumianym
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jako wspólnota a Cia³em Chrystusa rozumianym jako sakrament. W swoich
pismach nawi¹zuje stale do tematu jednoœci i wzajemnej relacji miêdzy jednym biskupem, jednym cia³em eucharystycznym i jednym Koœcio³em. Trzeba
przy tym wzi¹æ pod uwagê, ¿e Ignacy pisa³ w czasach, w których w jednym
mieœcie dzia³a³ zazwyczaj jeden biskup i istnia³o jedno zgromadzenie eucharystyczne.
13. Ireneusz z Lyonu (ok. 130 – ok. 200) nawi¹za³ do eucharystycznej nauki
Ignacego, podkreœla³ jednak mocniej ni¿ on rolê biskupa jako nauczyciela wiary. Jako kontekst trzeba tu uwzglêdniæ konflikt z gnoz¹. Dla Ireneusza biskupem jest w pierwszym rzêdzie ten, kto, jako sukcesor aposto³ów, strze¿e kontynuacji nauki apostolskiej. Przez wierne zwiastowanie Ewangelii w ka¿dym Koœciele lokalnym, biskup utrzymuje jednoœæ i kontynuacjê tradycji apostolskiej w
Koœciele.
14. Cyprian z Kartaginy (+ 258) mówi o urzêdzie biskupim jako wiêzi jednoœci, który ³¹czy Koœcio³y lokalne w ramach Koœcio³a uniwersalnego. Tutaj na
pierwszy plan wysuwa siê aspekt kolegialny roli biskupa. Biskupi s¹ rozumiani
jako czêœæ sieci oplataj¹cej œwiat. Zbieraj¹ siê na soborach i pod przewodem Ducha Œwiêtego dochodz¹ do wspólnego rozumienia. Tak wiêc wspólnie ponosz¹
odpowiedzialnoœæ za utrzymanie nauki i jednoœci Koœcio³ów.
15. Te trzy perspektywy staro¿ytnego Koœcio³a, wed³ug których biskupi byli
rozumiani jako ucieleœnienia a) wiêzi jednoœci miêdzy Koœcio³ami lokalnymi
przez utrzymanie wspólnoty eucharystycznej, b) kontynuacji nauki apostolskiej i
c) kooperatywnego nadzoru nad Koœcio³ami, zachowa³y poœród z³o¿onych procesów historycznych w œredniowieczu swoje znaczenie i by³y te¿ relewantne dla
reformatorów.
16. Na pocz¹tku IV stulecia episkopos mia³ nadzór nie tylko nad jedn¹ wspólnot¹ eucharystyczn¹, lecz nad grup¹ takich wspólnot, którym przewodzili prezbiterzy (przy czym regiony, nad którymi by³a sprawowana pos³uga nadzoru, by³y, z
perspektywy wspó³czesnych czasów, raczej ma³e). „Koœció³ lokalny” zosta³ ostatecznie, zamiast z pojedyncz¹ wspólnot¹ eucharystyczn¹, zidentyfikowany z
szersz¹ spo³ecznoœci¹ wspólnot, której przewodzi³ episkopos.
17. Historia staro¿ytnego Koœcio³a dowodzi koniecznoœci personalnej kontynuacji w sprawowaniu odpowiedzialnoœci za zwiastowanie, sakramenty i dyscyplinê Koœcio³a. W ten sposób biskupi s³u¿yli jednoœci Koœcio³a. Jednoczeœnie ich
pos³uga nie dawa³a i nie daje ¿adnej gwarancji dla kontynuacji Koœcio³a w jednoœci i prawdzie.
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Reformacja
18. W okresie Reformacji chrzeœcijanie ewangeliccy wyznali w Confessio Augustana, ¿e Bóg, dla wzbudzenia i podtrzymania wiary, ustanowi³ pos³ugê, przez
któr¹ jest zwiastowane S³owo Bo¿e i sprawowane s¹ sakramenty (CA 5). Nikt
nie powinien jej pe³niæ bez zgodnego z porz¹dkiem powo³ania przez Koœció³ (CA
14 i 28). Autorytet pos³ugi zale¿y ostatecznie od Boga, który j¹ ustanowi³, tak aby
ca³y Koœció³ móg³ przyjmowaæ S³owo Chrystusa.
19. Wed³ug Marcina Lutra wszyscy wierz¹cy chrzeœcijanie w Chrystusie, Arcykap³anie maj¹ udzia³ we wspólnym, duchowym kap³añstwie. Na podstawie
Pierwszego Listu Piotra i pierwszego rozdzia³u Apokalipsy wszyscy chrzeœcijanie
s¹ kap³anami (hieroi) – wy³¹cznie z wiary przez duchowe odrodzenie, które jest
dane w chrzcie oraz prze¿ywane w œwiadectwie, modlitwie i pos³udze. Bo¿a
³aska i zbawienie czyni¹ wszystkich chrzeœcijan równymi wobec Boga i wykluczaj¹ ich podzia³ na ró¿ne stany i klasy. Urz¹d publicznej pos³ugi s³u¿y ca³emu
ludowi Bo¿emu, gdy¿ ma swój pocz¹tek i autorytet w S³owie Bo¿ym.
20. Przez ordynacjê duchowny zostaje powo³any do g³oszenia kazañ, udzielania
chrztu i sprawowania Wieczerzy Pañskiej zgodnie z mandatem i obietnic¹ Chrystusa. W centrum liturgii ordynacyjnej znajduje siê modlitwa o dar Ducha Œwiêtego,
która wyra¿a zale¿noœæ duchownego od nieustannej pomocy Boga podczas wype³niania wszystkich zadañ jego pos³ugi. Powo³uj¹c siê na nakaz Chrystusa i ufaj¹c
Jego obietnicy duchowny mówi i dzia³a w imieniu Chrystusa. Dary Bo¿e s¹ wa¿ne
tak¿e wtedy, gdy udzielane s¹ przez niegodnych (por. CA 8). W Apologii Konfesji
Augsburskiej czytamy: „Gdy g³osz¹ S³owo, gdy podaj¹ sakramenty, podaj¹ je w
zastêpstwie i w miejsce Chrystusa (Christi vice et loco). Tego naucza nas S³owo
Chrystusa, abyœmy siê nie gorszyli niegodnoœci¹ Jego s³ug”4 .
21. Zgodnie z praktyk¹ reformacyjn¹ modlitwa i na³o¿enie r¹k nale¿¹ jako
konstytutywne elementy do ordynacji. Bóg, Duch Œwiêty, ordynuje ca³¹ osobê do
pos³ugi S³owa i Sakramentu i bierze j¹ w swoje posiadanie. Ufaj¹c w wys³uchanie tych modlitw pe³nomocnictwo zostaje zazwyczaj przekazane za pomoc¹ s³ów
z Pierwszego Listu Piotra 5,1a.2-4. Reformacyjna teologia pos³ugi zostaje dobrze
streszczona w wittenberskiej formule ordynacyjnej: „Pos³uga Koœcio³a jest bardzo wielk¹ i konieczn¹ spraw¹ dla wszystkich Koœcio³ów, dan¹ i strze¿on¹ przez
samego Boga”5 .
Apologia 7/8, 28. Cyt. za: Ksiêgi Wyznaniowe Koœcio³a Luterañskiego, Bielsko-Bia³a 1999, s. 230.
„Res maxima et necessaria est omnibus ecclesiis ministerium ecclesiae et a deo solo datum et
conservatum”, WA 38; 423, 21-25.
4

5
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22. Wed³ug opinii reformatorów pos³uga zwiastowania Ewangelii w S³owie i
Sakramencie jest jedynym urzêdem. Luter odnosi tê pos³ugê w zasadzie do wspólnoty lokalnej, która gromadzi siê w konkretnym miejscu dla sprawowania œwiêtej
s³u¿by Bo¿ej. To rozumienie Lutra jest bardzo bliskie stanowisku reprezentowanemu przez Ojców Koœcio³a, dla których wspólnota eucharystyczna by³a g³ównym
motywem refleksji nad Koœcio³em. Zgodnie z pogl¹dem Ojców Koœcio³a i Reformatorów luterañskich, w nabo¿eñstwie lokalnym jest obecny Koœció³ uniwersalny.
S³owo i sakramenty s¹ wprawdzie zawsze przekazywane w konkretnym miejscu;
zarazem s¹ one jednak znamieniem uniwersalnego Koœcio³a: „Naucza siê tak¿e, ¿e
po wszystkie czasy istnieæ i trwaæ musi jeden œwiêty chrzeœcijañski Koœció³, który
jest zgromadzeniem wszystkich wierz¹cych, wœród których Ewangelia jest czysto
zwiastowana i sakramenty œwiête zgodnie z Ewangeli¹ bywaj¹ udzielane” (CA 7).
23. Reformatorzy uznali wartoœæ pos³ugi biskupiej, wype³niaj¹cej zadania
zwi¹zane z ordynacj¹ i nadzorem, dok³adali te¿ wszelkich starañ dla zachowania
tradycyjnego ustroju episkopalnego, ale pod warunkiem, ¿e reprezentanci tej pos³ugi dopuszcz¹ do tego, aby g³oszona by³a Ewangelia (CA 28, Apologia CA
14)6 . Jednak w XVI stuleciu biskupi diecezjalni w Œwiêtym Cesarstwie Rzymskim z regu³y nie okazywali gotowoœci ordynowania tych, którzy stali siê zwolennikami Reformacji. W takich przypadkach Reformatorzy nauczali, ¿e ksiê¿a
mog¹ prawomocnie dokonywaæ ordynacji. Niektórzy Reformatorzy brali pod
uwagê nawet tak¹ mo¿liwoœæ, ¿e w sytuacjach nadzwyczajnych, charakteryzuj¹cych siê brakiem dostêpu do biskupa lub ksiêdza przez d³u¿szy okres czasu,
same zbory mog³yby ordynowaæ swoich pastorów przez modlitwê i na³o¿enie r¹k.
24. W sprawie pos³ugi biskupiej tak¿e inne czynniki historyczne odegra³y
swoj¹ rolê w Reformacji luterañskiej. Biskupi Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego
byli jednoczeœnie œwieckimi ksi¹¿êtami i w tym charakterze zajmowali centralne
pozycje w instytucjach publicznych i politycznych. Czêsto wykorzystywali oni w
w¹tpliwy sposób swoj¹ œwieck¹ w³adzê w sprawach koœcielnych lub swoj¹ koœcieln¹ w³adzê w sprawach œwieckich, a jednoczeœnie zaniedbywali obowi¹zek
sprawowania w³aœciwego kierownictwa duchowego. Reformatorzy krytykowali tê
sytuacjê bardzo ostro podkreœlaj¹c, ¿e naczelnym obowi¹zkiem biskupów jest troska o to, aby lud pozna³ Ewangeliê i mi³oœæ Chrystusow¹ (CA 28).
25. Badania historyczne dowodz¹, ¿e koncept „sukcesji apostolskiej” w znaczeniu sukcesji konsekracji biskupiej jako podstawowego warunku dla sprawowania pos³ugi biskupiej nie by³ konceptem, któremu w œredniowieczu nadawano
znaczenie, tote¿ w debatach Reformatorów do lat czterdziestych XVI wieku nie
6

Por. tak¿e komentarz Melanchtona do Regensburger Buch w: Corpus Reformatorum 4, 367n.
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odgrywa³ ¿adnej roli. Luter ze swej strony mówi³ otwarcie o koniecznoœci sukcesji duchownych w Koœciele: „Skoro nie by³o ju¿ aposto³ów, ewangelistów i proroków, to ich miejsce musieli zaj¹æ inni, i tak bêdzie siê dziaæ dalej a¿ do koñca
œwiata. Gdy¿ Koœció³ nie mo¿e zaprzestaæ swej dzia³alnoœci przez koñcem œwiata,
dlatego musz¹ pozostaæ aposto³owie, ewangeliœci, prorocy, niech zreszt¹ nazywaj¹ siê jak chc¹ lub mog¹, byle zajmowali siê S³owem i dzie³em Boga”7 .
26. Jedna jedyna Ewangelia, która jest zwiastowana w zborach, jest ¿ywym
S³owem (viva vox evangelii). To ¿e Ewangelia jest zwiastowana wszêdzie w sposób w³aœciwy, nie jest oczywistoœci¹, gdy¿ fa³szywe zwiastowanie zawsze mo¿e
siê zdarzaæ i te¿ siê zdarza. Tote¿ na obszarach, na których wprowadzono Reformacjê, ju¿ bardzo wczeœnie wprowadzono wizytacje, których celem by³ nadzór.
Reformatorzy wyraŸnie poznali i zaakceptowali potrzebê wprowadzenia pos³ugi
episkopé (superintendenta). Konfesja Augsburska, na podstawie prawa Bo¿ego,
de iure divino, domaga siê pos³uszeñstwa wobec biskupów (CA 28)8 , lecz daje
te¿ zborom mandat wypowiedzenia pos³uszeñstwa tym biskupom, którzy nie nauczaj¹ zgodnie z Ewangeli¹. To implikuje zdolnoœæ zborów, które ¿yj¹ S³owem
Bo¿ym, do rozpoznawania g³osu Dobrego Pasterza (J 10, 27) i rozró¿niania nauki
prawdziwej od fa³szywej9 .

III. Misja i apostolskoœæ Koœcio³a
27. Jak Koœció³ ma udzia³ w Chrystusie i przyjmuje b³ogos³awieñstwo Jego
sprawiedliwoœci, tak uczestniczy te¿ w misji Chrystusa, który zosta³ pos³any
przez Ojca w Duchu Œwiêtym. Chrystus wysy³a swoich uczniów, tak jak sam zosta³ wys³any (J 20,21); „Jesteœmy wiêc pos³ani w imiê Chrystusa. Sam Bóg niejako zachêca przez nas, w imiê Chrystusa prosimy: Dajcie siê pojednaæ z Bogiem!”
(2 Kor 5, 20). Koœció³ jest wezwany do s³u¿by zwiastowania pojednania z Bogiem i praktykowania zbawczej mi³oœci Boga w œwiecie, który jest zraniony
Von den Koziliis und Kirchen, WA 50, 634, 11-15.
Wprawdzie sformu³owanie de iure divino znajduje siê w Konfesji Augsburskiej tylko w odniesieniu do
w³adzy biskupów, to jednak nie implikuje, ¿e pos³uga biskupia ró¿ni siê wed³ug prawa Bo¿ego od jednej
pos³ugi z mocy ordynacji. Obszary, które CA 28 wymienia jako te, w których biskupi wed³ug prawa Bo¿ego
lub „wed³ug Ewangelii” maj¹ autorytet, s¹ dok³adnie tymi obszarami, dla których ustanowiona zosta³a
pos³uga z mocy ordynacji, mianowicie dla „g³oszenia Ewangelii, odpuszczania i zatrzymywania
grzechów…” itd.
9
Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und
Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Grund und Ursach aus der Schrift, WA 11, 408-415.
7

8
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wskutek przeœladowañ, ucisków i niesprawiedliwoœci, aby w ten sposób objawiæ
tajemnicê mi³oœci i obecnoœci Bo¿ej oraz Królestwa Bo¿ego. Pos³ugê episkopé, z
jej szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ za jednoœæ i wzrost Koœcio³a, nale¿y umieœciæ
w kontekœcie misji Koœcio³a jako ca³ego ludu Bo¿ego.
28. Jezus poleci³ Marii Magdalenie, aby „posz³a i powiedzia³a”, ¿e widzia³a
zmartwychwsta³ego Pana (J 20,17b; Mt 28,10; £k 24,10)10 . Gdy ona i inne kobiety przekaza³y Dobr¹ Nowinê i gdy Jezus ukaza³ siê uczniom, dosz³o do ich wys³ania, by „czynili uczniami wszystkie narody” (Mt 28,19). Zmartwychwsta³y
Chrystus obiecuje, ¿e w tej misji bêdzie z nimi „a¿ do koñca œwiata” (Mt 28,20).
Misja, do której powo³ani zostali aposto³owie, pozostaje misj¹ ca³ego Koœcio³a
przez wszystkie dni. W stopniu, w jakim Koœció³ ¿yje t¹ misj¹, mo¿e uwa¿aæ siê
s³usznie za Koœció³ apostolski.
29. Tradycja apostolska oznacza przede wszystkim przekazywanie (traditio)
tej misji, w której Duch Œwiêty uobecnia Chrystusa jako S³owo Bo¿e. Tradycja
apostolska w Koœciele oznacza kontynuacjê trwa³ych znamion Koœcio³a aposto³ów; s¹ to: poœwiadczanie wiary apostolskiej, zwiastowanie Ewangelii i wierny
wyk³ad Pisma Œwiêtego, uroczystoœæ Chrztu i Wieczerzy Pañskiej, sprawowanie i
przekazywanie odpowiedzialnoœci za pos³ugê, wspólnota w modlitwie, mi³oœci,
radoœci i cierpieniu, s³u¿ba na rzecz chorych i potrzebuj¹cych, jednoœæ pomiêdzy
Koœcio³ami lokalnymi i dzielenie siê darami, którymi Pan obdarzy³ ka¿dy Koœció³. Kontynuowanie tej tradycji jest sukcesj¹ apostolsk¹.
30. W chrzcie ka¿dy chrzeœcijanin zostaje powo³any i upe³nomocniony do
uczestnictwa w tej misji. Bóg, Duch Œwiêty, wylewa swoje dary na ca³y Koœció³
(Ef 4,11-13; 1 Kor 12,4-11) i przygotowuje mê¿czyzn i kobiety, by mogli przy10
Jedna z tradycji staro¿ytnego Koœcio³a uwa¿a³a Mariê Magdalenê za „aposto³a dla aposto³ów”. Hipolit w
swoim komentarzu do Pieœni nad Pieœniami nazywa Martê i Mariê (Magdalenê) „aposto³kami dla aposto³ów
wys³anymi przez Chrystusa” i „aposto³kami Chrystusa” (G.N. Bonwetsch, Hippolyts Kommentar zum
Hohenlied auf Grund von N. Marrs Ausgabe des grusinischen Textes [Texte und Untersuchungen, N.F. VIII 2c]
Leipzig 1902, 67,68). W kontrowersyjnym kazaniu Augustyn mówi³ okazyjnie o Marii Magdalenie jako
„aposto³ce aposto³ów” (apostola apostolorum) (Ad Fratrem In Eremo Sermo XXXVI [Migne Patrologia
Latina 40, 1298]). Hrabanus Maurus napisa³ w IX w. „¯ywot Marii Magdaleny”. Stwierdza³ w tym dziele, ¿e
Jezus ustanowi³ j¹ aposto³k¹ aposto³ów (MPL 112, 1474). Podkreœla³, ¿e ona nie waha³a siê wype³niaæ swój
apostolat, za co by³a otaczana szacunkiem (1475), i ¿e swoim wspó³aposto³om zwiastowa³a dobr¹ nowinê o
zmartwychwstaniu Mesjasza (1474; tak¿e: 1479). Tomasz z Akwinu w wyk³adzie na temat Ewangelii Jana,
którego by³ wspó³autorem, oœwiadczy³, ¿e Maria Magdalena „sta³a siê aposto³k¹ aposto³ów (apostola
apostolorum) przez to, ¿e dosta³a zlecenie zwiastowania uczniom zmartwychwstania Pana” (Reportatio super
Evangelium Johannes, cap. 20, lectio 3, S. Thomae Aquinatis Opera Omnia, hg. v. R. Busa S.I., Bd. 6,
Stuttgart-Bad Cannstatt 1980, s. 354n.). „W zachodniej tradycji koœcielnej spotka³ j¹ (Mariê Magdalenê)
zaszczyt, ¿e obok Matki Bo¿ej sta³a siê jedyn¹ kobiet¹, w której œwiêto odmawiane by³o wyznanie wiary
w³aœnie z tego powodu, ¿e by³a traktowana jak aposto³owie – „aposto³ka aposto³ów” (apostola apostolorum)”.
(R.E. Brown, Roles of Women In the Fourth Gospel, w: Theological Studies 36.4, 1975, 693).
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czyniæ siê do budowy wspólnoty. W ten sposób ca³y Koœció³ i ka¿dy poszczególny cz³onek w s³owie i ¿yciu uczestniczy w zwiastowaniu Ewangelii i tym samym
w apostolskiej sukcesji Koœcio³a.
31. Z perspektywy luterañskiej nauka aposto³ów dochodzi zasadniczo do g³osu w Piœmie Œwiêtym jako norma normans wiary oraz w starokoœcielnych ekumenicznych wyznaniach wiary i w luterañskich pismach wyznaniowych jako norma
normata. Rozwija siê ona stale w tradycjach liturgicznych nabo¿eñstwa, w sztuce
i architekturze, muzyce i literaturze buduj¹cej. Duch Œwiêty jest w stanie pos³u¿yæ siê wieloma œrodkami dla przypomnienia i utrzymania Koœcio³a w tradycji
apostolskiej, stanowi¹cej o jego to¿samoœci. W tym sensie Koœció³ jako ca³oœæ
jest wspólnot¹ ¿ywej tradycji, która przybiera kszta³t i wyra¿a siê w wielu ró¿nych formach. Jako dar Bo¿y w Chrystusie przez Ducha Œwiêtego jest apostolskoœæ wielokszta³tn¹ rzeczywistoœci¹, która znajduje wyraz w nauce, misji i pos³udze Koœcio³a. Bo¿e wezwanie Koœcio³a do wiernoœci opiera siê na Jego w³asnej wiernoœci, która pragnie zachowaæ Koœció³, mimo jego rozdarcia,
ambiwalencji i niewiernoœci, w Bo¿ej prawdzie i mi³oœci.
32. Koœcio³y luterañskie, jako Koœcio³y Jezusa Chrystusa, roszcz¹ sobie prawo do tej apostolskiej to¿samoœci. Reformatorzy luterañscy postrzegali zagro¿enie dla apostolskoœci teologii i pastoralnej praktyki Koœcio³a zachodniego. Celem
Reformacji by³a odnowa Koœcio³a katolickiego w jego prawdziwej kontynuacji z
ewangeliczn¹ misj¹ aposto³ów.
33. Sukcesja apostolska Koœcio³a by³a niekiedy identyfikowana tylko z pewnymi wyizolowanymi formami kontynuacji. Niekiedy „sukcesja apostolska” by³a
redukowana do specyficznych form kontynuacji w pos³udze biskupiej, na przyk³ad do nieprzerwanego ³añcucha nak³adanych r¹k. W okresie Reformacji Koœcio³y luterañskie podkreœla³y ró¿ne formy kontynuacji, takie jak ci¹g³oœæ ludu
Bo¿ego zwi¹zanego wiar¹ w Ewangeliê, ci¹g³oœæ pos³ugi z mocy ordynacji i ci¹g³oœæ nawi¹zuj¹ca do konkretnych miejsc. Wszystkie Koœcio³y luterañskie stoj¹
na stanowisku, ¿e zachowa³y ustanowion¹ przez Boga jedn¹ pos³ugê apostolsk¹.
34. W nowszych dyskusjach ekumenicznych uda³o siê wyjœæ poza zawê¿one
rozumienie sukcesji apostolskiej i uzyskaæ bogatsze i poszerzone rozumienie apostolskiego charakteru Koœcio³a jako ca³oœci, Koœcio³a kontynuuj¹cego w mocy Ducha Œwiêtego misjê apostolsk¹. To pog³êbione rozumienie wzbogaci³o teologiê i
praktykê ró¿nych Koœcio³ów i otworzy³o nowe mo¿liwoœci ekumeniczne, gdy¿ Koœcio³y s¹ lepiej przygotowane do uznania apostolskiego charakteru innych Koœcio³ów. Za to wzbogacenie luteranie mog¹ tylko wyraziæ podziêkowanie i d¹¿yæ ze
swej strony do okazywania jeszcze wiêkszej wiernoœci pe³ni tradycji apostolskiej.
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IV. Pos³uga z mocy ordynacji
w s³u¿bie misji apostolskiej Koœcio³a
Apostolskoœæ Koœcio³a i pos³uga z mocy ordynacji
35. W ramach apostolskiej kontynuacji ca³ego Koœcio³a istnieje ci¹g³oœæ lub
sukcesja pos³ugi z mocy ordynacji. Ta sukcesja s³u¿y kontynuacji Koœcio³a w
jego ¿yciu w Chrystusie i jego wiernoœci przekazanej przez aposto³ów Ewangelii.
Pos³uga z mocy ordynacji, pos³uga S³owa i Sakramentu, ponosi szczególn¹ odpowiedzialnoœæ za dawanie œwiadectwa tradycji apostolskiej i za jej zwiastowanie z
autorytetem od nowa w ka¿dym pokoleniu.
36. Przez chrzest ludzie zostaj¹ wprowadzeni w kap³añstwo Chrystusa i tym
samym w misjê ca³ego Koœcio³a. Wszyscy ochrzczeni s¹ wezwani do uczestnictwa w nabo¿eñstwie (leiturgia), œwiadectwie (martyria) i s³u¿bie (diakonia) i ponoszenia za to wspó³odpowiedzialnoœci. Sam chrzest nie upowa¿nia jednak do
sprawowania pos³ugi z mocy ordynacji w Koœciele. „Co wszystkim wspólne, nie
mo¿e sobie przyw³aszczaæ jednostka, chyba ¿e otrzyma powo³anie”11 . Ordynowani s³udzy Koœcio³a wype³niaj¹ specyficzne zadanie w ramach misji i s³u¿by ca³ego ludu Bo¿ego.
37. Publiczna z mocy ordynacji pos³uga S³owa i Sakramentu nale¿y do darów,
które Bóg da³ Koœcio³owi i które maj¹ istotne znaczenie dla wype³nienia przez
Koœció³ jego misji. Przez ordynacjê otrzymuje siê mandat i pe³nomocnictwo do
publicznego zwiastowania S³owa Bo¿ego i administrowania œwiêtych sakramentów. Ta szczególna pos³uga, przekazywana w wyniku ordynacji, jest jako pos³uga
S³owa i Sakramentu konieczna do tego, aby Koœció³ móg³ byæ tym, do czego Bóg
go powo³uje. Poniewa¿ pos³uga ta jest darem Boga, przeto nie jest ona osobist¹
w³asnoœci¹ pojedynczego duchownego. Koœcio³y luterañskie, jak te¿ inne Koœcio³y, ordynuj¹ swoich duchownych do¿ywotnio. Faktyczne sprawowanie pos³ugi z
mocy ordynacji podlega jednak dyscyplinie, regulacjom i zarz¹dzeniom Koœcio³a.
38. Pos³uga z mocy ordynacji jest trwa³ym sk³adnikiem Koœcio³a. Ze wzglêdu
na potrzebê uwiarygodnienia Koœcio³a w œwiecie musi on zawsze byæ jednoznacznie identyfikowany a jego pos³uga musi byæ sprawowana w sposób odpowiedni dla misyjnych wymogów danej chwili i sytuacji. Jako uzupe³nienie dla
pos³ugi z mocy ordynacji Koœcio³y b³ogos³awi¹ i upowa¿niaj¹ niekiedy œwiec11

De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium, WA 6, 566.
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kich do przejêcia specyficznych zadañ, które mog¹ siê te¿ pokrywaæ z zadaniami
pos³ugi duchownego. Tego rodzaju pos³uga reprezentuje partykularne aspekty pos³ugi ca³ego Koœcio³a.
39. Ordynacja diakonów jest kwesti¹, która w globalnej wspólnocie luterañskiej wymaga jeszcze wyjaœnienia. Podobnie zró¿nicowane s¹ pogl¹dy w sprawie
wzajemnej relacji miêdzy pos³ugami diakonów, ksiê¿y i reprezentantów episkopé,
jak i w sprawie odniesienia tych pos³ug do jednej z mocy ordynacji pos³ugi Koœcio³a. Niektóre Koœcio³y luterañskie posz³y bardzo daleko w stronê uznania potrójnej pos³ugi, inni natomiast nie uwa¿aj¹ tego modelu za odpowiedni dla siebie.
Generalnie rzecz bior¹c tradycja luterañska nie widzi pos³ugi diakona jako tylko
stopieñ na drodze do ordynacji pastorskiej, lecz jako odmienn¹ i trwaj¹c¹ czêsto
przez ca³e ¿ycie pos³ugê. Mo¿e to byæ pos³uga o charakterze œwieckim lub, jak to
ma miejsce w niektórych Koœcio³ach luterañskich, integralna czêœæ pos³ugi z
mocy ordynacji12 .

Pos³uga z mocy ordynacji kobiet i mê¿czyzn
40. Niefortunnie w historii Koœcio³a rola kobiet zosta³a w du¿ej mierze zaciemniona, warto przypomnieæ chocia¿by Juniê, któr¹ Pawe³ nazywa³ aposto³em
(Rz 16). W niektórych przypadkach ich imiona uleg³y zapomnieniu, tak by³o z
kobiet¹ przy studni (J 4) i z prorokuj¹cymi córkami Filipa (Dz 21). Przez stulecia
ordynacja w Koœcio³ach luterañskich, tak samo jak w innych Koœcio³ach, by³a
zarezerwowana dla mê¿czyzn. Dzisiaj zdecydowana wiêkszoœæ luteranów przynale¿y do Koœcio³ów, które ordynuj¹ zarówno kobiety jak i mê¿czyzn. Ta praktyka jest odbiciem odnowionego rozumienia œwiadectwa biblijnego. Ordynacja kobiet daje wyraz przekonaniu, ¿e w publicznej pos³udze S³owa i Sakramentu wykorzystywane s¹ dary mê¿czyzn i kobiet, aby Koœció³ móg³ wype³niæ sw¹ misjê, i
¿e ograniczenie pos³ugi z mocy ordynacji do mê¿czyzn zaciemnia istotê Koœcio³a, który jest znakiem naszego pojednania i jednoœci w Chrystusie przez chrzest,
znakiem, który przekracza granice o charakterze etnicznym, spo³ecznym i p³ciowym (por. Ga 3,27-28).
41. Œwiatowa Federacja Luterañska zobowi¹za³a siê do ordynacji kobiet.
Ósme Zgromadzenie Ogólne ŒFL stwierdzi³o: „Dziêkujemy Bogu za wielki i
12
Por. The Diaconal Ministry in the Mission of the Church, LWF Studies 01/2006. Publikacja ta zawiera
deklaracjê koñcow¹ oraz najwa¿niejsze referaty wyg³oszone podczas miêdzynarodowej konsultacji na temat
urzêdu diakona. Koœcio³y stoj¹ wobec wyzwania zrewidowania swego rozumienia i kszta³tu urzêdu diakona
jako istotnego sk³adnika misji Koœcio³a w œwiecie.
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ubogacaj¹cy dar dla Koœcio³a, który przez wiele naszych Koœcio³ów cz³onkowskich zosta³ odkryty w ordynowaniu kobiet na urz¹d pastoralny, tote¿ modlimy
siê, ¿eby wszystkie Koœcio³y cz³onkowskie Œwiatowej Federacji Luterañskiej jak
równie¿ inne Koœcio³y z ekumenicznej rodziny uzna³y i przyjê³y dar Bo¿y, jaki
stanowi¹ kobiety w pos³udze z mocy ordynacji i w innych kierowniczych pos³ugach Koœcio³a Chrystusowego”.
42. W wielu Koœcio³ach cz³onkowskich ŒFL i w wiêkszoœci liczebniejszych
Koœcio³ów luterañskich kobiety s¹ dzisiaj ordynowane nie tylko na duchownych,
lecz tak¿e wybierane na biskupów. Odpowiada to luterañskiemu przekonaniu, ¿e
istnieje tylko jedna z mocy ordynacji pos³uga Koœcio³a.

Episkopé – sprawowane jako pos³uga biskupia
43. Ze wzglêdu na wiernoœæ Koœcio³owi wspólnota Koœcio³ów lokalnych
potrzebuje nadzoru. Chodzi tu o pos³ugê regionaln¹, która ma nadzór nad wieloma parafiami. Celem, jakiemu s³u¿y, jest troska o ¿ycie ca³ego Koœcio³a.
Wierne sprawowanie tej pos³ugi ma w œwietle Ewangelii fundamentalne znaczenie dla ¿ycia Koœcio³a. Koœcio³y luterañskie dysponuj¹ powszechnie pos³ug¹ regionaln¹ episkopé w ramach jednej pos³ugi S³owa i Sakramentu; pos³uga ta ma, oczywiœcie, ró¿n¹ strukturê, a osoby, które j¹ sprawuj¹, nosz¹
ró¿ne tytu³y.
44. Istnienie i sprawowanie specjalnej pos³ugi nadzoru jest zgodne z wyznaniowym charakterem Koœcio³ów luterañskich. Konfesja Augsburska potwierdza pos³ugê biskupi¹ w Koœciele (CA 28). Wyra¿a ona pogl¹d, ¿e mimo
nadu¿yæ w³adzy œwieckiej przez biskupów póŸnego œredniowiecza – w tym
punkcie reformatorzy d¹¿yli do radykalnej zmiany – pos³uga nadzoru w Koœciele, jeœli jest w³aœciwie sprawowana, nie utrudnia, lecz raczej sprzyja zwiastowaniu Ewangelii.
45. Pos³uga biskupia jest rozumiana ze strony luterañskiej jako specyficzna
forma jednej pos³ugi pastoralnej, ministerium ecclesiasticum, a nie jako specjalna
pos³uga. Biskupi (jak równie¿ osoby z innymi tytu³ami sprawuj¹ce pos³ugê episkopé) reprezentuj¹ tak¿e pos³ugê S³owa i Sakramentu. W tym sensie wypowiada
siê CA 28: „…w³adza kluczy lub w³adza biskupów jest wed³ug Ewangelii w³adz¹
albo Boskim mandatem g³oszenia Ewangelii, odpuszczania i zatrzymywania
grzechów oraz udzielania sakramentów. Albowiem Chrystus rozes³a³ aposto³ów z
takim przykazaniem (J 20, 21-23): ‘Jak Ojciec mnie pos³a³, tak i ja was posy³am… WeŸcie Ducha Œwiêtego…”. Pos³uga biskupia jest pos³ug¹ pastoraln¹ wy-
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posa¿on¹ w specyficzn¹ misjê sprawowania jej na p³aszczyŸnie regionalnej, ponadparafialnej.
46. Poniewa¿ jednak pos³uga biskupia ponosi odpowiedzialnoœæ za wiêksze
obszary geograficzne Koœcio³a ni¿ pastorzy kieruj¹cy pojedynczymi wspólnotami lokalnymi, otrzymuje ona pewne propria (specyficzne zadania), które nie
przys³uguj¹ ksiê¿om na p³aszczyŸnie lokalnej. Osoby sprawuj¹ce pos³ugê biskupi¹ ponosz¹ g³ówn¹ odpowiedzialnoœæ za misjê Koœcio³a i s¹ jego rzecznikiem w
¿yciu publicznym13 . S¹ one powo³ane, zw³aszcza przez wizytacje, do dawania
wskazówek dla wspólnego ¿ycia parafii w regionie, za który odpowiadaj¹, i
wspierania ich wspó³¿ycia. S¹ upowa¿nione i odpowiedzialne za ordynacjê. Nadzoruj¹ nauczanie i praktyki duchowe w Koœciele, zw³aszcza w odniesieniu do
osób ordynowanych. We wszystkich tych propria ich szczególn¹ odpowiedzialnoœci¹ jest troska o wiernoœæ ca³ego Koœcio³a wobec tradycji apostolskiej i jego
jednoœæ.
47. Pos³uga biskupia, jako pos³uga z mocy ordynacji i sprawuj¹ca swój mandat na regionalnej p³aszczyŸnie Koœcio³a, jest wype³niana personalnie, kolegialnie
i wspólnotowo. Jako pos³uga S³owa i Sakramentu episkopé nie jest nigdy spraw¹
czysto administracyjn¹ lub instytucjonaln¹, lecz jest sprawowana zawsze personalnie, na podstawie personalnego upe³nomocnienia, zobowi¹zania i odpowiedzialnoœci. Jako pos³uga na rzecz kontynuacji wiary apostolskiej jest ona jednoczeœnie elementem wspólnoty i jej vis-a-vis.
48. Charakteru personalnego pos³ugi z mocy ordynacji nie mo¿na oddzieliæ od jej kolegialnego aspektu. Pos³uga biskupia musi byæ sprawowana kolegialnie, we wspó³pracy z ordynowanymi duchownymi i z innymi reprezentantami pos³ugi nadzoru. Osoby sprawuj¹ce pos³ugê biskupi¹ s¹ poza tym tak¿e
powo³ane do utrzymywania istotnych kolegialnych relacji z kolegami sprawuj¹cymi pos³ugê episkopé w innych Koœcio³ach, zw³aszcza w tym samym regionie œwiata, by w ten sposób przyczyniaæ siê do wiêkszej jednoœci Koœcio³a
Chrystusowego.
49. Ponadto pos³uga biskupia jest sprawowana tak¿e wspólnotowo, w integralnej relacji do ró¿nych czêœci Koœcio³a i ich kierowniczych gremiów na
wszystkich p³aszczyznach. W ten sposób wspiera ona wspólnotowe uczestnictwo w rozumieniu Ewangelii i wspólne oddanie ¿yciu chrzeœcijañskiemu w
Osoby sprawuj¹ce pos³ugê episkopé w luteranizmie czêsto pe³ni³y tego rodzaju funkcjê publiczn¹.
Funkcja ta nie doczeka³a siê dotychczas wystarczaj¹cego objaœnienia pod wzglêdem teologicznym i
prawnokoœcielnym. Jest to wiêc nadal aktualne wyzwanie dla luteranizmu.
13
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pos³uszeñstwie wobec woli Boga. Osoby pe³ni¹ce pos³ugê biskupi¹ s¹ wezwane do sprawowania swego szczególnego zadania pastoralnego nadzoru w dialogu i wspó³pracy z szeroko rozumian¹ wspólnot¹ chrzeœcijañsk¹, która dziêki
temu mo¿e wywieraæ konstruktywny wp³yw na sposób sprawowania pos³ugi
biskupiej.

Pos³uga biskupia i synodalne struktury w³adzy koœcielnej
50. Biskupi s¹ powo³ani do szczególnego zadania nadzoru w Koœciele, ale
tak¿e szeroko rozumiana wspólnota jest powo³ana do uczestnictwa w nadzorze i
oceniania, jak pos³uga biskupia jest sprawowana. Rozwój ró¿nych komitetów, synodów i instytucji, dziel¹cych zadania kierownicze z biskupem, jest zgodny z luterañskim rozumieniem Koœcio³a. W Koœcio³ach luterañskich przywództwo koœcielne jest dzisiaj w du¿ej mierze sprawowane przez struktury synodalne i kolegialne, w których wspó³dzia³aj¹ zarówno œwieccy jak i ordynowani i w których
pos³uga biskupia ma jasno zdefiniowan¹ funkcjê.
51. W Koœciele nie ma absolutnego podzia³u na kieruj¹cych i kierowanych,
ucz¹cych i pouczanych, podmioty i przedmioty decyzji. Wszyscy cz³onkowie
Koœcio³a, œwieccy i ordynowani, podlegaj¹ w swej ka¿dorazowej pos³udze S³owu
Bo¿emu, wszyscy s¹ b³¹dz¹cymi grzesznikami, lecz wszyscy s¹ ochrzczeni i namaszczeni przez Ducha. Obowi¹zek wzajemnego rozliczania ³¹czy ordynowanych i innych ochrzczonych. Pos³uga biskupia jest pe³niona w obrêbie wspólnoty
charyzmatów i pe³nego wspó³dzia³ania pos³ug w Koœciele.
52. Zgodnie z luterañskim rozumieniem Koœció³ ponosi odpowiedzialnoœæ
za swoje nauczanie i praktykê poprzez otwarte, krytyczne debaty i transparentne procesy eklezjalne. W tych procesach, które potrafi¹ byæ czêsto na³adowane
napiêciem, uczestnicz¹ osoby i gremia koœcielne z ró¿nych obszarów odpowiedzialnoœci; ich celem jest osi¹gniêcie konsensu i dzia³anie zgodnie z nim.
Wspólnie z nauczycielami teologii, ksiê¿mi parafialnymi, ludŸmi dzia³aj¹cymi
w sektorze edukacji oraz zaanga¿owanymi œwieckimi, osoby pe³ni¹ce pos³ugê
biskupi¹ s¹ szczególnie powo³ane do oceniania kwestii doktrynalnych w ¿yciu
Koœcio³a i odrzucania nauk, które s¹ sprzeczne z Ewangeli¹. Koœcielne gremia
kierownicze (rady parafialne i synody koœcielne) s¹ ponadto odpowiedzialne za
podejmowanie oficjalnych uchwa³, które troszcz¹ siê o to, by instytucjonalne,
praktyczne ¿ycie Koœcio³a w sposób adekwatny by³o odbiciem i poœwiadczeniem orêdzia Ewangelii.
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V. Pos³uga biskupia i jednoœæ Koœcio³a
Jednoœæ jako zasadniczy atrybut Koœcio³a
53. Jednoœæ wierz¹cych polega na ich udziale w wierze w wspólnotê mi³oœci
pomiêdzy Ojcem i Synem w jednoœci Ducha. To jest dar, który otrzymuj¹
ochrzczeni w Chrystusie i który zatem musi byæ przyjmowany w wierze. J¹drem
wiary, wed³ug luterañskiej tradycji, jest przekonanie, ¿e Chrystus przez S³owo i
Sakrament jest prawdziwie obecny w chrzeœcijañskiej wspólnocie. Poniewa¿
Chrystus nie mo¿e byæ podzielony, przeto jednoœæ z Bogiem w Chrystusie, która
jest mo¿liwa przez œrodki ³aski, stanowi fundamentalny impuls dla chrzeœcijañskiej jednoœci. Ta jednoœæ wierz¹cych jest jednoœci¹ wewnêtrzn¹, polegaj¹c¹ na
udziale w wewnêtrznej wspólnocie mi³oœci pomiêdzy Ojcem i Synem (J 17,2023) przez Ducha Œwiêtego. Jednoœci chrzeœcijañskiej nie mo¿na postrzegaæ tylko
jako celu ludzkich wysi³ków. Jest ona przede wszystkim darem Bo¿ym, który ma
byæ przyjmowany z wielk¹ radoœci¹ w wierze i pokorze.
54. Dla luteranów Koœció³ ma swoj¹ jednoœæ we wspólnym zwiastowaniu
Ewangelii i sprawowaniu sakramentów (CA 7). Ka¿da wspólnota kultowa, zgromadzona wokó³ S³owa i Sakramentu, jest Koœcio³em w znaczeniu teologicznym i
sakramentalnym. Wszystkie te wspólnoty, ponad ludzkimi granicami narodowoœciowymi, etnicznymi, p³ciowymi i kulturowymi, s¹ z sob¹ nieroz³¹cznie zwi¹zane; praktyka dnia codziennego, sprzeczna z tymi stwierdzeniami, nie mo¿e zmieniæ tego stanu rzeczy. Wspólnota, której szukamy ekumenicznie, staje siê widzialna we wspólnych formach zwiastowania; wi¹¿e siê z tym uczestnictwo w
jednym chrzcie i jednej Wieczerzy Pañskiej oraz wsparcie ze strony jednej wzajemnie pojednanej pos³ugi. Ta wspólnota w œrodkach ³aski jest œwiadectwem dla
uzdrawiaj¹cej i jednaj¹cej mocy Trójjedynego Boga poœród podzia³ów ludzkoœci
oraz wyrazem globalnej wspólnoty uniwersalnego Koœcio³a.
55. Wszyscy ordynowani s¹ zobowi¹zani s³u¿yæ jednoœci i katolickoœci Koœcio³a. Ksiê¿a parafialni sprawuj¹ tê pos³ugê jednoœci w obrêbie i miêdzy wspólnotami lokalnymi. Osoby pe³ni¹ce pos³ugê biskupi¹ s¹ w sposób szczególny powo³ane s³u¿yæ jednoœci Koœcio³a i jego ¿ywej tradycji, i to w sposób daj¹cy siê
³atwo rozpoznaæ i oceniæ. Ich pos³uga powinna wspieraæ i wyra¿aæ duchow¹ jednoœæ pomiêdzy lokalnymi wspólnotami kultowymi i Koœcio³em uniwersalnym.
W tym celu osoby pe³ni¹ce pos³ugê biskupi¹ przewodnicz¹ ordynacjom tych, którzy s¹ powo³ani do pe³nienia pos³ugi duchownego. W akcie ordynacji wspó³dzia³aj¹ zazwyczaj inni ordynowani i œwieccy. Mówi¹c teologicznie, ordynacja jest
wprowadzeniem do publicznej pos³ugi jednego Koœcio³a, a nie tylko pos³ug¹ dla
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partykularnego Koœcio³a lub denominacji. Osoba duchowna, która przewodniczy
ordynacji, dzia³a w imieniu ca³ego ludu Bo¿ego, s³u¿¹c i reprezentuj¹c w ten sposób jednoœæ pos³ugi Koœcio³a z mocy ordynacji.

Pos³uga biskupia, sukcesja
i konstytutywne elementy Koœcio³a
56. Kontynuacja pos³ugi biskupiej jest wa¿na dla misji apostolskiej Koœcio³a.
S³u¿enie kontynuacji misji apostolskiej Koœcio³a jest nadrzêdnym celem i sensem
„sukcesji biskupiej”. Sukcesja ta zostaje poœwiadczona w przekazywaniu wiernego
nadzoru nad misj¹ apostolsk¹, która wyra¿a ufnoœæ Koœcio³a, ¿e Bóg zachowa go w
wiernoœci. Na³o¿eniu r¹k towarzyszy modlitwa w intencji przekazywanej pos³ugi, a
Koœció³ wyra¿a ufnoœæ, ¿e Bóg wys³uchuje tej modlitwy przez stulecia i bêdzie te¿
tak czyni³ w przysz³oœci. Kontynuacja w pos³udze biskupiej ma z³o¿yæ œwiadectwo
o wiernoœci Koœcio³a wobec jego misji apostolskiej; jednak nie jest ona ¿adn¹ gwarancj¹ tej wiernoœci. Nawet gdy pos³uga biskupia wyka¿e siê niewiernoœci¹, co
mo¿e siê zdarzyæ i zdarza, Koœció³ utrzymuje w prawdzie wiernoœæ Boga.
57. Kontynuacja z Chrystusem i aposto³ami misji Koœcio³a w czasie i przestrzeni (diachronia i synchronia) jest istotnym elementem tego, co nazywane jest
powszechnie „sukcesj¹ apostolsk¹”. Pojêcie to okreœla zazwyczaj tak¿e ci¹g³oœæ
w pos³udze z mocy ordynacji przez nieprzerwany udzia³ osób reprezentuj¹cych
episkopé w introdukcjach (konsekracjach) nowych biskupów. Nie da siê dowieœæ
historycznie, ¿e pojêcie „kontynuacja” wyra¿a nieprzerwany ³añcuch siêgaj¹cy
wstecz do Chrystusa i aposto³ów. Rzeczywistoœæ sukcesji apostolskiej w Koœciele
Chrystusa nie ogranicza siê do sukcesji w pos³udze biskupiej. Fakt, ¿e introdukcje
(konsekracje) biskupów dokonuj¹ siê z udzia³em innych biskupów z tego samego
regionu i z innych regionów œwiata, jest, oczywiœcie, sposobem, w jaki Koœcio³y
daj¹ wyraz w historii swemu wyros³emu z wiary zobowi¹zaniu na rzecz jednoœci,
katolickoœci i apostolskoœci Koœcio³a Chrystusa.
58. Brak tej sukcesji biskupiej nie oznacza koniecznie, ¿e utracona zosta³a
kontynuacja wiary apostolskiej. Uznanie mo¿liwoœci, ¿e Koœcio³y mog¹ mieæ
charakter apostolski, nawet gdy nie zachowa³y znamion sukcesji biskupiej, ma
du¿e znaczenie ekumeniczne, poniewa¿ wzajemne uznanie osób sprawuj¹cych
pos³ugê episkopé na p³aszczyŸnie ponadparafialnej jest niezbêdne dla ekumenicznego zbli¿enia miêdzy Koœcio³ami. Jednoczeœnie Koœció³, który nie zachowa³
znaku sukcesji apostolskiej, ma prawo do nieskrêpowanego uczestnictwa w introdukcji (konsekracji) biskupów i wejœcia w ten sposób w posiadanie owego zna-
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ku bez negowania zarazem swej dotychczasowej kontynuacji. Gotowoœæ Koœcio³ów luterañskich do uznania wartoœci, jak¹ ma historyczna sukcesja biskupów
jako znak apostolskoœci i przejêcie tego znaku bez podkreœlania jego koniecznoœci, stanowi wk³ad do ruchu ekumenicznego.
59. Introdukcja (konsekracja) biskupów w tradycji luterañskiej wi¹¿e siê z ceremoni¹ na³o¿enia r¹k po³¹czon¹ z modlitw¹ o dar Ducha Œwiêtego. Zazwyczaj
w akcie tym uczestniczy przynajmniej trzech innych biskupów. W ró¿nych Koœcio³ach luterañskich w ceremonii na³o¿enia r¹k mog¹ dodatkowo uczestniczyæ
duchowni i tak¿e œwieccy. Udzia³ biskupów z Koœcio³ów nieluterañskich jest znakiem jednoœci i apostolskoœci Koœcio³a uniwersalnego, w którym mamy udzia³. W
introdukcji (konsekracji) biskupów znak sukcesji apostolskiej znajduje swój wyraz w uczestnictwie osób sprawuj¹cych pos³ugê biskupi¹ (z Koœcio³ów luterañskich lub innych), które same otrzyma³y ten znak.

VI. Perspektywy na przysz³oœæ
60. W perspektywie ekumenicznej pojednanie pos³ug S³owa i Sakramentu jest
centraln¹ trosk¹ Koœcio³ów na œwiecie, gdy¿ istnieje ju¿ miêdzy nimi lepsze wzajemne zrozumienie na p³aszczyŸnie teologicznej i nastêpuje wzrost tego, co jest
im wspólne w ¿yciu i s³u¿bie. Wzajemne uznanie osób z ich zró¿nicowanymi tytu³ami, sprawuj¹cych pos³ugê episkopé, ma szczególne znaczenie dla poszukiwania widzialnej jednoœci Koœcio³a w sytuacji, gdy ten d¹¿y do osi¹gniêcia pe³ni,
która jest zawsze darem i wol¹ Boga dla ludu Bo¿ego (Ef 1,17-23).
61. Kiedy Koœcio³y luterañskie kontynuuj¹ rozwój swej teologii pos³ugi w œwietle
wielu wyzwañ wynikaj¹cych z ka¿dorazowego kontekstu, to niezbêdna jest solidna
komunikacja miêdzy nimi jak te¿ w wymiarze ekumenicznym na tematy dotycz¹ce
pos³ugi z mocy ordynacji i jej roli w Koœciele. Rozumienie i kszta³t pos³ugi biskupiej
to wa¿ny temat w tym kontekœcie. Do aspektów, które zas³uguj¹ na wspólne rozwa¿enie, nale¿¹ liturgie introdukcji (konsekracji) biskupów oraz kwestia, jak na przyk³ad
ustaliæ ich relacjê w odniesieniu do ministerium ecclesiasticum. W Koœcio³ach luterañskich istnieje te¿ potrzeba szerszego rozwiniêcia wspólnego rozumienia tego, jak
pos³uga biskupia nakierowana jest na diakonijne wymiary tradycji apostolskiej oraz
jak¹ postaæ przybiera w praktyce personalny, kolegialny i wspólnotowy wymiar episkopé. Zajmuj¹c siê tymi kwestiami Koœcio³y winny to zawsze czyniæ w œwiadomoœci, ¿e chodzi tutaj o wa¿ne kwestie ekumeniczne.
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62. W ró¿nych Koœcio³ach w zwi¹zku ze sprawowaniem pos³ugi biskupiej
staj¹ siê relewantne ró¿ne kwestie. W ramach wizytacji parafii osoby sprawuj¹ce
pos³ugê biskupi¹ wype³niaj¹ rolê nauczycieli wiary Koœcio³a i udzielaj¹ wskazówek na temat ogólnego ¿ycia parafialnego. Podczas sprawowania swoich funkcji
osoby pe³ni¹ce pos³ugê biskupi¹, jako pastor pastorum (pasterz pasterzy), winny
oddaæ siê do dyspozycji ordynowanych. W ramach ustalania priorytetów dzia³alnoœci biskupi winni troszczyæ siê o takie formy przewodzenia, które umo¿liwiaj¹
prawdziwe wspó³dzia³anie i wspieraj¹ kooperacyjne sprawowanie pos³ugi. Wzajemna relacja miêdzy nadzorem duchowym w Koœciele a œwieckimi zadaniami
organizowania i administrowania stawia wszystkie Koœcio³y przed wyzwaniami.
Tradycja luterañska o dwóch „regimentach” Bo¿ych daje materia³ do teologicznej
refleksji nad tym problemem. Inna wa¿na kwestia brzmi: czy zadania administracyjne w obrêbie systemów koœcielnych absorbuj¹ dziœ tyle czasu, ¿e pozostaje
tylko ograniczona przestrzeñ dla teologicznych ocen wyra¿anych w kazaniu i
œwiadectwie.
63. W wymiarze ekumenicznym uwaga kieruje siê tak¿e na osobiste ¿ycie i
wiarê tych, którzy s¹ powo³ani do sprawowania biskupiej pos³ugi. Osoby pe³ni¹ce
pos³ugê biskupi¹ s¹ wezwane do demonstrowania pokory i skromnego trybu
¿ycia. Ich pos³uga nie odznacza siê panowaniem nad innymi, lecz s³u¿b¹, która
zachowuje w pamiêci tych, którzy ¿yj¹ na obrze¿ach spo³eczeñstwa. Od osób pe³ni¹cych pos³ugê biskupi¹ oczekuje siê, ¿e s¹ mocno zakorzenione w ¿yciu liturgicznym Koœcio³a, gdy regularnie kieruj¹ nabo¿eñstwami S³owa i Sakramentu
oraz udzielaj¹ poparcia procesom odnowy liturgicznej. Musz¹ one zadbaæ o niezbêdny czas i niezbêdn¹ przestrzeñ dla osobistej modlitwy, studiów i rekreacji,
daj¹c tak¿e tym samym tak bardzo potrzebny przyk³ad dla wszystkich ordynowanych i œwieckich.

VII. Wniosek
64. Powa¿n¹ trosk¹ Reformacji by³a apostolskoœæ Koœcio³a wyra¿aj¹ca siê
wiernoœci¹ Ewangelii o ³asce Bo¿ej w Jezusie Chrystusie, wspieranej przez zwiastowanie S³owa i udzielanie sakramentów oraz przyjmowanej we wierze. W odniesieniu do pos³ugi episkopé Koœcio³y zwi¹zane z wspólnot¹ luterañsk¹ na ca³ym œwiecie posiadaj¹ i rozwijaj¹ formy i praktyki s³u¿¹ce misji Bo¿ej. Niniejsza
Deklaracja formu³uje perspektywy dla pog³êbionego rozumienia pos³ugi biskupiej i jej zadania jako s³u¿by wobec ca³ego Koœcio³a. Jak we wszystkich kwestiach nasz¹ nadziejê opieramy jednak nie w pierwszym rzêdzie na sile naszych
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przekonañ, klarownoœci naszej analizy lub m¹droœci naszych propozycji, lecz na
Panu, któremu ka¿da pos³uga powinna s³u¿yæ, Jezusie Chrystusie, któremu, wraz
z Ojcem i Duchem Œwiêtym, nale¿y siê nasze uwielbienie na wieki.

ANEKS
Fazy rozwoju wiod¹ce do powstania tego Dokumentu
Przedk³adana Deklaracja przesz³a nastêpuj¹ce fazy rozwoju:
1999
W 1999 roku Rada ŒFL zaakceptowa³a program studyjny zatytu³owany „To¿samoœæ luterañska w stosunkach ekumenicznych”, który mia³ byæ przeprowadzony przez Biuro Spraw Ekumenicznych (BSE) we wspó³pracy z Instytutem Badañ
Ekumenicznych w Strassburgu oraz z Wydzia³em ds. Teologii i Studiów. Plan
programu stwierdza³, ¿e w ŒFL istnieje potrzeba wyjaœnienia w ró¿nych obszarach jej profilu jako wspólnoty koœcielnej. Pierwszym takim obszarem jest „to¿samoœæ luterañska w odniesieniu do historycznego episkopatu”.
2000
W sierpniu 2000 roku odby³a siê w Genewie konsultacja na temat „Profilu
ekumenicznego Koœcio³ów luterañskich, które jednoczeœnie utrzymuj¹ stosunki z
Koœcio³ami tradycji episkopalnej i nie-episkopalnej”. Zaprezentowane wyst¹pienia zebrano w kompendium.
2001-2002
W 2001 i 2002 roku na temat pos³ugi biskupiej zorganizowano konferencje regionalne z udzia³em reprezentantów Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: 1) Columbia (Karolina Po³udniowa, USA), 2) Oslo (Norwegia), 3) São Leopoldo (Brazylia), 4) Budapeszt (Wêgry). W ramach tych posiedzeñ dyskutowano nad dokumentem studyjnym ŒFL „Urz¹d, kobiety, biskupi”
(1993) zawieraj¹cym obszerne rozdzia³y na temat pos³ugi biskupiej. Poza tym
BSE uczestniczy³o te¿ w konferencji duchownych na temat pos³ugi biskupiej,
któr¹ zorganizowa³ Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Kamerunu w Meiganga.
Niestety nie by³o mo¿liwe zorganizowanie konsultacji regionalnej dla Azji. Podczas posiedzeñ Rady w 2001 i 2002 roku projekt by³ dyskutowany w Sta³ym Komitecie ds. Ekumenicznych.
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2002
W listopadzie 2002 roku odby³a siê na Malcie konsultacja luterañskich cz³onków ró¿nych miêdzynarodowych komisji dialogu, w których uczestniczy³a ŒFL.
Jeszcze przed zwo³aniem tej konsultacji, w oparciu o dokumenty ekumeniczne i
odpowiednie studia ŒFL, opracowany zosta³ obszerny projekt deklaracji na temat
luterañskiego rozumienia pos³ugi biskupiej. Podczas obrad przed³o¿ono wiele
opracowañ, które dotyczy³y relewantnych zagadnieñ. Projekt zosta³ starannie
przeredagowany i przyjêty jako wspólna deklaracja uczestników pod tytu³em
„Pos³uga biskupia w ramach apostolskoœci Koœcio³a. Deklaracja luterañska
2002”; jego obiegowa nazwa to „Deklaracja z Malty”.
2003
Wiosn¹ 2003 roku przed³o¿ono Koœcio³om cz³onkowskim ŒFL czterojêzyczn¹ wersjê „Deklaracji z Malty” z proœb¹ o jej zbadanie i zajêcie wobec niej
stanowiska. Tak¿e w raporcie obejmuj¹cym szeœcioletni okres dzia³alnoœci ŒFL,
przygotowanym na jej X Zgromadzenie Ogólne, projekt ten zosta³ omówiony w
rozdziale „To¿samoœæ luterañska w stosunkach ekumenicznych”; uczestnicy
Zgromadzenia Ogólnego otrzymali tytu³em informacji czterojêzyczny tom z
Deklaracj¹ z Malty.
2004
W 2004 roku Rada ŒFL przyjê³a oficjalnie stanowiska Koœcio³ów cz³onkowskich i powierzy³a ma³ej grupie, by ta do 2005 roku opracowa³a niezbêdne korekty tekstu.
2005
Radzie ŒFL podczas posiedzenia w 2005 roku przed³o¿ono raport z obszernym przegl¹dem reakcji z Koœcio³ów cz³onkowskich. Rada przyjê³a raport i zaleci³a, by w oparciu o Deklaracjê z 2002 roku i nades³ane stanowiska opracowaæ nowy tekst. W tym celu Rada utworzy³a grupê robocz¹, w sk³ad której weszli: prof. dr Joachim Track (Komitet Wykonawczy ŒFL), prof. dr Theodor
Dieter (Instytut Badañ Ekumenicznych w Strassburgu), ks. dr Randall Lee (dyrektor ds. ekumenicznych, Koœció³ Ewangelicko-Luterañski Ameryki) i ks.
Sven Oppegaard (Biuro ŒFL ds. ekumenicznych). Grupa robocza przed³o¿y³a
raport na temat nades³anych stanowisk wszystkim Koœcio³om cz³onkowskim i
prosi³a o zbadanie, czy ich ¿yczenia zosta³y odpowiednio uwzglêdnione. ¯aden
Koœció³ nie nades³a³ swoich zastrze¿eñ. Ponadto Deklaracjê z Malty przed³o¿ono najwa¿niejszym partnerom dialogu z proœb¹ o reakcje. Szczegó³owo ustosunkowa³a siê do tego dokumentu Miêdzyanglikañska Sta³a Komisja do spraw
Stosunków Ekumenicznych (Inter-Anglican Standing Commission for Ecumenical Relations, IASCER).
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2006
Po uwzglêdnieniu komentarzy i propozycji grupa robocza opracowa³a nowy
tekst w oparciu o Deklaracjê z Malty. Ten nowy tekst zosta³ znacznie poszerzony
o czêœæ egzegetyczn¹, w której wykorzystano opracowanie prof. dr. Turida Karlsena Seima, a tak¿e o rozdzia³ na temat staro¿ytnego Koœcio³a w oparciu o uwagi
nades³ane przez IASCER. Nowy tekst przed³o¿ono Komitetowi Wykonawczemu
ŒFL, który podj¹³ uchwa³ê zalecaj¹c¹ Radzie jego przyjêcie podczas posiedzenia
w Lund w 2007 roku.
2007
W roku 2007 grupa robocza w konsultacji z Wydzia³em ds. Teologii i Studiów
kontynuowa³a pracê redakcyjn¹ i przed³o¿y³a przeredagowany tekst Komitetowi
Programowemu ds. Ekumenicznych podczas posiedzenia Rady w Lund. W
³¹cznoœci z posiedzeniem Rady przeprowadzono konferencjê przywódców koœcielnych i uczczono 60. rocznicê powstania ŒFL. Komitet Programowy zbada³
szczegó³owo przeredagowany tekst i na podstawie propozycji posiedzeñ regionalnych i konsultacji luterañskich kobiet pe³ni¹cych pos³ugê biskupa i koœcielnego
prezydenta, podj¹³ pewne zmiany w dokumencie.
Na wniosek Komitetu Programowego ds. Ekumenicznych Rada postanowi³a:
– podziêkowaæ Koœcio³om cz³onkowskim za ich wspó³dzia³anie w procesie, w
którym powsta³ tekst „Pos³uga biskupia w ramach apostolskoœci Koœcio³a. Deklaracja z Lund. Œwiatowa Federacja Luterañska – Wspólnota Koœcielna. Marzec
2007”,
– wyraziæ uznanie grupie redakcyjnej za istotny wk³ad w opracowanie tekstu,
– uznaæ tekst za odpowiedni¹ aktualn¹ prezentacjê luterañskiego rozumienia
urzêdu nadzoru,
– przyj¹æ tekst jako Deklaracjê ŒFL i
– zobowi¹zaæ sekretarza generalnego, by przekaza³ tekst Koœcio³om cz³onkowskim do wiadomoœci i recepcji w ich zró¿nicowanych kontekstach.
T³umaczy³ na podstawie wersji angielskiej i niemieckiej: Karol Karski
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WSPÓLNOTA ANGLIKAÑSKA
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Jeœli szukaæ denominacji chrzeœcijañskiej, która stanowi najbardziej reprezentatywn¹ egzemplifikacjê konfliktów w ³onie wspó³czesnego chrzeœcijañstwa to
jest to bez w¹tpienia anglikanizm. Nie sposób dziœ mówiæ o fenomenie Wspólnoty Anglikañskiej bez pominiêcia takich zagadnieñ jak kryzys czy schizma – co
wiêcej, sta³y siê one w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci znakiem rozpoznawczym
anglikanizmu. B³êdne by³oby jednak za³o¿enie, i¿ ostatnie wydarzenia w ¿yciu
Wspólnoty Anglikañskiej, naznaczone z jednej strony imponuj¹c¹ ekspansj¹ tego
wyznania w Afryce i Azji, a z drugiej g³êbokimi podzia³ami zwi¹zanymi nie tylko z mocno zró¿nicowanym odczytywaniem Pisma Œwiêtego, ale i istotnymi
przemianami w eklezjalnej œwiadomoœci, oznaczaj¹ zmierzch anglikanizmu.
Wspó³czesny anglikanizm, który od zawsze ³¹czy³ w barwny sposób przywi¹zanie do starokoœcielnej tradycji i liturgii oraz reformacyjny paradygmat nieustannej odnowy Koœcio³a, zdaje siê potwierdzaæ opinie niektórych teologów, ¿e dzisiejsze chrzeœcijañstwo opuœci³o przestrzeñ miêdzywyznaniowej polemiki, koncentruj¹c siê na tematach równie starych co nowych, identyfikuj¹cych
wspó³czesne chrzeœcijañstwo jako sferê sporu miêdzy liberalizmem a konserwatyzmem, inkluzywizmem a ekskluzywizmem.1 Problemów starych, gdy¿ tematy1
Luterañski teolog David S. Yeago przekonuje, ¿e wyznaniowa to¿samoœæ, okreœlana poprzez opozycjê
wobec innych chrzeœcijan, traci na sile. Ubolewaj¹c nad tym, ¿e nie jest ona zastêpowana poprzez now¹
to¿samoœæ ukszta³towan¹ poprzez ponowne odkrycie eschatologicznej misji Koœcio³a, Yeago stwierdza, ¿e w
wielu tradycyjnych wyznaniach protestanckich (mainline Churches), przynajmniej w Ameryce Pó³nocnej,
to¿samoœæ wyznaniowa zosta³a zast¹piona przez „konserwatywne i liberalne to¿samoœci zbiorowe, które zdaj¹
siê mieæ g³êbsze korzenie w wojnach œwieckich kultur ani¿eli w tradycji apostolskiej.” Por.: D. S. Yeago, The
Papal Office and the Burdens of History: A Lutheran View. w: C. E. Braaten, R. W. Jenson, Church Unity & the
Papal Office. An Ecumenical Dialogue on John Paul II’s Encyclical Ut Unum Sint, Cambridge 2001, s. 107.
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ka podejmowana w anglikanizmie, a tak¿e w wielu innych wyznaniach, odwo³uje siê do tych kontrowersji, które by³y rozstrzygane w epoce patrystycznej i
soborów ekumenicznych (325-787), a problemów nowych, gdy¿ powsta³ych na
skutek ogromnych przemian w œwiadomoœci spo³ecznej wywo³anych globalizacj¹, dynamicznym rozwojem dialogu ekumenicznego i miêdzyreligijnego
oraz defragmentacj¹ ¿ycia wspólnotowego wywo³anego modernistycznym relatywizmem, oraz postmodernistyczn¹ dekompozycj¹ prawdy.2 Powy¿sze stwierdzenia nie wyczerpuj¹ z³o¿onoœci problemu, jednak odgrywaj¹ istotn¹ rolê w
¿yciu wspó³czesnego chrystianizmu. Anglikanizm okaza³ siê byæ niezwykle podatny na te przemiany.
Tradycyjna ju¿ elastycznoœæ doktrynalna anglikanizmu, wykraczaj¹ca znacznie poza szkolny schemat Koœcio³a Niskiego (Low Church), Szerokiego (Broad
Church) i Wysokiego (High Church), jest w ci¹gu ostatnich kilku lat wystawiana na ogromn¹ próbê. Wieœci pochodz¹ce zarówno z konserwatywnego i liberalnego „frontu”, a tak¿e koncyliacyjne apele zwolenników tzw. z³otego œrodka
pokazuj¹ jednak, ¿e anglikanizm dopiero teraz przechodzi koñcowy i bodaj¿e
kluczowy etap transformacji od wyznania kolonialnego do prawdziwie uniwersalnego.
Celem poni¿szego tekstu nie jest szczegó³owe omówienie z³o¿onej historii
konfliktów w ³onie anglikanizmu oraz poszczególnych prowincji Wspólnoty Anglikañskiej, która zosta³a zarysowana przez autora w innym miejscu3 , jednak
przyjmuj¹c za punkt wyjœcia dwa kluczowe wydarzenia w najnowszej historii anglikanizmu, momenty prze³omowe równie¿ dla nauk konfesjoznawczych, a wiêc
powstanie w Jerozolimie Globalnej Anglikañskiej Konferencji Przysz³oœci (GAFCON), nazywanej równie¿ Wspólnot¹ Wyznaj¹cych Anglikanów, oraz zakoñczon¹ 3 sierpnia 2008 roku Konferencjê Lambeth, mo¿na wyznaczyæ umowne
ramy konfliktu, którego kulminacj¹ by³ rok 2003. Wówczas to nieliczna diecezja
New Hampshire Episkopalnego Koœcio³a USA (ECUSA), amerykañskiej odmiany anglikanizmu, znalaz³a siê w centrum spo³ecznej uwagi z powodu konsekracji
nowego biskupa, V. Gene Robinsona, otwarcie ¿yj¹cego w zwi¹zku partnerskim z
innym mê¿czyzn¹, ojca dwóch doros³ych córek i rozwodnika.4 Ceremoniê transmitowan¹ na ¿ywo przez telewizjê CNN ogl¹dali z zapartym tchem ludzie na ca³ym œwiecie – oburzeni anglikanie na ugandyjskiej prowincji oraz podekscytowani episkopalianie z Nowego Yorku. Wszystkich, mimo wielu ró¿nic, ³¹czy³o jedno – pytanie: co dalej? Co stanie siê ze œwiatowym anglikanizmem? Atmosferê
podgrzewa³y informacje, ¿e konsekracja Robinsona to dopiero pocz¹tek, ¿e ju¿
2
Por.: M. J. Dawn, Reaching Out without Dumbing Down – A Theology of Worship for This Urgent
Time, Cambridge 1995, s. 33-40.
3
Por. D. Bruncz, Historia anglikañskiej schizmy. „Przegl¹d Powszechny” 6/2007.
4
W sierpniu 2008 roku biskup Robinson zawar³ cywilny zwi¹zek ze swoim d³ugoletnim partnerem
Markem Andrew. Odby³a siê równie¿ ceremonia koœcielna.
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niebawem pojawiaj¹ siê inne posuniêcia naprawiaj¹ce dziejow¹ niesprawiedliwoœæ wobec gejów i lesbijek, które wystawi¹ na próbê wytrzyma³oœæ i jednoœæ
przedsiêwziêcia o nazwie Wspólnota Anglikañska.
Konsekracja bp. Robinsona wywo³a³a prawdziwe tsunami we Wspólnocie Anglikañskiej. Gratulacje dla ECUSA znacznie ustêpowa³y liczebnie lawinie protestów, ostrze¿eñ, gróŸb, apeli o nawrócenie czy nawet wezwañ do og³oszenia konsekracji za niewa¿n¹ w trosce o zachowanie anglikañskiej jednoœci i ekumenicznej wiarygodnoœci. Konsekracja Robinsona by³a jawnym pogwa³ceniem s³ynnej
ju¿ rezolucji Konferencji Lambeth z 1998 roku, potwierdzaj¹cej tradycyjne nauczanie w kwestii homoseksualizmu.5
Z drobnymi wyj¹tkami szybko zarysowa³a siê geograficzna linia podzia³ów
miêdzy konserwatywnym Po³udniem a liberaln¹ Pó³noc¹. Konferencja Afrykañskich Prymasów Anglikañskich, której bezapelacyjnym liderem pozostaje wci¹¿
abp Peter Akinola, prymas potê¿nego Nigeryjskiego Koœcio³a Anglikañskiego,
grupka konserwatywnych biskupów Koœcio³a Anglii oraz kilku biskupów ECUSA, a tak¿e ponadregionalne i miêdzynarodowe stowarzyszenia œwieckich i duchownych (tzw. networks) od dekad walcz¹ce z postêpuj¹cym liberalizmem w
prowincjach anglikañskich, rozpoczê³y szereg inicjatyw zmierzaj¹cych pocz¹tkowo do ukarania ECUSA, naprawienia zaistnia³ej sytuacji, a przede wszystkim
zapobie¿enia temu, aby precedens New Hampshire 2003 nigdy siê ju¿ nie powtórzy³.
Nie pró¿nowa³ tak¿e nowy arcybiskup Canterbury, wyœmienity walijski teolog
Rowan Williams6 . Powsta³a komisja pod kierunkiem abpa Robina Eames’a, prymasa Irlandii, która w 2004 r. wypracowa³a tzw. Raport z Windsoru. Mia³ on zabezpieczyæ Wspólnotê Anglikañsk¹ przed rozk³adem poprzez zobowi¹zanie
ECUSA do przeprosin za konsekracjê Robinsona i powstrzymanie siê od dalszych
konsekracji osób homoseksualnych. Raport zosta³ zaaprobowany przez Konferencjê Prymasów w Dromantine w lutym 2005 roku, a wiêc przez instytucjê bêd¹c¹
jednym z Instrumentów Jednoœci Wspólnoty Anglikañskiej. Spoœród 38 anglikañskich prymasów do Irlandii Pó³nocnej przyby³o a¿ 35 i poprosili ECUSA oraz
Anglikañski Koœció³ Kanady, aby dobrowolnie wycofali siê z Anglikañskiej Rady
5
Chodzi o Rezolucjê 1.10 dotycz¹c¹ ludzkiej seksualnoœci (Human Sexuality). Tekst rezolucji wzywa
Koœció³ do opracowania raportu na ten temat (a), a tak¿e potwierdza (b), ¿e ma³¿eñstwo jest zwi¹zkiem
kobiety i mê¿czyzny. Jednoczeœnie (c) rezolucja uznaje, ¿e w Koœciele funkcjonuj¹ osoby o orientacji
homoseksualnej, w których g³os nale¿y siê ws³uchiwaæ i zapewniaæ, ¿e s¹ kochani przez Boga i ¿e ka¿dy bez
wzglêdu na swoj¹ orientacjê jest pe³nym cz³onkiem Cia³a Chrystusowego. Jednoczeœnie tekst wyraŸnie
stwierdza (d), ¿e czynny homoseksualizm jest niezgodny z Pismem Œwiêtym, potêpiaj¹c ponadto
jak¹kolwiek przemoc skierowan¹ wobec gejów i lesbijek. Punkt (e) stanowi, i¿ Koœció³ nie mo¿e uznawaæ
ani b³ogos³awiæ partnerstw jednop³ciowych, ani te¿ ordynowaæ osób, które w takich zwi¹zkach ¿yj¹. Pe³en
tekst rezolucji: http://www.lambethconference.org/resolutions/1998/1998-1-10.cfm
6
W jêzyku polskim staraniem OO. Dominikanów ukaza³a siê ksi¹¿ka – zbiór kazañ abpa Rowana
Williamsa. Zob.: R. Williams, Sumienie otwarte, Poznañ 2005.
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Konsultatywnej, nadzoruj¹cej funkcjonowanie Wspólnoty pomiêdzy Konferencjami Lambeth.7 Abp Williams, choæ identyfikowany z liberaln¹ teologi¹, stan¹³ na
wysokoœci zadania, przedk³adaj¹c dobro Wspólnoty nad osobiste przekonania, i zaanga¿owa³ siê w budowanie porozumienia miêdzy nielicznym, aczkolwiek wp³ywowym ECUSA a niezadowolon¹ wiêkszoœci¹ z prawie wszystkich kontynentów.8
Wydawa³o siê, ¿e Raport z Windsoru nie dopuœci do roz³amu. Jednak 75. Konwencja Generalna ECUSA, która odby³a siê w 2006 w Columbus, nie opowiedzia³a
siê jednoznacznie za Raportem. Desperackie próby ratowania jednoœci i nak³onienia
do rozmów zarówno konserwatystów, jak i libera³ów nie odnosi³y wiêkszego sukcesu: libera³owie bojowniczo deklarowali, ¿e nie pozwol¹ na szanta¿ afrykañskich
hierarchów, a konserwatyœci kontynuowali szereg dzia³añ, zmierzaj¹cych nie tylko
do ukarania ECUSA, ale i objêcia opiek¹ duszpastersk¹ tych anglikanów w Ameryce Pó³nocnej, którzy nie zgadzaj¹ siê z liberaln¹ agend¹ ECUSA. Punkt kulminacyjny tych dzia³añ nast¹pi³ latem 2006 roku. Prymas Peter Akinola og³osi³ listê nowych biskupów Koœcio³a Nigerii, wœród których znalaz³ siê ks. kanonik Martyn
Minns, duchowny diecezji Wirginii ECUSA. Parafia Truro, któr¹ kierowa³ Minns,
by³a obok ewangelikalnej parafii episkopalnej Falls-Church, najstarsz¹ i najwiêksz¹
kongregacj¹ ECUSA. Obydwie parafie znajduj¹ siê w diecezji Wirginia kierowanej
przez biskupa Petera J. Lee. Zanim Minns otrzyma³ wiadomoœæ o decyzji Koœcio³a
Nigerii poinformowa³, ¿e parafie Falls-Church i Truro-Church opuszczaj¹ diecezjê.
W ich œlad posz³o kilkanaœcie innych parafii, które by³y rozczarowane 75. Konwencj¹ Generaln¹ ECUSA. To w³aœnie po niej biskupi afrykañscy obwieœcili, ¿e
us³yszeli krzyk wszystkich tych w ECUSA, którzy nie zgadzaj¹ siê na zmiany w
doktrynie anglikañskiej. Jak siê okaza³o krzyk ten by³ niezwykle skuteczny i Nigeryjczycy szybko przeszli do dzia³ania. Synod Koœcio³a Nigerii zdecydowa³, ¿e
Minns bêdzie biskupem misyjnym Konwokacji Anglikañskiej w Ameryce Pó³nocnej. Oficjalnie jurysdykcja ta zosta³a stworzona przez Koœció³ Nigerii, aby zapewniæ opiekê duszpastersk¹ dla 20 nigeryjskich parafii anglikañskich w USA. Wiadomo jednak, ¿e Konwokacja jest w rzeczywistoœci „diecezj¹” zbuntowanych wobec
ECUSA parafii. Posuniêcie Koœcio³a Nigerii jest manifestacj¹ niezadowolenia jed7
Wspólnota Anglikañska posiada obecnie cztery Instrumenty Komunii (Instruments of Communion). S¹
nimi: Arcybiskup Canterbury, Konferencja Lambeth, Spotkanie Prymasów oraz Anglikañska Rada
Konsultatywna. Wiêcej: http://www.anglicancommunion.org/communion/index.cfm
8
W sierpniu 2008 roku, ju¿ po zakoñczeniu Konferencji Lambeth œwiat obieg³a sensacyjna informacja o
kontrowersyjnych listach abpa Williamsa z 2001 roku, a wiêc z okresu, kiedy nie by³ jeszcze
zwierzchnikiem Koœcio³a Anglii. W prywatnej korespondencji Williams przyzna³, ¿e jako teolog doszed³ do
przekonania, i¿ zwi¹zek homoseksualny oparty na wzajemnym poszanowaniu i wiernoœci mo¿na porównaæ
do ma³¿eñstwa. Opinia Williamsa wywo³a³a burzê negatywnych komentarzy, jednak nieoczekiwanie w
obronie hierarchy stanê³o kilkudziesiêciu biskupów Koœcio³a Anglii, w tym tak¿e konserwatystów, którzy
podkreœlili, ¿e treœæ korespondencji wyra¿a prywatn¹ opiniê Rowana Williamsa, jako profesora teologii, a
przebieg Lambeth 2008 pokaza³, ¿e Williams odpowiedzialnie sprawowa³ swój urz¹d honorowego
zwierzchnika Wspólnoty Anglikañskiej odk³adaj¹c swoje przekonania na bok w trosce o jednoœæ Koœcio³a.
Co ciekawe, informacjê tê poda³o jako pierwsze Radio Watykañskie.
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nego z najwa¿niejszych Koœcio³ów Afryki. Konsekracjê Minnsa na biskupa misyjnego mo¿na uznaæ za realny pocz¹tek schizmy w ECUSA. Na pocz¹tku 2008 roku
kilka diecezji ECUSA by³o ju¿ na zaawansowanym etapie wyst¹pienia z Koœcio³a i
przejœcia pod jurysdykcjê Konwokacji lub pod opiekê kanoniczn¹ biskupów z
Ameryki Po³udniowej lub konserwatywnych Koœcio³ów Afryki i Azji. Podobne
kroki podjêli tradycjonaliœci w Anglikañskim Koœciele Kanady.
Po schizmie Minnsa, secesjach zbuntowanych parafii i diecezji sta³o siê jasne, ¿e
dalsze podzia³y w anglikanizmie s¹ tylko kwesti¹ czasu. Oczywiœcie podejmowano
liczne próby mediacji miêdzy stronami, jednak decyduj¹ce spotkania nie przynosi³y
wiêkszych rezultatów – jednym z nich by³o Spotkanie Prymasów w Dar Es Salaam
w lutym 2007 roku, kolejne zgromadzenie prymasowskiego „instrumentu wspólnoty” po Dromantine (2005). Dar Es Salaam jest administracyjn¹ stolic¹ Tanzanii. W
jêzyku suahili nazwa miasta oznacza Dom Pokoju, jednak¿e prymasi anglikañscy
nie przybyli w pokojowych nastrojach. Du¿a czêœæ mediów spekulowa³a, czy spotkanie w Tanzanii zadecyduje o tym, czy dojdzie do stopniowego scalania Wspólnoty Anglikañskiej, czy do jej ostatecznego rozpadu. G³ównym punktem obrad spotkania w Dar Es Salaam by³a analiza odpowiedzi ECUSA na Raport z Windsoru.
Dla wszystkich by³o jasne, ¿e w œwietle stanowiska ECUSA, które nie by³o satysfakcjonuj¹ce dla tradycjonalistów, konserwatywni prymasi d¹¿¹ do powo³ania niezale¿nego od ECUSA, Koœcio³a anglikañskiego w USA, który by³by cz³onkiem
Wspólnoty Anglikañskiej, a kanonicznie podlega³by np. prymasowi Nigerii. Ju¿ od
dawna zbuntowani hierarchowie w ECUSA domagali siê stworzenia Alternatywnego Nadzoru Prymasowskiego (APO – Alternative Primatial Oversight). Konserwatyœci z Afryki nie byli jednak osamotnieni w swojej walce. Ogromne wsparcie
otrzymali od episkopalnych ortodoksów w USA. Powo³ana ad hoc kolejna grupa
konserwatywnych episkopalian, tym razem tylko œwieckich (Lay Episcopalians for
the Anglican Communion – LEAC), opublikowa³a dokument zatytu³owany „Interim
Compact of Anglican Loyalty” (Tymczasowe Porozumienie w sprawie Anglikañskiej Lojalnoœci). Celem LEAC jest powo³anie nowej, ortodoksyjnej struktury koœcielnej w Ameryce Pó³nocnej, która bêdzie dzia³aæ poza kanonami Wspólnoty Anglikañskiej do momentu, kiedy Konferencja (2008) zadecyduje o powo³aniu 39.
prowincji dla ortodoksyjnych anglikanów. Propozycja LEAC zosta³a wys³ana do
wszystkich prymasów z poparciem ordynariusza diecezji Pittsburgh, bp. Roberta W.
Duncana, szefa konserwatywnego zgrupowania Anglican Communion Network.
Podczas spotkania prymasi wys³uchali sprawozdania dotycz¹cego projektu Anglikañskiego Przymierza.9
9
Ju¿ w Raporcie z Windsoru pojawia siê idea Anglikañskiego Przymierza. W maju 2006 roku
arcybiskup Canterbury powo³a³ grupê, której celem by³o opracowanie Przymierza jako wspólnej deklaracji
ratuj¹cej jednoœæ Wspólnoty Anglikañskiej. Raport grupy przedstawiono prymasom w Dar Es Salaam. Grupa
spotka³a siê ponownie w styczniu 2008 roku przygotowuj¹c drugi raport i Projekt œw. Andrzeja (St.
Andrew’s Draft) zaprezentowany podczas Konferencji Lambeth 2008.
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Spotkanie w Dar Es Salaam nie zakoñczy³o siê jednak jednoznacznymi rozstrzygniêciami: ECUSA otrzyma³o od prymasów ultimatum: do koñca wrzeœnia
2007 r. amerykañscy episkopalianie mieli podporz¹dkowaæ siê ustaleniom Raportu z Windsoru, zaakceptowaæ alternatywny prymat jurysdykcyjny dla konserwatywnych diecezji i parafii, albo dojdzie do zaostrzenia konfliktu.
Amerykañscy biskupi nie przejêli siê zbytnio stanowiskiem prymasów, co widaæ
by³o choæby po determinacji, z jak¹ wytaczali sprawy s¹dowe o nieruchomoœci odbierane konserwatywnym parafiom i diecezjom, które chc¹ opuœciæ ECUSA. Przepychanka s³owna miêdzy organami Wspólnoty Anglikañskiej a prowincjami zapowiada³a dalsze podzia³y, których kulminacyjnym punktem by³o spotkanie zbuntowanych
prymasów w Jerozolimie. Konflikty natury moralno-kanonicznej doprowadzi³y równie¿ do konwersji wielu anglikañskich ksiê¿y, w tym biskupów, na prawos³awie lub
rzymski katolicyzm. Oprócz pojedynczych konwersji trwaj¹ wci¹¿ przygotowania do
inkorporacji niektórych Koœcio³ów anglikañskich do pe³nej jednoœci z Biskupem
Rzymu. Doskona³ym przyk³adem na to jest Tradycyjna Wspólnota Anglikañska
(TAC), skupiaj¹ca 14 Koœcio³ów anglikañskich, nie nale¿¹cych do œwiatowej Wspólnoty Anglikañskiej, kierowanej przez arcybiskupa Canterbury. TAC uchwali³a na pocz¹tku paŸdziernika 2007 r. tekst listu, w którym wyrazi³a chêæ pe³nej wspólnoty z
Koœcio³em rzymskokatolickim. TAC, nale¿¹ca do konserwatywnego nurtu anglokatolickiego w anglikanizmie, od lat d¹¿y do zjednoczenia z Rzymem na zasadach unii,
jaka ³¹czy Rzym ze wschodnimi Koœcio³ami katolickimi, tj. z prawem do posiadania
w³asnej hierarchii i odrêbnego rytu. Dokument podpisa³o kolegium biskupów i wikariuszy generalnych TAC, które zabra³o siê w Portsmouth. Chocia¿ podpisanie listu
odby³o siê w uroczystej oprawie, to jednak TAC nie zdecydowa³a siê na ujawnienie
jego treœci. Stanie siê to dopiero po oficjalnej odpowiedzi Watykanu. List trafi³ do
Kongregacji Nauki Wiary i zosta³ przekazany w Rzymie przez dwóch biskupów i
prymasa TAC, którym jest obecnie abp John Hepworth z Australii. W sierpniu 2005
prymas Hepworth otrzyma³ upowa¿nienie od Koœcio³ów cz³onkowskich TAC na prowadzenie rozmów zjednoczeniowych z Rzymem. Papie¿ Benedykt XVI, jeszcze jako
prefekt Kongregacji Nauki Wiary, nadzorowa³ konwersje duchowieñstwa anglikañskiego (w tym biskupów) na rzymski katolicyzm. Sprawa TAC nie jest dla papie¿a
niczym nowym, bo to w³aœnie kard. Joseph Ratzinger prowadzi³ pierwsze rozmowy z
Koœcio³ami skupionymi w TAC.10
10
TAC istnieje formalnie od 1990 roku, jednak proces jej powstawania siêga lat 70. XX wieku. Do
wspólnoty nale¿y ok. 400 tys. wiernych z 14 Koœcio³ów anglokatolickich z Po³udniowej Afryki, Zambii,
USA, Kanady, Anglii, Irlandii, Indii, Pakistanu, Japonii oraz Australii. G³ównym powodem powstania TAC
by³ protest przeciwko zmianom, jakie zachodzi³y w ³onie Wspólnoty Anglikañskiej, w tym przede
wszystkim zgoda na wyœwiêcanie kobiet, reforma tradycyjnej liturgii anglikañskiej oraz liberalne podejœcie
do moralnoœci chrzeœcijañskiej. Watykañska Kongregacja Nauki Wiary, kierowana przez kardyna³a W.
Levadê, która powstrzymywa³a siê do tej pory od zbyt jasnych sformu³owañ, stwierdzi³a po decyzji Synodu
Generalnego Koœcio³a Anglii w lipcu 2008 r., ¿e sytuacja we Wspólnocie Anglikañskiej sta³a siê „bardziej
kompleksowa”, st¹d te¿ rozmowy z TAC nabra³y innego charakteru.
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GAFCON – Jerozolima 2008
W czerwcu 2008 roku dosz³o w Jerozolimie do spotkania Globalnej Anglikañskiej Konferencji Przysz³oœci (GAFCON) w celu przedyskutowania kryzysu we
Wspólnocie Anglikañskiej. Prawie 1200 osób, w tym 300 biskupów z ca³ego
œwiata zadecydowa³o o stworzeniu alternatywnej i obejmuj¹cej ca³y œwiat struktury kanonicznej dla konserwatywnych anglikanów. Uczestnicy opublikowali
„Koñcowe Oœwiadczenie” i „Deklaracjê Jerozolimsk¹”, która okreœla doktrynê
tradycyjnego anglikanizmu oraz potwierdza zerwanie wspólnoty z Episkopalnym
Koœcio³em USA (ECUSA) oraz Anglikañskim Koœcio³em Kanady. – To jedna z
najdalej id¹cych schizm od czasów Reformacji – napisa³ „Washington Times”.11
Uczestnicy jerozolimskiego spotkania win¹ za roz³am obarczyli biskupów z
USA i Kanady. Jeden z jego organizatorów, abp Peter Jansen, zwierzchnik diecezji Sydney, powiedzia³, ¿e wyœwiêcenie na biskupa diecezji New Hampshire w
2003 roku praktykuj¹cego homoseksualisty by³o nadzwyczajnym wy³omem, który podzieli³ Koœció³. – Jeœli Koœció³ episkopalny wierzy³, ¿e nie bêdzie konsekwencji za konsekracjê Gene V. Robinsona, to by³a to arogancja. Na ca³ym œwiecie, œpi¹cy olbrzym, którym jest ewangeliczny i ortodoksyjny anglikanizm, zosta³
zbudzony i zerwie wiêzi z Koœcio³em episkopalnym i Anglikañskim Koœcio³em
Kanady – powiedzia³ abp Jansen „Washington Times”. Wtórowa³ mu abp Gregory Venables z Argentyny, przypominaj¹c, ¿e spotkania z pó³nocnoamerykañskimi
hierarchami wywo³ywa³y bezowocne dysputy, które dotyczy³y autorytetu i interpretacji Pisma Œwiêtego. – Byliœmy sfrustrowani, rozmawialiœmy i rozmawialiœmy
i dok¹d doszliœmy? Liberalne Koœcio³y by³y gotowe do dyskusji, z których przecie¿ nic nie wynika³o, bo i tak robi³y co chcia³y. Gdyby tylko potrafili nas s³uchaæ,
to schizmy uda³oby siê unikn¹æ – mówi³ argentyñski biskup.
GAFCON oznacza w praktyce stworzenie zjednoczonych struktur z now¹ jurysdykcj¹ kanoniczn¹, a konkretnie „wspólnoty wyznaj¹cych anglikanów” w
³onie „Wspólnoty Anglikañskiej”. Ocenia siê, ¿e tylko w Koœciele Anglii, mateczniku anglikanizmu, a¿ 600 parafii przyjmie jurysdykcjê nowej wspólnoty. Do
tej pory pojedyncze diecezje w ECUSA lub parafie, zarówno w ECUSA i w Kanadzie, wypowiada³y pos³uszeñstwo lokalnym biskupom i przyjmowa³y jurysdykcjê Koœcio³ów z Afryki, Azji czy Ameryki Po³udniowej. Zbuntowane wspólnoty przystêpowa³y równie¿ do konserwatywnych para-eklezjalnych konferencji
regionalnych, które konsolidowa³y ortodoksyjne g³osy w œwiatowym anglikanizmie. Teraz dzia³ania te bêd¹ bardziej zorganizowane pod dachem jednej wspól11
G. Conger, Anglicans poised to split from church, „The Washington Post” z 29 czerwca 2008 r. (http:/
/www.washingtontimes.com/news/2008/jun/29/anglicans-poised-to-split-from-church – stan na 19 sierpnia
2008 r.)
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noty wyznaj¹cych Koœcio³ów, faktycznie konkurencyjnej wobec Wspólnoty Anglikañskiej, mimo i¿ formalnie w niej pozostaj¹cych.
Schizma jest gigantycznym ciosem dla Wspólnoty Anglikañskiej z arcybiskupem Canterbury na czele. Konserwatyœci apelowali do abp. Rowana Williamsa,
aby ten stan¹³ w obronie jednoœci i doktryny Koœcio³a, przywo³uj¹c do porz¹dku
ECUSA. Konserwatywni prymasi i biskupi oskar¿ali abp. Williamsa o bezczynnoœæ i brak jasnego stanowiska. „Deklaracja Jerozolimska” nie pozostawia ju¿
z³udzeñ – istnienie dwóch Wspólnot Anglikañskich, jednej uznaj¹cej zwierzchnictwo Canterbury i drugiej, która wprawdzie nie zrywa wiêzi z historyczn¹ stolic¹ anglikanizmu, ale wprowadza istotne zmiany w relacjach z Canterbury. Nied³ugo po opublikowaniu oœwiadczenia GAFCONu arcybiskup Canterbury Rowan
Williams przerwa³ milczenie, podkreœlaj¹c, ¿e wyznaczniki ortodoksji zawarte w
dokumencie s¹ akceptowane przez przygniataj¹c¹ wiêkszoœæ anglikanów w ka¿dej prowincji, nawet jeœli istniej¹ ró¿nice w odniesieniu do niektórych kwestii.
Hierarcha wyrazi³ przekonanie, ¿e zbli¿aj¹ca siê Konferencja Lambeth zaakceptuje wszystkie pozytywne aspekty rozwa¿añ GAFCON-u. Arcybiskup doda³ jednak, ¿e teza GAFCON-u o negowaniu przez niektórych anglikanów wiary w wyj¹tkowoœæ Jezusa Chrystusa jako Pana i Boga nie jest przedmiotem dysputy w
¿yciu Wspólnoty Anglikañskiej.
Odnosz¹c siê do ustaleñ podjêtych w Jerozolimie, abp Williams skrytykowa³
dzia³ania prymasów, zwracaj¹c uwagê na problemy natury teologicznej, kanonicznej oraz praktycznej. I tak Williams sceptycznie odniós³ siê do powo³ania Rady
Prymasów, stwierdzaj¹c, ¿e wed³ug intencji GAFCON-u sk³ada³aby siê ona tylko z
cz³onków uznaniowo wskazanych spoœród grona prymasów Wspólnoty, co uniemo¿liwia legitymizacjê dzia³añ takiej Rady. – Jakiekolwiek roszczenie do swobodnego dzia³ania ponad granicami prowincji naszpikowane jest trudnoœciami, zarówno o charakterze teologicznym, jak i praktycznym; teologicznym, poniewa¿ istniej¹
historyczne zobowi¹zania do wzajemnego uznania s³u¿by we Wspólnocie, praktycznym, poniewa¿ powstaje oczywiste obci¹¿enie odpowiedzialnoœci¹ za biskupi lub
prymasowski nadzór nad ogromnymi przestrzeniami geograficznymi z ró¿nymi uwarunkowaniami kulturowymi – zaznaczy³ Williams.12 W tym kontekœcie abp Williams przypomnia³ pytania, na które, jego zdaniem, zwolennicy GAFCON-u nie
odpowiedzieli: kto ma decydowaæ o tym, którzy prymasi s¹ odpowiednimi b¹dŸ nie
cz³onkami konstytuuj¹cej siê nowej Rady Prymasów? Jak ma byæ zachowana efektywna dyscyplina w sytuacji przenikaj¹cych siê i konkuruj¹cych jurysdykcji? Nie
zarzucaj¹c hierarchom GAFCON-u z³ych intencji, abp Williams zapyta³, w jaki
sposób biskup lub prymas GAFCON-u z innego kontynentu bêdzie w stanie skutecznie odró¿niæ prawdziwy kryzys duszpasterski oraz niebezpieczeñstwo heterodoksji od lokalnego konfliktu na tle personalnym lub administracyjnym? Williams
12
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powo³a³ siê w tym kontekœcie na przykre doœwiadczenia Wspólnoty Anglikañskiej, ale równie¿ innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich, w których dosz³o do schizmy. Williams zaapelowa³ do GAFCON-u do zmieniania Wspólnoty Anglikañskiej
od œrodka, a tym samym do ¿ywego uczestnictwa w Konferencji Lambeth. Zwróci³
siê równie¿ z proœb¹ o unikanie jêzyka konfrontacji w przekonaniu, ¿e mówienie o
g³êbokim roz³amie jest z³e oraz przyjmowanie, ¿e ci, którzy s¹ poza GAFCON-em
g³osz¹ fa³szyw¹ Ewangeliê. – W przesz³oœci cytowa³em niektórym cz³onkom Wspólnoty, którzy nazywaj¹ sami siebie radyka³ami s³owa aposto³a z 1. Listu do Koryntian 11,33: „czekajcie jedni na drugich”. Powiedzia³bym to samo do tych, w imieniu których zosta³o wydane to oœwiadczenie – podkreœli³ zwierzchnik anglikanów.
Williams ostrzeg³, ¿e dzia³ania GAFCON-u mog¹ przynieœæ szkodê tym, którzy
wystêpuj¹ w imieniu ewangelicznej i katolickiej prawdy.

Lambeth 2008
16 lipca rozpoczê³a siê Konferencja Lambeth, na któr¹ zaproszono wszystkich
biskupów Wspólnoty Anglikañskiej. Konferencja odbywa siê co 10 lat, jednak
tegoroczna by³a pod wieloma wzglêdami wyj¹tkowa – g³ównie z powodu tematów i hierarchów, którzy postanowili zbojkotowaæ zaproszenie honorowego
zwierzchnika anglikanów. Na Konferencjê przyby³o ok. 650 biskupów, co stanowi 75 % œwiatowego episkopatu anglikañskiego. Reprezentowanych by³o 36 z 38
prowincji. G³ównym tematem spotkania by³y zagadnienia zwi¹zane z misyjnym
pos³annictwem biskupów, jednak spora czêœæ obrad, podobnie jak przed 10 laty,
zosta³a zdominowana przez bie¿¹ce konflikty w ³onie anglikanizmu zwi¹zane z
ludzk¹ seksualnoœci¹, a tak¿e powstaniem GAFCON.
Zgodnie z zapowiedziami do Lambeth nie przyjecha³o kilku znacz¹cych hierarchów, reprezentuj¹cych wiêkszoœæ anglikanów, a wœród nich zwierzchnik Koœcio³a Nigerii, abp Peter Akinola, lider konserwatywnych hierarchów, abp Peter
Jensen z Sydney, czy prymas Kenii abp Henry Luke Orombi. Zabrak³o równie¿
prymasów Rwandy i Ugandy. Hierarchowie uczestniczyli w alternatywnym spotkaniu w Jemenie, gdzie zapad³y kolejne decyzje dotycz¹ce GAFCON-u. Wymowna by³a równie¿ nieobecnoœæ znanego i znacz¹cego biskupa Rochester, Michaela Nazir-Ali’ego. Oprócz niego do Jemenu uda³ siê jeszcze jeden biskup Koœcio³a Anglii, Wallach Benn z diecezji Lewes.
Nie oznacza to jednak, ¿e na Konferencji Lambeth nie by³o przedstawicieli
GAFCON-u. Pojawi³ siê tradycjonalistyczny abp Gregory Venables z Brazylii,
którego prowincja przejê³a opiekê kanoniczn¹ nad niektórymi zbuntowanymi parafiami i diecezjami z USA i Kanady.
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Zgromadzonych na Konferencji Lambeth biskupów ³¹czy³a zadziwiaj¹ca jednomyœlnoœæ – hierarchowie podkreœlali chêæ uratowania jednoœci anglikañskiej;
wypowiedzieli siê tak¿e w sprawach, dotycz¹cych ca³ego œwiata, takich jak ekspansja g³odu, konflikty zbrojne w Azji i Afryce, globalne ocieplenie, ale równie¿
dialog miêdzyreligijny.
Jednak wiod¹cym zagadnieniem by³a przysz³oœæ anglikanizmu, który, jak
podkreœlali czo³owi biskupi, nigdy ju¿ nie bêdzie taki jak kiedyœ. Dziennik „The
Times” zapyta³ kilku biskupów o ich nadzieje, ale tak¿e obawy zwi¹zane z Lambeth i we wszystkich wypowiedziach pojawia³a siê troska o jednoœæ i sam¹ istotê
anglikanizmu. Wymowna by³a wypowiedŸ bp. Ronnie’go Bowlby’ego, emerytowanego biskupa Southwark, uczestnika Konferencji w 1998. Hierarcha opowiedzia³ anegdotê z Lambeth z 1978 roku, gdy jeden z amerykañskich biskupów na
pytanie, co ³¹czy Wspólnotê Anglikañsk¹, odpowiedzia³, ¿e… Wippells, znana
firma z Exeter, szyj¹ca stroje liturgiczne dla anglikañskich biskupów z ca³ego
œwiata. Bowlby wspomina³ równie¿ spotkanie z brytyjskimi parlamentarzystami,
podczas którego pad³o to samo pytanie. Tym razem pojawi³a siê inna odpowiedŸ:
Wspólnotê Anglikañsk¹ ³¹czy establishment. – Mam nadziejê, ¿e uczestnicy konferencji dokopi¹ siê g³êboko do pierwszych fundamentów szczególnie poprzez
modlitwê i wspólne studia biblijne. Korzenie anglikanizmu siêgaj¹ dalej ni¿ Reformacja i mog¹ nam pomóc w zawarciu nowego przymierza, które uwzglêdni
nasz¹ historiê i jednoczeœnie wyraŸnie wskazywaæ bêdzie na przysz³oœæ – powiedzia³ biskup.
Konferencja Lambeth by³a nie tylko spotkaniem anglikañskiego episkopatu,
ale równie¿ wielkim wydarzeniem ekumenicznym. Podczas obrad wyg³oszono
dwa referaty przez prominentnych goœci – pierwszym z nich by³ kardyna³ Ivan
Dias, prefekt watykañskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, a drugim pastor Brian McLaren, jeden z czo³owych przedstawicieli amerykañskiego ruchu
ewangelikalnego. Do Lambeth przyby³ równie¿ metropolita Kallistos, wys³annik
ekumenicznego patriarchy Konstantynopola, sekretarze generalni Œwiatowej
Rady Koœcio³ów, Œwiatowej Federacji Luterañskiej, Œwiatowego Aliansu Koœcio³ów Reformowanych oraz Œwiatowej Rady Metodystycznej. Nie zabrak³o równie¿ kardyna³a Waltera Kaspera, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan, metropolity Teofila III z grecko-prawos³awnego patriarchatu Jerozolimy, a tak¿e wielu innych goœci.
W codziennych nabo¿eñstwach z Eucharysti¹ czynny udzia³ brali równie¿ zaproszeni biskupi z tych Koœcio³ów, które znajduj¹ siê w pe³nej jednoœci ze
Wspólnot¹ Anglikañsk¹ – m.in. abp Joris Vercammen, reprezentuj¹cy starokatolick¹ Uniê Utrechck¹, biskupi z Koœcio³ów ewangelicko-luterañskich, które podpisa³y tzw. Ugodê z Porvoo (Szwecja, Finlandia, Islandia, Norwegia, £otwa, Estonia), a tak¿e reprezentanci Niezale¿nego Malabarskiego Koœcio³a Syryjskiego
oraz Niezale¿nego Koœcio³a Filipin.
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W trakcie obrad media informowa³y o planach, które, jeœli zostan¹ zrealizowane, na zawsze odmieni¹ anglikanizm. Nadchodzi anglikañska wersja Œwiêtej Inkwizycji, poprzedniczki Kongregacji Nauki Wiary, a arcybiskup Canterbury staæ
siê mo¿e anglikañskim papie¿em – donosi³ „The Times”, komentuj¹c plany
uczestników Konferencji Lambeth. 650 biskupom Wspólnoty Anglikañskiej
przed³o¿ono projekt powo³ania superinstytucji, która ma uratowaæ jednoœæ anglikanizmu. Jeœli hierarchowie powo³aj¹ Komisjê Wiary i Porz¹dku (Faith and Order) bêdzie to odpowiednik watykañskiej Kongregacji Nauki Wiary. I rzeczywiœcie, Komisja by³aby pi¹tym po arcybiskupie Canterbury, Konferencji Lambeth,
Spotkaniu Prymasów oraz Anglikañskiej Radzie Konsultatywnej Instrumentem
Komunii Wspólnoty Anglikañskiej. Jej misj¹ by³oby uporz¹dkowanie eklezjalnej
struktury œwiatowego anglikanizmu. Inicjatorzy projektu ubolewaj¹, ¿e anglikanizm sta³ siê obiektem publicznych drwin, a wspólnota uleg³a daleko id¹cej defragmentacji, co wzbudza zaniepokojenie ekumenicznych partnerów. Komisja
Wiary i Porz¹dku mia³aby wzmocniæ poczucie komunii wœród anglikanów faktycznie centralizuj¹c pojêcie autorytetu w Koœciele, aby w ten sposób unikn¹æ
schizmatyckich decyzji poszczególnych Koœcio³ów lub prowincji, jak np. konsekracja jawnego homoseksualisty na biskupa. Ogromn¹ rolê w takiej komisji odgrywa³by honorowy zwierzchnik Wspólnoty Anglikañskiej, abp Canterbury Rowan Williams. Projekt skrytykowali przedstawiciele liberalnych Koœcio³ów anglikañskich, argumentuj¹c, ¿e Wspólnota Anglikañska sta³aby siê bardziej
biurokratyczna i zhierarchizowana kosztem wspó³odpowiedzialnoœci ze strony
zwyk³ych ksiê¿y oraz laikatu.
Konferencja Lambeth 2008 zakoñczy³a siê 3 sierpnia. Mo¿na j¹ uznaæ za sukces urzêduj¹cego arcybiskupa Canterbury, Rowana Williamsa. Zdecydowana
wiêkszoœæ biskupów zgodzi³a siê na opracowanie dokumentu o nazwie Anglikañskie Przymierze (Convenant), który mia³by powstaæ w ci¹gu roku. Do tego czasu
wszystkie prowincje maj¹ zobowi¹zaæ siê do przestrzegania trzech moratoriów:
zaprzestanie b³ogos³awienia zwi¹zków jednop³ciowych, wstrzymanie konsekrowania jawnych homoseksualistów na biskupów oraz rezygnacja konserwatywnych prowincji i diecezji z budowania alternatywnych struktur kanonicznych na
terenach, znajduj¹cych siê pod jurysdykcj¹ liberalnych diecezji lub prowincji.
Dokumentem koñcowym Konferencji Lambeth 2008 po raz pierwszy nie s¹
rezolucje, a tekst „Lambeth Indaba – Wspomaganie Biskupów w Misji i Wzmacnianiu To¿samoœci Anglikañskiej”13 , który powsta³ na podstawie prac tzw. grup
indaba. Termin ten, pochodz¹cy z jêzyka plemienia Zulusów, oznacza metodê
rozwi¹zywania konfliktów. Zobowi¹zuje ona ka¿dego uczestnika grupy do zapre13
Lambeth Indaba – Capturing Conversations and Reflections from the Lambeth Conference 2008.
Equipping Bishops for Mission and Strengthening Anglican Identity. 3 August 2008. Dokument podobnie jak
wszystkie teksty oficjalnych wyst¹pieñ dostêpne s¹ na: www.lambethconference.org.
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zentowania swojego stanowiska w kontrowersyjnej kwestii i do osi¹gniêcia porozumienia po przeprowadzeniu dyskusji opartej na wzajemnym szacunku i otwartoœci na zrozumienie racji drugiej strony.
Nie wiadomo na ile zmiany zaproponowane w dokumencie koñcowym zostan¹
wprowadzone w ¿ycie. GAFCON nie myœli o samorozwi¹zaniu, a wrêcz przeciwnie, próbuje zintensyfikowaæ prace nad budow¹ struktur konkurencyjnych wobec
Wspólnoty Anglikañskiej. Wprawdzie oficjalne oœwiadczenie GAFCON-u, dotycz¹ce Lambeth bêdzie opublikowane dopiero pod koniec sierpnia 2008 r., to jednak ju¿ przed up³ywem tej daty konserwatyœci nie pozostawiali suchej nitki na
wstêpnej wersji Przymierza (tzw. Szkic Œwiêtego Andrzeja), argumentuj¹c, ¿e
jest to dokument pozbawiony substancji toelogicznej.
Negatywnie o Przymierzu wypowiadali siê równie¿ liberalni biskupi z Ameryki Pó³nocnej. Niektórzy z góry deklarowali, ¿e nie podpisz¹ niczego, co ogranicza³oby swobodê ich diecezji i prowincji. Jak zatem ma byæ utrzymana jednoœæ?
Koñcowy raport proponuje eklezjologiczn¹ koncepcjê, zgodnie z któr¹ Wspólnota Anglikañska by³aby „globalnym Koœcio³em niezale¿nych wspólnot”. W jej
sk³ad wchodzi³yby zarówno Koœcio³y, który podpisz¹ przysz³e Przymierze, jak i
te, które je odrzucaj¹. Dwubiegunowa Wspólnota Anglikañska by³aby zatem zupe³nie innym modelem eklezjalnym ni¿ dotychczasowa struktura.
Niespe³na 40-stronicowy dokument, który zawiera szereg komentarzy do
wspó³czesnych wyzwañ stoj¹cych przed Wspólnot¹ Anglikañsk¹, w tym tak¿e
ustosunkowuje siê do problemów zwi¹zanych z misj¹, ekologi¹, dialogiem ekumenicznym i miêdzyreligijnym, proponuje powo³anie Forum Pastoralnego, które
reagowa³oby w sytuacjach kryzysowych, stworzenie Prawa Kanonicznego oraz
Komisji Wiary i Porz¹dku. Podstaw¹ do dzia³añ koœcielno-prawnych by³oby naruszenie dokumentu Przymierza, który w ci¹gu 12 miesiêcy mia³by powstaæ pod
kierunkiem specjalnej komisji kierowanej przez emerytowanego abpa Jerozolimy
Clive’a Hanforda. – Wszystkie te rozwi¹zania s³u¿¹ tak naprawdê jednemu celowi: zatrzymaæ wszystkich przy stole i dyskusji a¿ do momentu, kiedy biskupi bêd¹
mogli powróciæ do swoich diecezji bez zawracania sobie g³owy schizm¹. Lambeth
by³o sukcesem, poniewa¿ uda³o siê unikn¹æ decyzji, a w konsekwencji tego schizmy. Jeœli ona nast¹pi to najprawdopodobniej podczas rz¹dów nastêpcy abp. Williamsa – ocenia³ dziennik „Times”.14
Mimo ¿e wiêkszoœæ konserwatywnych biskupów zbojkotowa³a Lambeth, to
jednak ci, którzy zdecydowali siê uczestniczyæ w Konferencji nie ukrywali powa¿nych zastrze¿eñ pod adresem abpa Rowana Williamsa. Prymas Ugandy abp
14
R. Gledhill, Commentary: rebellion on the Church’s ranks, „The Times” z 3 sierpnia 2008 r. Tekst
dostêpny na: http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article4452857.ece (stan na 19 sierpnia 2008).
Por. R. Gledhill, Dr Rowan Williams restores peace at the troubled Lambeth Conference, “The Times” z 4
sierpnia 2008. Tekst dostêpny na http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article4452635.ece (stan
na 19 sierpnia 2008).
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Henry Orombi oskar¿y³ Williamsa o zdradê konserwatywnych Koœcio³ów, a nawet zanegowa³ zasadnoœæ urzêdu arcybiskupa Canterbury w obecnej formie, przekonuj¹c, ¿e jest on reliktem okresu kolonizacji, Ÿle s³u¿¹cym Wspólnocie Anglikañskiej. – Nawet papie¿ wybierany jest przez kardyna³ów, gdy tymczasem arcybiskupa Canterbury mianuje brytyjski rz¹d – mówi³ Orombi. Konserwatyœci nie
daj¹ jednak za wygran¹, a ich obawy, dotycz¹ce spraw zwi¹zanych z ludzk¹ seksualnoœci¹, zosta³y umieszczone w raporcie koñcowym z Lambeth. Z ubolewaniem stwierdza on, ¿e nie by³o zamiarem Wspólnoty Anglikañskiej, aby kwestia
homoseksualizmu sta³a siê wiod¹cym tematem, gdy¿ s¹ o wiele wa¿niejsze sprawy, z jakimi musz¹ siê zmierzyæ anglikanie. Tekst stwierdza jednak, ¿e w obecnej
sytuacji nie mo¿na unikn¹æ rozmów o homoseksualizmie, bior¹c pod uwagê w¹tpliwoœci wielu biskupów w celowoœæ istnienia Wspólnoty Anglikañskiej. –
Wspólnota Anglikañska wyœmiewana jest jako „gejowski Koœció³” i z powodu
sporów o homoseksualizm traci wiernych. Niektóre prowincje odczuwaj¹, ¿e nauka, jak¹ zachodni misjonarze przynieœli do ich krajów zosta³a zdradzona – przyznaj¹ biskupi. Odnosz¹c siê do konsekracji jawnego geja na biskupa New Hampshire, którego abp Canterbury nie zaprosi³ na Konferencjê Lambeth, hierarchowie
przyznaj¹, ¿e biskup nie mo¿e byæ symbolem jednoœci, jeœli jego konsekracja
dzieli Koœció³. O ile wiêkszoœæ biskupów dostrzega potrzebê wprowadzenia dodatkowych instrumentów jednoœci Wspólnoty Anglikañskiej, o tyle liberalna
czêœæ anglikañskiego episkopatu, w tym przede wszystkim hierarchowie z USA
oraz Kanady, negatywnie oceniaj¹ plany bardziej instytucjonalnego egzekwowania dyscypliny we Wspólnocie Anglikañskiej, argumentuj¹c, ¿e jest to sprzeczne
z duchem anglikanizmu. Biskup diecezji Lincoln, John Saxbee, mówi³ wprost, ¿e
brak ostatecznych rozstrzygniêæ wpisane jest w naturê anglikanizmu: – Ludzie
narzekaj¹, ¿e nie wiemy, kim jesteœmy, ale przecie¿ to, ¿e nie jesteœmy w stanie
precyzyjnie powiedzieæ kim jesteœmy jest czêœci¹ tego, co nazywamy anglikanizmem.15 Z kolei nowojorski biskup George Packard z zaniepokojeniem odniós³
siê do pomys³ów powo³ania instytucji zbli¿onych do tych, jakie funkcjonuj¹ w
Koœciele Rzymskokatolickim. – Nie dzia³amy jak Rzym. Jeœli skodyfikujemy zbyt
wiele rzeczy stracimy nasz¹ to¿samoœæ16 – ostrzega³. Podobne komentarze potwierdza katolicki magazyn „The Tablet”17 , wed³ug którego Wspólnota Anglikañska po tegorocznym Lambeth bêdzie bardziej przypominaæ swoj¹ rzymsk¹ kuzynkê – nawet jeœli nie w treœci to jednak w formie.
Dariusz Bruncz

Cyt. za V. Combe, Rise of the Roman Umpire, “Tablet” z 2 sierpnia 2008, s. 6-7.
Tam¿e.
17
Tam¿e. Por.: V. Combe, Lambeth: convenant, crisis – and wit and charm, “Tablet” z 9 sierpnia 2008 r,
s. 8-9.
15
16
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KOÑCOWE OŒWIADCZENIE
NA TEMAT
GLOBALNEJ ANGLIKAÑSKIEJ PRZYSZ£OŒCI

„Chwalcie Pana, Albowiem dobrze jest œpiewaæ Bogu naszemu, Bo to
wdziêczna rzecz; pieœñ chwa³y jest mi³a. Pan buduje Jeruzalem, Zgromadza rozproszonych Izraela” (Psalm 147,1-2).
Bracia i Siostry w Chrystusie: My, uczestnicy Globalnej Anglikañskiej Konferencji Przysz³oœci, przesy³amy Wam pozdrowienia z Jerozolimy!

Wprowadzenie
Globalna Anglikañska Konferencja Przysz³oœci (GAFCON), która odby³a
siê w Jerozolimie od 22 do 29 czerwca 2008 roku, jest duchowym ruchem powo³anym dla zachowania i promowania prawdy i mocy Ewangelii zbawienia
w Jezusie Chrystusie tak jak my anglikanie j¹ otrzymaliœmy. Ruch ma charakter globalny: zmobilizowa³ anglikanów z ca³ego œwiata. Jesteœmy anglikanami: 1148 osób œwieckich i duchownych, w tym 291 biskupów reprezentuj¹cych miliony wiernych anglikañskich chrzeœcijan. Mi³ujemy nasze anglikañskie dziedzictwo i Wspólnotê Anglikañsk¹ i nie mamy zamiaru oddzielaæ siê
od niej. Wierzymy równie¿, ¿e dziêki Opatrznoœci Bo¿ej, anglikanizm ma
jasn¹ przysz³oœæ w pos³uszeñstwie wobec rozkazu Pana, aby czyniæ uczniami
wszystkie narody i aby budowaæ Koœció³ na fundamencie biblijnej prawdy
(Mt 28,18-20; Ef 2,20)
GAFCON nie jest tylko momentem w czasie, ale ruchem w Duchu i dlatego
te¿:
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 powo³ujemy do ¿ycia ruch GAFCON jako wspólnotê wyznaj¹cych anglikanów,
 publikujemy „Deklaracjê Jerozolimsk¹” jako podstawê tej wspólnoty,
 dodajemy odwagi Radzie Prymasów GAFCON.

Globalny Kontekst Anglikañski
Przysz³oœæ Wspólnoty Anglikañskiej jest tylko kawa³kiem szerszego scenariusza szans i wyzwañ dla Ewangelii w globalnej kulturze XXI wieku. Radujemy
siê, ¿e Bóg otworzy³ drzwi dla misji Ewangelii wœród wielu narodów, ale ubolewamy z powodu duchowego upadku w wiêkszoœci ekonomicznie rozwiniêtych
krajów, w których si³y wrogiego sekularyzmu i pluralizmu rozk³adaj¹ struktury
spo³eczeñstwa, Koœcio³y id¹ na kompromisy, a ich œwiadectwo jest niszczone.
Pró¿nia pozostawiona przez nie jest ochoczo wype³niania przez inne wierzenia i
zwodnicze kulty. Aby wyjœæ naprzeciw tym wyzwaniom potrzeba chrzeœcijañskiej wspó³pracy, aby zrozumieæ i przeciwstawiæ siê tym si³om i uwolniæ tych,
którzy znajduj¹ siê pod ich jarzmem. Nast¹pi³a potrzeba zak³adania nowych Koœcio³ów poœród narodów, do których nie dotar³a Ewangelia, a tak¿e pe³nego poœwiêcenia dzia³ania na rzecz przywrócenia autentycznego chrzeœcijañstwa w Koœcio³ach, które posz³y na kompromis.
Wspólnota Anglikañska, obecna na szeœciu kontynentach, posiada dobre mo¿liwoœci, aby stawiæ czo³o temu wyzwaniu. Jest ona jednak podzielona i rozproszona. Globalna Anglikañska Konferencja Przysz³oœci powsta³a w odpowiedzi na
kryzys wewn¹trz Wspólnoty Anglikañskiej, kryzys, który dotyczy trzech niezaprzeczalnych faktów trapi¹cych œwiatowy anglikanizm.
Pierwszym faktem jest akceptacja i promocja wœród prowincji Anglikañskiej
Wspólnoty innej ewangelii (por. Ga 1,6-8), która jest sprzeczna z apostolsk¹
Ewangeli¹. Ta fa³szywa ewangelia podkopuje autorytet zapisanego S³owa Bo¿ego
i wyj¹tkowoœæ Jezusa Chrystusa jako wybawcy od grzechu, œmierci i s¹du. Wielu
zwolenników tej ewangelii twierdzi, ¿e wszystkie religie oferuj¹ równy dostêp do
Boga, a Jezus jest tylko jedn¹ z wielu dróg, a nie t¹ jedyn¹ drog¹, prawd¹ i
¿yciem. Ta ewangelia promuje ró¿norodnoœæ preferencji seksualnych i niemoralnych zachowañ pod postaci¹ uniwersalnego prawa cz³owieka. Roœci sobie Bo¿e
b³ogos³awieñstwo dla zwi¹zków jednop³ciowych wbrew biblijnemu nauczaniu o
œwiêtym zwi¹zku ma³¿eñskim. W 2003 roku ta fa³szywa ewangelia doprowadzi³a
do konsekracji biskupa, ¿yj¹cego w zwi¹zku homoseksualnym.
Drugim faktem jest deklaracja wystosowana przez prowincje Globalnego Po³udnia, i¿ zrywaj¹ wspólnotê z tymi biskupami i Koœcio³ami, które promuj¹ tê fa³-

95

KOÑCOWE OŒWIADCZENIE NA TEMAT GLOBALNEJ ANGLIKAÑSKIEJ PRZYSZ£OŒCI

szyw¹ ewangeliê. Deklaracja ta poskutkowa³a zmianami tam, gdzie wierni anglikanie opuœcili lokalne parafie, diecezje i prowincje w niektórych zachodnich Koœcio³ach i stali siê cz³onkami innych diecezji i prowincji, bêd¹cych cz³onkami
Wspólnoty Anglikañskiej. Dzia³ania te doprowadzi³y do mianowania nowych biskupów anglikañskich ustanowionych nad obszarami geograficznymi, zamieszkiwanych przez innych anglikañskich biskupów. Nast¹pi³a znacz¹ca reorganizacja,
która bêdzie wci¹¿ kontynuowana.
Trzecim faktem jest ra¿¹ca pora¿ka „Instrumentów Wspólnoty” w egzekwowaniu dyscypliny wobec jawnej heterodoksji. Koœció³ Episkopalny USA oraz
Anglikañski Koœció³ Kanady, poprzez g³oszenie fa³szywej ewangelii, konsekwentnie ignorowa³y stanowisko Konferencji Lambeth z 1998 roku, dotycz¹ce
biblijnych zasad moralnych (Rezolucja 1.10). Mimo wielu spotkañ i raportów do
i od „Instrumentów Wspólnoty”, nie podjêto ¿adnych efektywnych dzia³añ, a biskupi tych Koœcio³ów, niezdolnych do pokuty, zostali zaproszeni na Konferencjê
Lambeth 2008. Jakby na domiar z³ego, nie uszanowano obietnic utrzymania dyscypliny, podkopano autorytet Konferencji Prymasów, a Konferencja Lambeth zosta³a tak zaplanowana, aby unikn¹æ jakichkolwiek trudnych decyzji. Mo¿emy tylko dojœæ do przygnêbiaj¹cego wniosku, ¿e „jesteœmy globaln¹ Wspólnot¹ z kolonialn¹ struktur¹”.
Niestety, kryzys ten tak rozerwa³ fundamenty Wspólnoty, ¿e nie mo¿e ona zostaæ po prostu przywrócona. W tym samym czasie, wielu anglikanów z ca³ego
globu nawi¹za³o ze sob¹ osobiste i duszpasterskie relacje we wspólnocie, która
jest wierna biblijnemu nauczaniu, bardziej reprezentatywna wobec dzisiejszej sytuacji demograficznej œwiatowego anglikanizmu i silniejsza jako instrument efektywnej misji, s³u¿by i spo³ecznego zaanga¿owania.

Wspólnota Wyznaj¹cych Anglikanów
My, uczestnicy Globalnej Anglikañskiej Konferencji Przysz³oœci, jesteœmy
wspólnot¹ wyznaj¹cych anglikanów dla dobra Koœcio³a i trwania jego misji. Jesteœmy wspólnot¹ ludzi zjednoczonych w komunii (koinonia) jednego Ducha i
zobowi¹zanych do pracy i modlitwy dla wspólnej misji Chrystusa. Jest to wyznaj¹ca wspólnota, gdy¿ jej cz³onkowie wyznaj¹ wiarê w ukrzy¿owanego Chrystusa,
mocno stoj¹ na gruncie Ewangelii w kontekœcie globalnym i anglikañskim, a tak¿e przyjmuj¹ tymczasow¹ regu³ê, Deklaracjê Jerozolimsk¹, aby prowadziæ nasz¹
wspólnotê ku przysz³oœci. Jesteœmy wspólnot¹ anglikanów, sk³adaj¹c¹ siê z prowincji, diecezji, parafii, jurysdykcji misyjnych, parakoœcielnych organizacji oraz
indywidualnych anglikanów, których celem jest zreformowanie, uzdrowienie i
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tchniêcie nowego ducha we Wspólnotê Anglikañsk¹, aby mog³a rozszerzaæ swoj¹
misjê na œwiat. Nasza wspólnota nie jest wy³amaniem siê ze Wspólnoty Anglikañskiej.
My, wraz z innymi wiernymi anglikanami na ca³ym œwiecie, wierzymy w doktrynaln¹ podstawê anglikanizmu, która definiuje nasz¹ kluczow¹ to¿samoœæ jako
anglikanów, a która wyra¿ona jest tymi s³owy: doktryna Koœcio³a oparta jest na
Œwiêtych Pismach i na tych naukach staro¿ytnych Ojców i soborach Koœcio³a,
które s¹ zgodne ze wspomnianymi Pismami. W szczególnoœci, taka doktryna
znajduje siê w 39 Artyku³ach, w Book of Common Prayer i w Ordinal (Porz¹dek).
Zamierzamy pozostaæ wierni tym standardom i wzywamy innych we Wspólnocie,
aby ponownie potwierdzili je i powrócili do nich.
Uznaj¹c naturê Canterbury jako historycznej stolicy, nie akceptujemy pogl¹du,
jakoby to¿samoœæ anglikañska by³a koniecznie determinowana przez uznanie arcybiskupa Canterbury. Buduj¹c na powy¿szych fundamentach doktrynalnych anglikañskiej to¿samoœci, publikujemy niniejszym Deklaracjê Jerozolimsk¹ jako
podstawê naszej wspólnoty.

Deklaracja Jerozolimska
W imiê Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Œwiêtego: My, uczestnicy Globalnej Anglikañskiej Konferencji Przysz³oœci, spotkaliœmy siê w kraju narodzin
Jezusa. Deklarujemy swoj¹ wiernoœæ jako uczniowie Króla królów, Panu Jezusowi. Radoœnie przyjmujemy Jego polecenie, aby zwiastowaæ rzeczywistoœæ Jego
królestwa, które po raz pierwszy zapowiedzia³ na tej ziemi. Ewangelia królestwa
jest Dobr¹ Nowin¹ zbawienia, wyzwolenia i nawrócenia dla wszystkich. W œwietle powy¿szego, zgadzamy siê na wyznaczenie wspólnej drogi naprzód, która bêdzie promowaæ i chroniæ biblijn¹ Ewangeliê i misjê wobec œwiata, uroczyœcie
og³aszaj¹c nastêpuj¹ce zasady ortodoksji, które decyduj¹ o naszej anglikañskiej
to¿samoœci.
1. Radujemy siê Ewangeli¹ Boga, poprzez któr¹ zostaliœmy zbawieni z ³aski
przez wiarê w Jezusa Chrystusa przez moc Ducha Œwiêtego. Poniewa¿ Bóg pierwszy nas umi³owa³, my kochamy Jego i jako wierni przynosimy owoce mi³oœci, nieustann¹ pokutê, ¿yw¹ nadziejê i dziêkczynienie Bogu we wszystkich rzeczach.
2. Wierzymy, ¿e Œwiête Pisma Starego i Nowego Testamentu s¹ zapisanym
S³owem Bo¿ym oraz ¿e zawieraj¹ wszystkie rzeczy potrzebne do zbawienia. Bibliê nale¿y t³umaczyæ, czytaæ, zwiastowaæ, nauczaæ i przestrzegaæ w jej prostym i
kanonicznym sensie, w szacunku wobec jej historycznego i zgodnego odczytywania w Koœciele.
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3. Przyznajemy siê do czterech Soborów Ekumenicznych i do trzech, historycznych Wyznañ Wiary, wyra¿aj¹cych regu³ê wiary jednego, œwiêtego, katolickiego i apostolskiego Koœcio³a.
4. Podtrzymujemy 39 Artyku³y jako zawieraj¹ce prawdziw¹ doktrynê Koœcio³a, zgodn¹ ze S³owem Bo¿ym i posiadaj¹c¹ tak¿e dziœ autorytet dla anglikanów.
5. Ochoczo wyznajemy i poddajemy siê jedynemu i uniwersalnemu panowaniu Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego, jedynego Zbawiciela ludzkoœci od grzechu, s¹du i piek³a, który ¿y³ tak, jak my nie mogliœmy ¿yæ i umar³ œmierci¹, na
któr¹ my zas³u¿yliœmy. Poprzez jego pojednawcz¹ œmieræ i chwalebne zmartwychwstanie, zapewni³ odkupienie wszystkim, którzy przyst¹pi¹ do niego z
pokut¹ i wiar¹.
6. Radujemy siê z naszego anglikañskiego sakramentalnego i liturgicznego
dziedzictwa jako ekspresji Ewangelii, i podtrzymujemy Book of Common Prayer
z 1662 jako prawdziwy i autorytatywny standard nabo¿eñstwa i modlitwy, który
nale¿y t³umaczyæ i przystosowywaæ lokalnie do ka¿dej kultury.
7. Rozpoznajemy, ¿e Bóg wezwa³ i obdarzy³ biskupów, kap³anów i diakonów
w historycznej sukcesji, aby mogli wspomagaæ ca³y lud Bo¿y w jego s³u¿bie dla
œwiata. Podtrzymujemy klasyczny Anglikañski Porz¹dek jako autorytatywny
standard, dotycz¹cy œwiêceñ duchownych.
8. Uznajemy Bo¿e stworzenie rodzaju ludzkiego jako mê¿czyzny i kobiety,
oraz niezmienne standardy ma³¿eñstwa chrzeœcijañskiego miêdzy jednym mê¿czyzn¹ i jedn¹ kobiet¹ jako odpowiedniej przestrzeni dla seksualnej intymnoœci i
podstawy rodziny. ¯a³ujemy za nasze b³êdy, przez które nie mogliœmy utrzymywaæ tego standardu i wzywamy do odnowionego poœwiêcenia siê trwaj¹cej przez
ca³e ¿ycie wiernoœci ma³¿eñskiej oraz do wstrzemiêŸliwoœci tych, którzy nie
wst¹pili w zwi¹zek ma³¿eñski.
9. Radoœnie akceptujemy wielki nakaz zmartwychwsta³ego Pana, aby czyniæ
uczniami wszystkie narody, szukaæ tych, którzy nie znaj¹ Chrystusa oraz chrzciæ,
nauczaæ i doprowadzaæ nowych wyznawców do dojrza³oœci.
10. Jesteœmy œwiadomi naszej odpowiedzialnoœci za to, aby byæ dobrymi orêdownikami Bo¿ego Stworzenia, aby wspieraæ i broniæ sprawiedliwoœæ w spo³eczeñstwie, i aby przynosiæ ulgê i pomoc biednym oraz potrzebuj¹cym.
11. Jesteœmy zobowi¹zani do jednoœci tych wszystkich, którzy znaj¹ i kochaj¹
Chrystusa i do budowania autentycznych relacji ekumenicznych. Uznajemy œwiêcenia i jurysdykcjê tych anglikanów, którzy podtrzymuj¹ ortodoksyjn¹ wiarê i
praktykê, i zachêcamy ich, aby przy³¹czyli siê do nas w tej deklaracji.
12. Œwiêtujemy podarowan¹ przez Boga ró¿norodnoœæ miêdzy nami, która
wzbogaca nasz¹ globaln¹ wspólnotê, i uznajemy wolnoœæ w sprawach drugorzêdnych. Wzywamy do wspólnej pracy, aby poszukiwaæ woli Chrystusa w kwestiach, które nas dziel¹.
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13. Odrzucamy autorytet tych Koœcio³ów i liderów, którzy zanegowali ortodoksyjn¹ wiarê w s³owach i czynach. Modlimy siê za nich i wzywamy ich do
pokuty, oraz powrotu do Pana.
14. Radujemy siê perspektyw¹ powtórnego przyjœcia Jezusa w chwale, i podczas gdy oczekujemy na ten koñcowy moment historii, wielbimy go za to, ¿e
buduje swój Koœció³ poprzez swojego Ducha, cudownie odmieniaj¹c ludzkie
¿yciorysy.

Droga naprzód
Wierzymy, ¿e Duch Œwiêty prowadzi³ nas przez ten tydzieñ w Jerozolimie do
rozpoczêcia nowej pracy. Jest wiele wa¿nych decyzji dla rozwoju tej wspólnoty,
która bêdzie potrzebowaæ wiêcej czasu, modlitwy i rozmów.
Poœród ró¿nych kwestii, powinniœmy szukaæ szerszego udzia³u w tej
wspólnocie tak¿e tych, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu w Jerozolimie,
w³¹czaj¹c w to wspó³pracê z Globalnym Po³udniem oraz Rad¹ Anglikañskich
Prowincji w Afryce. Mo¿emy jednak wyznaczyæ pewne punkty milowe na
drodze naprzód.

Rada Prymasów
My, uczestnicy Globalnej Anglikañskiej Konferencji Przysz³oœci, uznajemy niniejszym uczestnicz¹cych prymasów GAFCON, którzy nas zgromadzili, i zachêcamy ich, aby stworzyli inicjatywn¹ Radê ruchu GAFCON. Czekamy na poszerzenie Rady i prosimy prymasów, aby zorganizowali i rozszerzyli wspólnotê wyznaj¹cych anglikanów. Apelujemy do Rady Prymasów, aby decydowa³a i
uznawa³a jurysdykcje, duchowieñstwo i parafie wyznaj¹cych anglikanów oraz by
zachêca³a wszystkich anglikanów do g³oszenia Ewangelii i obrony wiary. Uznajemy pragnienie terytorialnej jurysdykcji prowincji i diecezji Wspólnoty Anglikañskiej z wyj¹tkiem tych obszarów, na których Koœcio³y i liderzy zaprzeczaj¹ ortodoksyjnej wierze lub zapobiegaj¹ jej rozpowszechnianiu, oraz kilku obszarów, na
których koegzystencja ró¿nych jurysdykcji jest po¿yteczna z historycznych i kulturowych powodów.
Dziêkujemy Bogu za odwa¿ne dzia³ania tych prymasów i prowincji, które zaoferowa³y prawowierny nadzór nad Koœcio³ami, znajduj¹cymi siê pod z³ym kierownictwem, szczególnie w Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej. Dzia³ania tych
prymasów by³y pozytywn¹ odpowiedzi¹ na duszpasterskie potrzeby i misyjne
szanse. Wierzymy, ¿e takie dzia³ania bêd¹ wci¹¿ potrzebne i popieramy je, oferuj¹c pomoc na ca³ym œwiecie.
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Wierzymy, ¿e jest to krytyczny moment, kiedy Rada Prymasów bêdzie musia³a
utworzyæ struktury w celu prowadzenia i wspierania Koœcio³a. W szczególnoœci
wierzymy, ¿e nasta³ czas na utworzenie prowincji w Ameryce Pó³nocnej dla federacji znanej obecnie jako Partnerstwo dla Wspólnej Sprawy (Common Cause
Partnership), która powinna byæ uznana przez Radê Prymasów.

Wnioski: Przes³anie z Jerozolimy
My, uczestnicy Globalnej Anglikañskiej Konferencji Przysz³oœci, zostaliœmy
wezwani przez grupê prymasów do Jerozolimy w czerwcu 2008 roku, aby dyskutowaæ o kryzysie, który dzieli Wspólnotê Anglikañsk¹ od dekady, i aby szukaæ wskazówek na przysz³oœæ. Odwiedziliœmy œwiête miejsca, modliliœmy siê wspólnie, s³uchaliœmy zwiastowanego i wyjaœnianego S³owa, uczyliœmy siê od ró¿nych mówców i nauczycieli, oraz dzieliliœmy siê naszymi myœlami i nadziejami z innymi.
Spotkanie w Jerozolimie zosta³o zwo³ane z powodu nag³ej potrzeby, poniewa¿
fa³szywa ewangelia tak sparali¿owa³a Wspólnotê Anglikañsk¹, ¿e kryzys ten
musi byæ za¿egnany. G³ównym zagro¿eniem zidentyfikowanym podczas tych
rozmów jest rozmywanie integralnoœci misji Koœcio³a dla œwiata. Pierwszym powodem, dla którego przybyliœmy do Jerozolimy i wydaliœmy tê deklaracjê, jest
uwolnienie naszych Koœcio³ów do sk³adania jasnego i pewnego œwiadectwa o Jezusie Chrystusie. Jest nasz¹ nadziej¹, ¿e to Oœwiadczenie nt. Globalnej Przysz³oœci Anglikañskiej zostanie przyjête z pociech¹ i radoœci¹ przez wielu anglikanów
na ca³ym œwiecie, którzy s¹ niezadowoleni z kierunku, w jakim pod¹¿a Wspólnota. Wierzymy, ¿e Wspólnota Anglikañska powinna byæ zreformowana wokó³ biblijnej Ewangelii i bêdzie posiada³a mandat, aby iœæ na œwiat i g³osiæ Chrystusa
narodom.
Jerozolima, uroczystoœæ Œwiêtego Piotra i Œwiêtego Paw³a, 29 czerwca 2008.
t³um.: Dariusz Bruncz
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TEMATYKA EKUMENICZNA
„W KOŒCIELE POWSZECHNYM”
1940 – 1950

Zeszyt nr 1-2 z 2007 roku naszego czasopisma by³ w wiêkszoœci poœwiêcony
rozwojowi ruchu ekumenicznego w Polsce w latach 1940-1960. Zamieœciliœmy w
nim dokumenty dialogu ekumenicznego obejmuj¹ce wspomniany okres historyczny, noty biograficzne aktywnych w owym czasie dzia³aczy ekumenicznych, a
ponadto obszerny szkic, oparty w du¿ej mierze na protoko³ach ró¿nych gremiów
dzia³aj¹cych w pierwszych latach powojennych i publikacjach zamieszczanych na
³amach „Koœcio³a Powszechnego”, który by³ organem Rady Ekumenicznej w
Polsce.
„Koœció³ Powszechny” zacz¹³ wychodziæ w 1947 r. Ogó³em wysz³o 31 numerów czasopisma, ostatni w marcu 1950 r. W 1947 r. „Koœció³ Powszechny”
by³ kwartalnikiem; ukaza³y siê wówczas dwa podwójne numery (1-2 i 3-4). W
1948 r. przekszta³ci³ siê w miesiêcznik, z tym ¿e dwukrotnie ukaza³y siê zeszyty podwójne (nr 6-7 i 8-9). W 1949 r. tylko dwukrotnie wydano zeszyty pojedyncze (nr 3 i 6), wszystkie pozosta³e by³y zeszytami podwójnymi (1-2, 4-5, 78, 9-10, 11-12). W 1950 r. ukaza³ siê jeden zeszyt podwójny (nr 1-2) i jeden
pojedynczy (nr 3).
„Koœció³ Powszechny” pozostaje do dzisiaj nieocenionym Ÿród³em informacji
na temat pocz¹tków dzia³alnoœci ekumenicznej w Polsce. Znajdujemy w nim nie
tylko relacje z wydarzeñ ekumenicznych, lecz tak¿e liczne referaty i inne wyst¹pienia wyg³oszone podczas ró¿nych imprez ekumenicznych (tygodnie modlitwy,
tygodnie biblijne, ekumeniczne konferencje teologiczne itp.). W periodyku tym
ukaza³y siê równie¿ wa¿ne dla genezy polskiego ekumenizmu dokumenty. Czasopismo informowa³o te¿ na bie¿¹co o wa¿nych wydarzeniach ekumenicznych na
arenie miêdzynarodowej. Wœród autorów najbardziej aktywni byli luteranie
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(zw³aszcza ksiê¿a Zygmunt Michelis i Otton Krenz) i mariawici (biskupi Roman
Próchniewski i Wac³aw Przysiecki). Jednak do g³osu dochodzili równie¿ przedstawiciele innych tradycji koœcielnych.
Poni¿ej zamieszczamy wybór najwa¿niejszych, naszym zdaniem, publikacji w
uk³adzie tematycznym (Redakcja).

1. Rada Ekumeniczna w czasie wojny
...W Polsce ruch ekumeniczny przed wojn¹ tak¿e zapuœci³ korzenie, aczkolwiek tylko s³abe. Do wspó³pracy ekumenicznej stanê³o grono szlachetnych ludzie
wszystkich œrodowisk wyznaniowych. Ale poza to szczup³e grono i jego prywatne ¿ycie idea ekumeniczna nie wysz³a nigdy. Mury koœcielne w Polsce nie mia³y
okazji zetkn¹æ siê z tym ruchem, gdy¿ jego reprezentanci nie potrafili, czy nie
œmieli z has³ami ekumenicznymi stan¹æ przed opini¹ publiczn¹ swojego ludu
koœcielnego. Tym dziwniejsze, ¿e w czasie wojny i okupacji idea ekumeniczna
odezwa³a siê w innych œrodowiskach i doprowadzi³a do nowej konsolidacji
arzymskiego chrzeœcijañstwa w Polsce.
Od roku 1940 odbywa³y siê konspiracyjne zebrania ekumeniczne w gronie
oko³o 20 osób. Zbieraliœmy siê b¹dŸ na plebanii przy ul. Królewskiej 19, b¹dŸ te¿
w kaplicy metodystycznej przy ul. Mokotowskiej Nr 12. W zebraniach tych bra³y
udzia³ nieoficjalne delegacje nastêpuj¹cych wyznañ: ewang.-augsburskiego,
ewang.-reformowanego, metodystycznego, ewangelicznych chrzeœcijan, mariawickiego, starokatolickiego. Pod koniec 1942 r. z tych zebrañ skrystalizowa³a siê
œcis³a organizacja z formalnym statutem. Cz³onkowie ró¿nych wyznañ nale¿eli do
organizacji ekumenicznej personalnie, a nie jako oficjalni przedstawiciele swego
Koœcio³a. W kilkunastu komisyjnych i plenarnych zebraniach Rada Ekumeniczna
w Polsce, bo tak¹ nazwê przyjê³a powsta³a organizacja, wypracowa³a wspólne
„wyznanie”, w którym sformu³owano te zasady dogmatyczne, które zosta³y uznane jako wspólne dobro. To „Wyznanie Polskich Chrzeœcijan” zosta³o podpisane
przez wszystkich cz³onków „Rady Ekumenicznej” z okresu okupacji.
Powstanie i na tym odcinku sprowadzi³o gruzy i popio³y. Akta sp³onê³y. Ludzie zostali rozproszeni. Organizacja zosta³a rozerwana. Dopiero po kilku miesi¹cach, gdy najgorsze minê³o, i z tych gruzów zaczê³o siê ujawniaæ nowe ¿ycie...
***
Obecna Rada Ekumeniczna siêga pocz¹tkami swymi okresu okupacji. W 1942
r. powsta³y jej pierwsze, ju¿ od pocz¹tku zupe³nie œwiadome i wyraŸne kontury.
Do pierwszego sk³adu Rady cz³onkowie mogli oczywiœcie wchodziæ tylko perso-
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nalnie i konspiracyjnie. Pierwszymi cz³onkami z wyznania luterañskiego byli: ks.
Wende, ks. prof. Suess, ks. Z. Michelis, ks. Szeruda, ks. Krenz, z wyznania reformowanego – œ.p. ks. L. Zaunar i ks. Jelinek, z wyznania metodystycznego – ks.
sup. Najder i ks. Naumiuk, z wyznania mariawickiego – ks. bp Próchniewski, z
wyznania narodowo-katolickiego – ks. Pêkala.
Rada Ekumeniczna zbiera³a siê sporadycznie b¹dŸ w mieszkaniu ks. Z. Michelisa przy ul. Królewskiej 19, b¹dŸ w domu metodystów, przy ul. Mokotowskiej
12. Komisje R.E. – dogmatyczna i organizacyjna – zbiera³y siê regularnie co tydzieñ. Komisja dogmatyczna na kilkunastu posiedzeniach opracowa³a ekumeniczne „Wyznanie wiary” w tych sprawach, w jakich nie ma zasadniczych ró¿nic
pomiêdzy wyznaniami chrzeœcijañskimi. G³ównymi autorami tej „Polskiej Konfesji” byli: ks. prof. Suess i ks. pref. Krenz z Koœcio³a Luterañskiego oraz ks. Jelinek z Koœcio³a Reformowanego. Konfesja ta zosta³a jednomyœlnie przyjêta przez
pe³n¹ Radê Ekumeniczn¹ w r. 1944 na zebraniu w Kaplicy Metodystycznej.
Równolegle Komisja organizacyjna opracowa³a projekt federacyjny dla grupy
wyznañ ewangelickich. Projekt ten uzyska³ pó³oficjaln¹ sankcjê mieszanej komisji, sk³adaj¹cej siê z delegatów Rady Koœcielnej Warszawskiej Parafii W.A. z œ.p.
p. sen(atorem) Ewertem na czele oraz delegatów konsystorza Ew.Ref.
(Dwie oddzielne, wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê relacje zamieszczone w „Koœciele Powszechnym” 1947 nr 1-2, s. 28-30)

2. Rada Ekumeniczna po wojnie
W niedzielê dnia 14 paŸdziernika r. 1945 odby³ siê pierwszy zjazd Rady Ekumenicznej i jego pierwsze publiczne wyst¹pienie. Na tê chwilê akces swój zg³osili tak¿e miarodajni cz³onkowie Koœcio³a prawos³awnego i reprezentanci S³owiañskich Baptystów. Przed po³udniem odby³o siê pierwsze w Polsce tego rodzaju wspólne nabo¿eñstwo w powojennej ubogiej kaplicy Koœcio³a
Ewangelicko-Augsburskiego, przy ul. Kredytowej 4. Na tym nabo¿eñstwie, w
którym brali udzia³ cz³onkowie wszystkich zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej
wyznañ przemawiali kolejno reprezentanci nastêpuj¹cych Koœcio³ów: ewangelicko-augsburskiego, mariawickiego, starokatolickiego, metodystycznego, ewangelicznych chrzeœcijan.
Po po³udniu w siedzibie parafii ewangelicko-augsburskiej odby³o siê plenarne
posiedzenie Rady Ekumenicznej z reprezentantami siedmiu ró¿nych wyznañ.
Uroczyœcie potwierdzono swoj¹ przynale¿noœæ do Rady Ekumenicznej i uchwalono kontynuowanie rozpoczêtego dzie³a przez propagowanie we w³asnych œrodo-
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wiskach wyznaniowych ducha ekumenicznego braterstwa i wspó³pracy. Rada
Ekumeniczna poczuwa siê do wspólnej misji szerzenia Ewangelii w OjczyŸnie i
d¹¿enia poprzez Ewangeliê do moralnego odrodzenia narodu. Rada Ekumeniczna
stoi na stanowisku niezahamowanej wiernoœci dla w³asnych historycznie powsta³ych dóbr duchowych i tradycji, ale jednoczeœnie podkreœla ponadwyznaniowe
najwy¿sze dobra wspólne dla wszystkich: Chrystus Zbawiciel i Jego œwiêta
Ewangelia. Rada Ekumeniczna podkreœla, ¿e to, co nas ³¹czy jest wy¿szego gatunku ani¿eli to, co nas dzieli. I dlatego uczucie ró¿nicy wyznaniowej musi znaleŸæ swoje ograniczenie w poczuciu jednoœci ducha mi³oœci, braterstwa i solidarnoœci chrzeœcijañskiej. Ka¿dy, kto czuje siê naszym bratem, jest nim. Chrzeœcijañskie rozbicie tylko wówczas przestanie byæ upadkiem i grzechem, je¿eli zostanie
pokryte serdeczn¹ wspó³prac¹ dla wy¿szego celu; chwa³y Chrystusa Pana i triumfu Jego Ewangelii.
W sk³ad Rady Ekumenicznej wchodz¹ obecnie reprezentanci nastêpuj¹cych
Koœcio³ów wzgl. wyznañ: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, metodystycznego, ewangelicznych chrzeœcijan, mariawitów, starokatolików, baptystów, adwentystów, zielonoœwi¹tkowców.
Do urzêduj¹cego stale prezydium Rady Ekumenicznej weszli po jednym
przedstawicielu z ka¿dej grupy. Przewodnicz¹cym Rady Ekumenicznej zosta³ ks.
Zygmunt Michelis, sekretarzem ks. Konstanty Najder. Uchwalono zwróciæ siê do
wszystkich w³adz koœcielnych z proœb¹ o zalecenie, aby pierwsz¹ niedzielê po
Nowym Roku poœwiêcono na spopularyzowanie idei ekumenicznej przez kazanie
we wszystkich zebraniach na temat s³ów z Ew. œw. Jana 17,21: „aby wszyscy
byli jedno”. A ca³y tydzieñ po tej niedzieli ma byæ poœwiêcony na wspólnych zebraniach wieczornych modlitwie w ramach œwiatowego Tygodnia Modlitwy.
W obliczu powojennego zniszczenia, rozbicia i zubo¿enia materialnego i duchowego, skromna, lecz rokuj¹ca piêkn¹ przysz³oœæ praca Rady Ekumenicznej
raduje serca i krzepi ducha.
***
Rada Ekumeniczna doczeka³a siê swego pe³nego statutu dopiero po wojnie.
Statut ten zosta³ ostatecznie uchwalony przez pe³n¹ Radê Ekumeniczn¹ w listopadzie 1946 r.
Obecnie w Radzie Ekumenicznej s¹ oficjalnie reprezentowane nastêpuj¹ce
Koœcio³y ewangelickie: Koœció³ Ew. Augsb., Ew. Ref., Metodystyczny, Koœció³
Ew. Chrzeœcijan (dwie grupy), Koœció³ Baptystów, Koœció³ Adwentystów, Koœció³ Chrystusowy, Koœció³ Wiary Ewangelicznej oraz nastêpuj¹ce Koœcio³y katolickie: Prawos³awny, Polski Narodowy Koœció³ Katolicki, Koœció³ Mariawicki,
Koœció³ Staro-Katolicki.
Na zakoñczenie podajemy oficjaln¹ reprezentacjê Rady Ekumenicznej na r.
1947.
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Prezydium Rady Ekumenicznej
Prezes: ks. Z. Michelis (z Koœc. Ew. Augsb.).
Wiceprezesi: ks. bp Szeruda (E. A.), ks. bp Próchniewski (Mariaw.), ks. sup.
Skierski (Ew. Ref.), ks. prof. Kowalenko (Praw.), ks. dr ¯eleŸniak (Nar. Kat.).
Sekretarze: ks. sup. Najder (Met.), ks. Narbutowicz (Nar.), dr £ukawski (Ew.
Chrzeœc.).
Skarbnik: Mec. Krakiewicz (Bapt.)
Prezydium Kom. Odbudowy Koœc.
Prezes: ks. sup. Najder (Met.)
Wiceprezesi: ks. bp Szeruda (E. A.), ks. Kalinowicz (Praw.), ks. Narbutowicz (Nar.).
Sekretarze: ks. Z. Michelis, ks. Sergent (Angl.).
Skarbnik: ks. Jesakow (Ew. Chrz.), ks. Kircun (Bapt.).
Referent Transp. Rozdzielczy: in¿. Szenderowski (Ew. Chrzeœc.).
Komitet Ew. Misyjny
Prezes: br. Krakiewicz (Bapt.)
Wiceprezesi: ks. bp Przysiecki (Mar.), ks. Wierzañski (Praw.), ks. Kotula
(E. A.), ks. Sergent (Angl.).
Sekretarze: ks. Jesakow (Ew. Chrz.), ks. Gomza (St. Kat.), dr £ukawski (Ew. Chrz.).
Komisja Pojednawcza
Prezes: ks. bp Szeruda (E. A.)
Wiceprezesi: br. Krakiewicz (Bapt.), sup. Chambers (Met.)
Sekretarz: br. in¿. Szenderowski (Ew. Chrz.).
Adres Rady Ekumenicznej: Warszawa, ul. Kredytowa 2/4 m. 9.
(Dwie wzajemnie uzupe³niaj¹ce siê relacje zamieszczone w „Koœciele Powszechnym” 1947 nr 1-2, s. 28-30).

3. Ekumenia na zakrêcie
(Ks. Z.M.)
S¹ kraje wielowyznaniowe, w których ekumenia ju¿ okrzep³a i ostoi siê bez
wiêzi materialnej Komitetu Odbudowy. Ale s¹ inne, w których stanie siê inaczej.
Do pierwszej kategorii Polska. Z jednej strony mamy masywn¹ obejmuj¹c¹ formalnie 95 % ludnoœci wiêkszoœæ wyznawców Koœcio³a Rzymskiego. Obok tego

105

TEMATYKA EKUMENICZNA W „KOŒCIELE POWSZECHNYM” 1940–1950

mamy mozaikê kilkunastu drobnych grup ró¿nowierców. Wszystkie te grupy s¹
niewielkie; niektóre ca³kiem drobne. Wszystkie nie s¹ zasobne; niektóre zgo³a
ubogie i ¿yj¹ce na ³asce zagranicznych „krewniaków”. Ju¿ te okolicznoœci zmuszaj¹ do solidarnoœci i wspó³pracy. Ma ona jednak tak¿e ideow¹ podbudówkê.
Przecie¿ pierwszy wyraŸny zal¹¿ek polskiej ekumenii powsta³ w czasie okupacji. Przecie¿ faktycznie zwi¹zek ró¿nych Koœcio³ów powsta³ ju¿ w r. 1945. A
wtedy nie by³o jeszcze materialnej wiêzi Komitetu Odbudowy. Gdy pierwsi delegaci z Genewy przybyli do Polski w r. 1946, aby zorganizowaæ wspó³pracê wyznañ i od tego uzale¿niæ udzielenie ekumenicznej pomocy, byli zaskoczeni rozwojem w Polsce ducha i organizacji ekumenicznych. Na pierwszym dorocznym
zjeŸdzie w Genewie w r. 1946 publicznie podkreœlono, ¿e nie ma w Europie kraju, który by pod tym wzglêdem dorówna³ Polsce.
Potem opinia ta siê popsu³a. Kilku malkontentów, nikogo i nic nie reprezentuj¹cych, zaczê³o zasypywaæ Genewê skargami i ¿alami, proœbami i urojonymi potrzebami i w rezultacie, nic nie osi¹gn¹wszy, zepsuli nam tylko opiniê. Dziœ to ju¿
przebrzmia³o. Ale pewna szkoda pozosta³a.
Ca³y ruch ekumeniczny znajduje siê dziœ na zakrêcie (...) Ekumenia w Polsce
tak¿e znajduje siê na zakrêcie. „Ciuchowa” wiêŸ niebawem odpadnie. Ale s¹ i
powinny pozostaæ silne wiêzy duchowe, które ³¹cz¹ bli¿szych s¹siadów koœcielnych. Jest pewna grupa protestanckich Koœcio³ów, która dojrza³a do federacyjnego zjednoczenia. W grupie katolickiej w ogóle nie ma powa¿nych ró¿nic ideologicznych. Dziel¹ je raczej przypadkowoœci historyczne i personalia. S¹dzimy
przeto, ¿e Ekumenia Polska powinna pójœæ odt¹d dwiema drogami. Bli¿sze wyznania powinny szukaæ zwi¹zku na drodze federacji, z ca³kowitym zachowaniem
autonomii konfesyjnej i maj¹tkowej. To by³by pierwszy dojrza³y plon na drzewie
Ekumenii. Poniewa¿ zaœ powszechny zwi¹zek Koœcio³ów jeszcze nie jest i jeszcze pewnie d³ugo nie bêdzie mo¿liwy, przeto obecna Rada Ekumeniczna, bêd¹ca
nieoficjalnym i formalnie niezalegalizowanym Zwi¹zkiem Koœcio³ów, zamieni
siê w zalegalizowany, a raczej prywatny Zwi¹zek personalnej awangardy sprawy
ekumenicznej w Polsce. Znajd¹ siê w niej pionierzy ekumenizmu ze wszystkich
wyznañ i bêd¹ wspólnie krzewili swoj¹ ideê poprzez op³otki i mury odrêbnoœci
koœcielnej. W ten sposób narastaæ bêdzie po obydwóch stronach tych murów
nowy grunt, który bêdzie podnosi³ poziom ¿ycia duchowego. Nic z tradycyjnych
murów nie ubêdzie, a jednak bêd¹ siê one stawa³y coraz ni¿sze i coraz mniej bêd¹
dzieli³y. Bêdzie coraz ³atwiej tak¿e ma³ym duchom podawaæ sobie rêce ponad
murami.
Nie jest wa¿ne, aby w tym nowym zwi¹zku by³o wiele ludzi. Ale wa¿ne jest,
aby w nim byli ludzie szczerzy, odwa¿ni, ofiarni i wierz¹cy – wierz¹cy w swoj¹
misjê od Boga.
Z tym programem i z t¹ wiar¹ wstêpujemy w Nowy Rok i nowy okres Ekumenii.
(KP 1948 nr 12 (16), s. 7)
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4. Z Rady Ekumenicznej
W dniu 9 czerwca rb. (1949) odby³o siê w Warszawie przy ul. Kredytowej 2/4
doroczne plenarne zebranie cz³onków Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej.
Ze sprawozdania przewodnicz¹cego wynika³o, ¿e dzia³alnoœæ Rady Ekumenicznej
w roku ubieg³ym z powodu zupe³nego wyczerpania siê funduszów by³a bardzo ograniczona. Wszelkie projekty i plany Rady, jak kupno domu wypoczynkowego dla m³odzie¿y, tygodnie ewangelizacyjne, wydawnictwa ekumeniczne dla szkó³ek niedzielnych i jej nauczycieli i inne, nie mog³y byæ zrealizowane. Równie¿ organ Rady Ekumenicznej „Koœció³ Powszechny” jako miesiêcznik, z tego samego powodu ukazywa³
siê ostatnio w zmniejszonym rozmiarze i w d³u¿szych odstêpach czasu.
Braki te równowa¿y czêœciowo duchowe zbli¿enie siê i zjednoczenie wyznawców ró¿nych Koœcio³ów, uwidocznione w Tygodniu Modlitwy na pocz¹tku roku
bie¿¹cego, w obchodzie rocznicy Ugody Sandomierskiej w dniu 16 kwietnia, oraz
w utworzeniu chóru ekumenicznego, œpiewaj¹cego z okazji œwi¹t i obchodów w
ró¿nych Koœcio³ach zjednoczonych w Radzie Ekumenicznej.
Odczytano i zatwierdzono sprawozdanie rachunkowe za rok ubieg³y, które w
dziale wydawnictw wykazuje znaczny niedobór.
Zebranie przyjê³o jednomyœlnie projekt Statutu organizacyjnego Chrzeœcijañskiego Zwi¹zku Ekumenicznego. Statut ten bêdzie stanowi³ prawn¹ podstawê
dzia³alnoœci Rady Ekumenicznej.
W koñcu dokonano wyborów zarz¹du Rady i rozpatrywano wnioski o przyjêcie nowych cz³onków i przywrócenie w prawach cz³onka Zjednoczonego Koœcio³a Chrystusowego.
(KP 1949 nr 6 (22), s. 9)

5. Zebranie Rady Ekumenicznej
W dniu 7 wrzeœnia rb. (1949) odby³o siê plenarne posiedzenie cz³onków
Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce. Prócz delegatów od poszczególnych Koœcio³ów obecni byli jako goœcie: minister Henryk Œwi¹tkowski i przedstawiciele resortowi Ministerstwa Administracji Publicznej. Przewodnicz¹cy
Rady zwróci³ uwagê zebranych na ostatnie wydarzenia, jakie zasz³y w dziedzinie
koœcielno-politycznej, mianowicie na og³oszon¹ przez Watykan uchwa³ê Œw. Officium w sprawie ekskomuniki cz³onków i sympatyków partii komunistycznych,
na wydany przez rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej dekret o ochronie wolnoœci sumie-
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nia i wyznania oraz na list pasterski papie¿a Piusa XII do biskupów polskich – po
czym wezwa³ przedstawicieli Koœcio³ów do wypowiedzenia siê w ka¿dej z wymienionych spraw, zw³aszcza co do dekretu rz¹dowego, i do uchwalenia deklaracji
precyzuj¹cej stanowisko Rady Ekumenicznej wobec wydarzeñ o znaczeniu pañstwowym. Wybrano komisjê z 5-ciu cz³onków (4 delegatów od Koœcio³ów zjednoczonych w radzie, z prezesem na czele) maj¹c¹ opracowaæ odpowiedni tekst deklaracji i przed³o¿yæ j¹ miarodajnym czynnikom Rz¹du. Nadto postanowiono zwo³aæ
w pierwszych dniach listopada ekumeniczn¹ konferencjê teologiczn¹ dla przedyskutowania zagadnienia o istocie i zadaniach Koœcio³a w œwietle Biblii i tradycji.
(KP 1949 nr 7-8 (23-24), s. 16)

6. W Ekumeniczn¹ rocznicê
(Ks. E. N.)
Pi¹ta rocznica powstania Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej.
„…Dzisiaj praca ekumeniczna w Polsce ulega pog³êbieniu i wesz³a na realne
drogi. Zakoñczyliœmy pierwszy etap, w którym 10 puszek jarzynowych by³o koœci¹
niezgody wœród nawróconych braci. Zrozumieliœmy, ¿e b³ogos³awieñstwa ludzkie i
papierowe statuty nie maj¹ wp³ywu na rozwój naszej pracy dla Chrystusa. Ostatnio
odbyta konferencja w Skolimowie jest tego ¿ywym zwierciad³em i potwierdzeniem.
Spotkaliœmy tam ju¿ wiele dojrza³ych duchowo ludzi z przeciwstawnych czêsto
pozornie obozów wyznaniowych, do których Pan ma ju¿ wiele do powiedzenia, a
oni to znieœæ mog¹. Wspólna Wieczerza Pañska, to cudowne tchnienie Wielkoczwartkowe, pozostawi³o w duszach wspó³uczestników niezatarte wra¿enie i by³o
ukoronowaniem w duchu Chrystusowym spêdzonych dni”
(KP 1950 nr 3 (31), s. 3)

7. Pomoc Miêdzykoœcielna
7.1. Konferencja genewska
Corocznie w marcu odbywa siê w Genewie przy biurze Œwiatowej Rady Koœcio³ów (World Council of Churches) konferencja sekretarzy wszystkich krajowych Komitetów Odbudowy Koœcielnej (Church Reconstruction Committee).
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Zje¿d¿aj¹ siê na taki doroczny zjazd sekretarze ze wszystkich krajów Europy oraz
Ameryki Pó³nocnej, zarówno krajów wspieranych, jak i wspieraj¹cych. Polskê
reprezentowali: sekretarz KOK ks. Z. Michelis, zarazem prezes Chrzeœcijañskiej
Rady Ekumenicznej w Polsce, oraz ks. A.L. Sergent, II sekretarz KOK. Ogó³em
bra³o udzia³ w konferencji z gór¹ 50-uczestników. Przewodniczy³ prezes Tymczasowej Œwiatowej Rady Ekumenicznej ks. dr Koechlin, prezydent Koœcio³ów
Ewangelickich w Szwajcarii. G³ównymi referentami byli: dyrektor Biura TRE w
Genewie ks. dr bp J. Hautchison Cockburn, moderator Koœcio³a Reformowanego
w Szkocji, oraz generalny sekretarz TRE prof. dr W. A. Visser ‘t Hooft, sta³y delegat Holandii przy Radzie Ekumenicznej w Genewie. Konferencja odby³a siê nie
w samej Genewie, lecz w Chexbers pod Lozann¹ w specjalnie na ten cel na tydzieñ wynajêtym hotelu.
Doroczne konferencje maj¹ ju¿ ustalony rytua³. Po ogólnych referatach obydwóch kierowników biura genewskiego ks. dr. Cockburna i prof. dr Visser ‘t Hoofta
i generalnej dyskusji, w której poruszane s¹ wszystkie doœwiadczenia z akcji pomocy materialnej w roku ubieg³ym, sekretarze ze wszystkich krajów wspieranych odczytuj¹ ¿yczenia i potrzeby swoich krajów, po czym sekretarze krajów wspieraj¹cych (Ameryka Pó³n., Szwecja, Anglia, Dania) referuj¹ o swej akcji zbiórkowej i
przewidywanych sukursach pieniê¿nych i materia³owych. Zestawienie raportów z
poszczególnych krajów uœwiadomi³o polskim delegatom, ¿e Polska wœród Koœcio³ów wspieranych zajmuje poœlednie miejsce, otrzymuj¹c stosunkowo mniej ni¿ inne
kraje – mniejsze lub mniej zniszczone. Wynika to jednak nie ze stronniczoœci biura
genewskiego, lecz raczej z naszych w³asnych niedomagañ organizacyjnych.
Nasz KOK nie posiada³ w r. ub. (1946) ani biura, ani nawet sekretarki. Ca³¹
du¿¹ pracê pe³nili poniek¹d na marginesie swoich absorbuj¹cych prac zawodowych
cz³onkowie prezydium KOK. Nic wiêc dziwnego, ¿e korespondencja, raporty nie
wychodzi³y doœæ rych³o i ¿e nadchodz¹ce transporty nie by³y doœæ sprê¿yœcie przyjmowane i nie zawsze racjonalnie i szybko rozprowadzane. Nie bez winy by³y tak¿e
poszczególne grupy koœcielne, zw³aszcza zamiejscowe, które tak¿e nie by³y w stanie szybko i sprê¿yœcie rozprowadzaæ otrzymane dary. To wszystko zaœ wp³ynê³o
na zwolnienie tempa w nadchodzeniu nowych transportów. Mamy nadziejê, ¿e
obecnie nast¹pi pod tym wzglêdem w zwi¹zku z utworzeniem w³asnego biura Rady
Ekumenicznej przy ul. Kredytowej 2/4 znaczna poprawa.
G³ównym tematem dyskusji by³o pytanie, czy ju¿ i w jakim stopniu nale¿y
przejœæ od wspomagania odzie¿owo i ¿ywnoœciowo ludzi do odbudowywania
zburzonych œwi¹tyñ i zak³adów. W ub. r. (1946) k³adziono nacisk na pierwsz¹
sprawê przeznaczaj¹c na ten cel 75 % wszystkich funduszów. W b.r. (1947) fundusze maj¹ byæ roz³o¿one na obydwie sprawy równomiernie, a w nastêpnym roku
75 % ma pójœæ na odbudowê i remonty. W tym celu powstaje tak¿e Bank Ekumeniczny, który pod rzeczowe zabezpieczenie bêdzie udziela³ przystêpnych po¿yczek na odbudowê. W tej chwili odbywa siê w Ameryce Pó³n. kampania zbiórko-
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wa, której rezultat dopiero w drugiej po³owie b. roku mo¿emy odczuæ w krajach
wspieranych. O tej akcji zbiórkowej i pomocniczej mówi³ obszernie delegat i sekretarz (Church World Service) w Ameryce dr Barstow. Jest to organizacja w
Ameryce Pó³n., do której nale¿y 30 amerykañskich Koœcio³ów, licz¹cych oko³o
30 milionów cz³onków. World Service zebra³a i rozda³a w r. ub. (1946) bezpoœrednio i za poœrednictwem Genewy 25 milionów dolarów...
Konferencja wyrazi³a Koœcio³om Szwecji, Anglii i Danii, która z grupy wspieranych przesz³a obecnie do grupy wspieraj¹cych, serdeczne podziêkowania. Do
Church World Service w New Yorku wys³ano nastêpuj¹c¹ depeszê:
„Zgromadzeni w Chexbres delegaci z 17 krajów przesy³aj¹ zjednoczonym w
Church World Service Koœcio³om amerykañskim serdeczne pozdrowienia i gor¹ce wyrazy mi³oœci, podziwu i wdziêcznoœci. Wywody delegata z Ameryki sta³y
siê dla zebranych Ÿród³em pokrzepienia i nadziei”.
W poszczególnych komisjach rozpatrywano ró¿ne specjalne zagadnienia:
ewangelizacji, prasy, literatury, pomocy osobowej (przys³anie ewangelistów, lekarzy itp.), transportów odzie¿owych i ¿ywnoœciowych itp.
Komisje zg³asza³y rezultaty swych obrad na plenum koñcowego posiedzenia.
...Poniewa¿ zaœ co najmniej po³owa delegatów zna³a siê ju¿ z zesz³orocznej
Konferencji, wiêc pod koniec tego bogatego w pracê i wra¿enia tygodnia stanowiliœmy naprawdê ju¿ jedno przyjazne grono...
Przewodnicz¹cy ks. dr Koechlin z Bazylei by³ pod wzglêdem powszechnej
kurtuazji, taktu i obiektywnoœci niezrównanym mistrzem...
( X.Z.M., „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 33-34)

7.2. Komitet Odbudowy Koœcielnej
Dnia 14 kwietnia rb. (1948) odby³o siê w Warszawie plenarne zebranie Komitetu Odbudowy Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce z udzia³em goœci
zagranicznych: dr J. Hutchison Cockburn’a, dyrektora Œwiatowej Rady Koœcio³ów w Genewie i dr. J. Franks’a, przedstawiciela tej instytucji na Polskê. W przemówieniu swoim dr Cockburn zaznaczy³, ¿e Œwiatowa Rada Koœcio³ów w Genewie przechodzi obecnie, po zaspokojeniu najpilniejszych potrzeb materialnych
zniszczonych wskutek wojny Koœcio³ów, do spe³nienia swego w³aœciwego zadania – wewnêtrznej odbudowy wiary i ¿ycia chrzeœcijañskiego. W tym celu podejmuje Rada wzmo¿on¹ akcjê ewangelizacji i kszta³ci pracowników œwieckich spoœród ludzi rozmaitych zawodów (lekarzy, adwokatów, polityków i in.).
Goœciom przedstawiono potrzeby materialne i duchowe naszych Koœcio³ów w
Polsce, zw³aszcza koniecznoœæ dostarczenia nam wiêkszej iloœci Biblii i Nowych
Testamentów.
(KP 1948 nr 5 (9), s. 13).
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8. Powszechny Tydzieñ Modlitwy
8.1. Obchody w 1947 roku
Po raz setny z rzêdu odby³ siê w pierwszym tygodniu nowego roku (1947)
„Powszechny Tydzieñ Modlitwy”. Stuletni jubileusz ochotniczej prywatnej s³u¿by modlitewnej mo¿na bez w¹tpienia uwa¿aæ za szczególn¹ ³askê od Boga. S³u¿bê tê pe³ni organizacja pod nazw¹ World Evangelical Alliance, której centrala
mieœci siê w Londynie (...) Corocznie z centrali londyñskiej rozsy³ano na ca³y
œwiat program z tematem przemówieñ i modlitwy na ca³y tydzieñ. We wszystkich
krajach t³umaczono ten program na jêzyk miejscowy i rozsy³ano do krajowych
oœrodków ¿ycia religijnego. Tematy by³y ró¿ne, ale zawsze aktualne. Ale chodzi³o przy tym nie tylko o tematy. Nie mniej wa¿n¹, a mo¿e nawet wa¿niejsz¹ rzecz¹
by³ sam fakt wspólnej modlitwy wierz¹cych ze wszystkich wyznañ ewangelickich (...) Swój stuletni jubileusz „Alliance” obchodzi³a pod has³em „Jednoœci
Chrzeœcijañskiej”. I tej sprawie by³y poœwiêcone wszystkie dni i tematy jubileuszowego setnego Tygodnia Modlitwy.
Te „Tygodnie” maj¹ i w Polsce swoj¹ piêkn¹ tradycjê. Ale przed wojn¹ by³a to
sprawa wy³¹cznie jednostek, aczkolwiek doœæ licznych i powa¿nych. W tym roku
protektorat nad „Tygodniem” objê³a Rada Ekumeniczna, która jest obecnie oficjaln¹ reprezentacj¹ Koœcio³ów, a nie tylko dzia³aczy koœcielnych. Wynika to wyraŸnie ze Statutu Rady uchwalonego w listopadzie 1946 roku. W zwi¹zku z tym
po raz pierwszy w Polsce i mo¿e na razie tylko w Polsce, w „Tygodniu Modlitwy”, który z genezy swej jest organizacj¹ ewangelick¹, bra³y udzia³ tak¿e Koœcio³y Katolickie.
Poniewa¿ do Rady nale¿y 12 wyznañ, przeto ka¿dego wieczoru Tygodnia
przewodnictwo le¿a³o w rêku dwóch Koœcio³ów, zazwyczaj jednego ewangelickiego i jednego katolickiego. Niedziela zaœ po³¹czy³a wszystkich cz³onków Rady
Ekumenicznej i by³a powa¿n¹ i szczer¹ manifestacj¹ duchowej Jednoœci. W zebraniu tym wziêli osobisty udzia³ zwierzchnicy lub oficjalni reprezentanci nastêpuj¹cych wyznañ: Luterañskiego, Reformowanego, Metodystycznego, Anglikañskiego, Ewangelicznych Chrzeœcijan, Baptystów, Adwentystów, Nar. Katolickiego, Prawos³awnego. Wszyscy sk³adali publiczne deklaracje na rzecz jednoœci i
solidarnoœci chrzeœcijañskiej. Zebrania tygodniowe uœwietni³y chóry: luterañski,
metodystyczny, baptystyczny, prawos³awny. Frekwencja na wszystkich zebraniach by³a du¿a, a na zebraniu koñcowym by³o ponad tysi¹c ludzi. Powszechny
Tydzieñ Modlitwy przyczyni³ siê do ugruntowania idei jednoœci chrzeœcijañskiej
w masach koœcielnych. Zebrania Tygodnia Modlitwy odby³y siê tak¿e w £odzi, w
Cieszynie, we Wroc³awiu i na mniejsz¹ skalê w innych miastach Polski
(Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 27).
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8.2. Tydzieñ Modlitwy w £odzi
£ódŸ ewangelicka ma ju¿ za sob¹ pewn¹ tradycjê wspó³pracy miêdzywyznaniowej, znajduj¹cej swój wyraz w corocznie urz¹dzanych wspólnych Tygodniach
Modlitwy. Ju¿ przed ostatni¹ wojn¹ Polska Parafia Ewangelicka bra³a czynny
udzia³ w takiej wspó³pracy ³¹cz¹cej wtedy na terenie naszego miasta wyznania
ewang.-augsb., ewang.-reform., baptystów, metodystów, ewangelick¹ misjê
wœród ¯ydów i Spo³ecznoœæ chrzeœcijañsk¹ .Zebrania te wówczas odbywa³y siê
dla ka¿dego wyznania osobno, z tym ¿e nastêpowa³a wymiana mówców – kaznodziejów i ¿e koñcowe zebrania by³y wspólne dla wszystkich wyznañ. Tygodnie te
cieszy³y siê zawsze du¿¹ popularnoœci¹ i frekwencj¹ i by³y du¿ym b³ogos³awieñstwem dla ¿ycia religijnego.
Nic te¿ dziwnego, ¿e zaraz po wojnie, skoro warunki siê tak u³o¿y³y, i¿ umo¿liwia³y wspó³pracê miêdzynarodow¹ (mo¿e: miêdzywyznaniow¹?), £ódŸ wznowi³a dawn¹ tradycjê. I ju¿ pierwszy po wojnie Powszechny Tydzieñ Modlitwy w
styczniu bie¿¹cego roku (1947) zjednoczy³ nie tylko wszystkie ewangelickie denominacje naszego miasta, ale i katolickie nierzymskie, a mianowicie Koœció³
starokatolików, narodowo-katolicki, mariawicki i prawos³awny, w zgodnej harmonijnej wspó³pracy.
Omawiaj¹c wyniki i osi¹gniêcia Tygodnia modlitwy zebrani przedstawiciele
wyznañ postanowili utworzyæ w £odzi chrzeœcijañski komitet miêdzywyznaniowy, który by mia³ za zadanie urz¹dzanie czêœciej wspólnych akcji ewangelizacyjnych – przynajmniej cztery razy w roku – na terenie naszego miasta.
Stwierdzono bowiem, ¿e pragnienie i szukanie Boga w robotniczej £odzi jest
du¿e i ¿e obowi¹zkiem naszym jest to pragnienie zaspokoiæ. Na tym¿e zebraniu
postanowiono, ¿e najbli¿sza wspólna akcja ewangelizacyjna odbêdzie siê w
okresie pasyjnym przy koœciele ewang.-augsb. p.n. „Tydzieñ pasyjny (Rekolekcje)”. I tu Tydzieñ spe³ni³ swoje zadanie i nauczy³ nas, ¿e poszczególne wyznania mimo ró¿nic mog¹ znaleŸæ wspóln¹ platformê dzia³ania i pracy w Jezusie
Chrystusie.
Ks. A. G.
(KP 1948 nr 1 (5), s. 10)
W tygodniu od 4 do 11 stycznia (1948) odby³ siê organizowany od roku 1846
przez Œwiatowy Zwi¹zek Ewangelicki (World’s Evangelical Alliance) – Powszechny Tydzieñ Modlitwy. Wszystkie Koœcio³y i wyznania, zjednoczone w
Chrzeœcijañskiej Radzie Ekumenicznej w Polsce, bra³y ¿ywy udzia³ w zebraniach
modlitewnych tego Tygodnia, urz¹dzanych we wszystkich wiêkszych miastach i
liczniejszych skupieniach cz³onków Koœcio³a Powszechnego. W Warszawie nabo¿eñstwa modlitewne odbywa³y siê w ró¿nych koœcio³ach i kaplicach, codziennie w przybytku innego wyznania. Frekwencja by³a zawsze bardzo liczna. Prze-
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mówienia o znaczeniu modlitwy i Tygodnia modlitewnego dla rozwoju Koœcio³a
Bo¿ego, szczególnie w Polsce, oraz pieœni ewangelizacyjne, psalmy i kolêdy
œpiewane przez poszczególne chóry koœcielne nadawa³y wszystkim zebraniom
charakter niezwykle podnios³y i nastrojowy. Na zakoñczenie Tygodnia odby³o siê
w niedzielê 11 stycznia uroczyste nabo¿eñstwo w wype³nionym przez nabo¿nych
s³uchaczów koœciele reformowanym przy ul. Leszno, na którym kolejno przemawiali przedstawiciele wszystkich zrzeszonych wyznañ, wypowiadaj¹c nadziejê,
¿e wspólne mod³y wys³uchane bêd¹ przez Pana i przyczyni¹ siê do postêpu idei
Koœcio³a Powszechnego, do rozkrzewienia ducha braterstwa i jednoœci chrzeœcijañskiej w narodzie polskim.
Z £odzi pisz¹ nam:
„Tydzieñ Modlitwy odby³ siê tym razem w kaplicy Koœcio³a Metodystów. Kaplica ta po³o¿ona na peryferiach miasta – Ba³utach, w dzielnicy pod wzglêdem
moralnym i duchowym bardzo opuszczonej i zaniedbanej spe³nia rolê latarni
morskiej wskazuj¹cej drogê do cichej przystani S³owa Bo¿ego i odrodzenia cz³owieka w Jezusie Chrystusie. W tej to kaplicy, na proœbê braci metodystów, postanowiono obchodziæ Tydzieñ Modlitwy, aby w ten sposób równie¿ zadokumentowaæ rolê tej stra¿nicy pokoju w duchu modlitwy i budowania pokoju w czasach
pe³nych niepokoju i ³ez.
Nabo¿eñstwa modlitewne rozpoczyna³y siê ka¿dego dnia o godz. 18 min. 30.
Zgodnie z otrzymanym programem ka¿dego wieczora rozwa¿any by³ wyznaczony temat. Ka¿dego dnia te¿ w nabo¿eñstwie przemawia³o dwóch mówców ró¿nych wyznañ. Przewodniczy³ zawsze jako gospodarz ks. Naumiuk, prowadz¹c
œpiew i modlitwy. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje wœród nabo¿eñstw wieczór poœwiêcony m³odzie¿y. Tego wieczoru dwóch przedstawicieli m³odzie¿y z
ró¿nych denominacji z³o¿y³o œwiadectwo mocy Ewangelii Chrystusowej, która
okaza³a siê w ich osobistym ¿yciu.
Frekwencja mimo oddalenia od centrum miasta by³a du¿a. Kaplica ka¿dego
wieczora wype³niona po brzegi. Nabo¿eñstwa uœwietni³y wystêpy chórów:
ewang.-augsb. i adwentystów.
Wyraziæ nale¿y ¿al, ¿e nie wszystkie wyznania, zjednoczone w Radzie Ekumenicznej Koœcio³ów w Polsce, tym razem wziê³y w naszym mieœcie udzia³ w Powszechnym Tygodniu Modlitwy...
(KP 1948 nr 2 (6), s. 15-16).
KP 1948 nr 11 (15), s. 15 zawiera program uroczystoœci Powszechnego Tygodnia Modlitwy od niedzieli 2 stycznia do niedzieli 9 stycznia 1949 r. (tematy kazañ i rozmyœlañ, modlitwy).
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8.3. Powszechny Tydzieñ Modlitwy w Warszawie
Pod œwie¿ym wra¿eniem tegorocznego Tygodnia Modlitwy chcê skreœliæ jego
blaski i cienie.
Trzeba obiektywnie stwierdziæ, ¿e ten „Tydzieñ” wrós³ ju¿ g³êboko w nasz¹
warszawsk¹ glebê ekumeniczn¹. Dziœ ju¿ nie trzeba t³umaczyæ, czym on jest, ani
jego zwolennikom, ani te¿ jego przeciwnikom. Faktem jest, ¿e „ekumeniœci” stanowi¹ jeszcze dziœ „ma³¹ mniejszoœæ” w swoich zborach i Koœcio³ach, ale mniejszoœæ roœnie i krzepnie.
Dziœ ju¿ mo¿na wyraŸnie stwierdziæ, ¿e „ekumeniœci” we wszystkich grupach wyznaniowych œwiadomie pragn¹ ekumenicznych „okolicznoœci”, ¿e
wielu têskni za nimi. I s¹ to niew¹tpliwie najgorliwsi chrzeœcijanie i najwierniejsi, bo duchowo najdojrzalsi cz³onkowie swoich Koœcio³ów. Z drugiej strony praca ekumeniczna staje siê coraz bardziej szczera. Wyzbywa siê œwiadomie i konsekwentnie obaw o konfesyjny stan posiadania, a tym samym rezygnuje z ukrytych zabezpieczeñ tego stanu. Ekumenizm krystalizuje swoj¹
ideologiê, swoj¹ duchow¹ i organizacyjn¹ koncepcjê, która jest szczerze i
wyraŸnie oparta na ca³kowicie pozytywnej ocenie oœwieconego i uduchowionego konfesjonalizmu. „Koœció³ Powszechny” przyniesie wkrótce konstruktywny, wiêkszy artyku³ na ten temat, który u³atwi zrozumienie ekumenizmu
tym, którzy by „chcieli, a boj¹ siê”.
W „Tygodniu Modlitwy” bra³o w roku bie¿¹cym czynny udzia³ siedem grup.
Frekwencja i zainteresowanie by³y du¿e i stale rosn¹ce.
Punktem kulminacyjnym by³o ostatnie ”ekumeniczne” nabo¿eñstwo na zakoñczenie „Tygodnia” w koœciele ewangelicko-reformowanym, odprawione pod
egid¹ Rady Ekumenicznej.
Wobec przepe³nionego koœcio³a przedstawiciele szeœciu od³amów chrzeœcijañskich kolejno sk³adali œwiadectwo wiernoœci dla Chrystusa i œlubowali udzia³ w
modlitwach i w pracy celem przyœpieszenia zrealizowania Jego obietnicy, ¿e bêdzie „jeden Pasterz i jedna owczarnia”. Tylko ¿e my te s³owa rozumiemy inaczej
ni¿ wielki „Nieomylny” Watykanu, oraz jego mali nieœwiadomi naœladowcy ró¿nych ekskluzywnych „denominacji”, a w³aœciwie konfesyjnych sekt. Œwiadectwa
duszpasterzy by³y obramowane piêknymi œpiewami chórów Koœcio³ów: Narodowego, Reformowanego, Ewangelicko-Augsburskiego.
O duchu tegorocznego Tygodnia œwiadcz¹ ¿yczenia zg³oszone przez wielu
uczestników, aby ekumeniczne zebrania odbywa³y siê czêœciej. Istnieje ju¿ projekt, aby w czasie Pasji odbyæ ekumeniczne nabo¿eñstwo pasyjne, a w Wielk¹
Sobotê ekumeniczne nabo¿eñstwo liturgiczno-oratoryjne. Wœród chórów powsta³a myœl ³¹czenia siê przy odpowiednich okazjach w „chór ekumeniczny”. Akces
zg³osi³y ju¿ chóry Narodowy, Metodystyczny, Reformowany i Ewangelicko-Augsburski.
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Ale by³y i „cienie”, których w przysz³oœci mo¿na i nale¿y unikn¹æ. Nie odpowiada duchowi ekumenicznemu, je¿eli niektóre Koœcio³y (myœlê o ewangelickich) nie u¿ywaj¹ na swoich zebraniach ekumenicznych Œpiewnika Koœcio³a Powszechnego. Je¿eli posiadaj¹ w³asne œpiewniki, powinni zakupiæ i rozprzedaæ u
siebie na takie okazje œpiewnik ekumeniczny. Co wiêcej: powinni wprowadziæ do
sta³ego u¿ytku œpiewnik ekumeniczny, gdy¿:
1) taka by³a nasza jednomyœlna uchwa³a w roku 1946 i na tej podstawie zosta³
ten œpiewnik przygotowany;
2) œpiewnik ekumeniczny zawiera wszystkie popularne pieœni wszystkich protestanckich grup koœcielnych;
3) œpiewnik ekumeniczny jest dziœ niew¹tpliwie najlepszym kancjona³em polskim;
4) ¿aden Koœció³ ewangelicki nie posiada pe³nowartoœciowego œpiewnika powojennego.
Dot¹d œpiewnik ekumeniczny wprowadzili: Koœció³ reformowany w Warszawie, Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny we wszystkich swoich zborach oraz
zbory ewangelicko-augsburskie w Warszawie i kilku innych parafiach.
Nie jest zgodne z ide¹ ekumeniczn¹, ¿e niektóre Koœcio³y nie zapraszaj¹ na
swój wieczór w ramach Powszechnego Tygodnia Modlitwy ¿adnego mówcy z innego Koœcio³a. Jest to dziwna „samowystarczalnoœæ”. Nale¿y przyj¹æ zasadê, ¿e
przy takich okazjach g³ówne przemówienia wyg³asza zawsze „brat” z innego Koœcio³a. Zdawa³o siê, ¿e ekumeniczne zebranie zamieni³o siê na zebranie ewangelizacyjne lokalnej grupy. Nie jest to ostatecznie ¿adne nieszczêœcie, ale bynajmniej
nie jest piêkne. A ju¿ ca³kiem brzydkie, je¿eli siê przy tej okazji rozdaje swoje
konfesyjne ulotki z zaproszeniem na swoje konfesyjne zebranie. S¹ to wypadki
wyj¹tkowe, ale my tych wyj¹tków tolerowaæ nie bêdziemy.
Nie jest ekumenicznie, je¿eli og³asza siê wprawdzie o nastêpnym zebraniu
ekumenicznym w innym koœciele, ale równoczeœnie urz¹dza siê tak¿e swoje zwyk³e zebranie we w³asnym lokalu i o tej samej godzinie dla swoich wyznawców.
Tê sprawê postawimy w nowym roku wyraŸnie i twardo. „Ekumenist¹” trzeba
byæ albo ca³ym sercem (jeden tydzieñ w roku!), albo siê nim nie jest w ogóle!
Je¿eli ktoœ jest niepewny swojej wiary i wiernoœci swoich „wiernych”, to rzeczywiœcie lepiej uczyni dla siebie i dla nas, je¿eli zrezygnuje z ekumenizmu.
Podajemy na zakoñczenie wykaz kwest z poszczególnych zebrañ. Prosimy nie
s¹dziæ wed³ug tych kwot o frekwencji i ofiarnoœci poszczególnych zebrañ; wynik
zale¿y od sposobu zbierania ofiar (w czasie nabo¿eñstwa czy przy wyjœciu) i jest
nieraz w odwrotnym stosunku do liczebnoœci (im wiêcej osób, tym trudniej docisn¹æ siê przy wyjœciu do tacy).
Koœció³ Narodowy
–
z³ 1125Koœció³ Reformowany
–
z³ 740Koœció³ Ewangelicko-Augsburski –
z³ 1250-
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Koœció³ Baptystów
–
z³ 1320Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny
–
z³ 1680Koœció³ Metodystyczny
–
z³ 1790Koœció³ Adwentystów
–
z³ 935Ekumeniczny
–
z³ 1820Koñczymy nasze sprawozdanie pokornym uwielbieniem mi³osierdzia i ³aski
Ojca w niebiesiech oraz serdeczn¹ podziêk¹ dla mówców, dla chórów i dla
wszystkich uczestników tego b³ogos³awionego Tygodnia.
X.Z.M.
(KP 1949 nr 1-2 (17-18), s. 11-12)
W dniach 2.I. – 9. I. 1949 r. odby³ siê w Warszawie zapowiedziany przez
Œwiatowy Zwi¹zek Ewangelicki doroczny Powszechny Tydzieñ Modlitwy. Na
zebraniach modlitewnych, odprawionych kolejno w poszczególnych koœcio³ach i
kaplicach wszystkich zjednoczonych w radzie Ekumenicznej wyznañ religijnych,
zosta³y wyg³oszone przemówienia w duchu jednoœci chrzeœcijañskiej i zanoszone
mod³y do Pana Koœcio³a o przyjœcie Królestwa Bo¿ego. Na zakoñczenie Tygodnia w niedzielê 9 stycznia odprawiono wspólne nabo¿eñstwo w koœciele ewangelicko-reformowanym przy ul. Leszno 20, na którym przemawiali przedstawiciele wyznañ, sk³adaj¹cy swoje credo chrzeœcijañskie, a prezes rady Ekumenicznej w modlitwie spowiedniej wyzna³ przed Bogiem wspólne grzechy i
przewinienia pope³nione przez cz³onków Rady i prosi³, za przyk³adem Arcykap³ana Jezusa Chrystusa, o przebaczenie i b³ogos³awieñstwo dla sprawy Bo¿ej.
(KP 1949 nr 1-2 (17-18), s. 12).

8.4. Powszechny Tydzieñ Modlitwy (1950)
Nie jest to zapewne przypadkiem, ¿e w ostatnich latach program Powszechnego Tygodnia Modlitwy nabiera coraz wiêcej cech ekumenicznych. Gdy przed 103
laty pierwsza ma³a grupka ewangelicka miêdzywyznaniowa zebra³a siê na
wspóln¹ modlitwê, z pewnoœci¹ nie mog³a przewidywaæ, ze k³adzie duchowe
podwaliny pod potê¿niej¹cy z ka¿dym rokiem ruch ekumeniczny. Ruch ten organizacyjnie nie wyszed³ z Evangelical Alliance, ale z pewnoœci¹ jest jej duchowym
dzieckiem.
Uwydatnia siê to m. in. i w tym, ¿e w ostatnich dwóch latach sprawa Ekumenii,
sprawa Koœcio³a Powszechnego, sta³a siê wyraŸnie g³ówn¹, potê¿niej¹c¹ modlitw¹
Tygodnia. W roku bie¿¹cym nuta ekumeniczna brzmia³a nieomal w programie ka¿dego wieczoru, a drugi wieczór wyraŸnie wo³a³ o „Koœció³ Powszechny”.
Modlitwa ca³ego Tygodnia znalaz³a swój akord i najwy¿sze napiêcie w celu
wytkniêtym na zakoñczenie Tygodnia, w drug¹ niedzielê: „Nale¿y podkreœliæ w

116

TEMATYKA EKUMENICZNA W „KOŒCIELE POWSZECHNYM” 1940–1950

kazaniach i modlitwach zachêtê S³owa Bo¿ego do wspólnej Komunii œw. – aby
wszyscy byli jedno… i aby œwiat uwierzy³, ¿eœ Tyœ miê pos³a³”. Je¿eli chodzi o
zewnêtrzny przebieg Tygodnia, to musimy z wdziêcznoœci¹ wyznaæ, ¿e Bóg nam
b³ogos³awi³. Mówi¹c po ludzku, Tydzieñ by³ udany, o wiele wiêcej udany od zesz³orocznego.
Uchwalono taki porz¹dek, ¿e wszystkie zebrania odbywa³y siê w ciep³ej, przestronnej i mi³ej sali kaplicznej Koœcio³a Metodystycznego, ¿e na ka¿dym wieczorze by³o tylko jedno przemówienie, ¿e mówca by³ zawsze innego wyznania, ani¿eli przewodnictwo tego wieczoru.
Przewodniczy³y kolejno Koœcio³y: Ewangelicznych chrzeœcijan, ewangelickoaugsburski, ewangelicko-reformowany, wolnych chrzeœcijan, metodystyczny,
baptystyczny.
Uroczyste zakoñczenie Powszechnego Tygodnia Modlitwy odby³o siê w niedzielê, 8 stycznia 1950 r. w Koœciele narodowo-katolickim przy ul. Szwole¿erów
podnios³ym nabo¿eñstwem odprawionym przez ks. Sen. Narbuttowicza, z kazaniem ks. Sen. Z. Michelisa. Mimo oddalenia i zimnego powietrza koœció³ by³
wype³niony wiernymi i duchownymi wszystkich ekumenicznych wyznañ. Nabo¿eñstwo zakoñczono hymnem narodowym.
Realnym widocznym owocem tegorocznego Powszechnego Tygodnia Modlitwy jest postanowienie przeprowadzenia w czasie pasyjnym 2-3 dniowych ewangelizacji w koñcu ka¿dego tygodnia kolejno we wszystkich ekumenicznych parafiach w Warszawie z udzia³em kaznodziei bratnich wyznañ.
(KP 1950 nr 1-2 (29-30), s. 15)

9. Tygodnie Biblijne
9.1. I Ekumeniczny „Tydzieñ Biblijny w Polsce”
W trzecim tygodniu czerwca r. b. poczynaj¹c od wtorku 17 czerwca a¿ do niedzieli 22 czerwca (1947) w³¹cznie odbêdzie siê w Warszawie, chyba pierwszy tego
rodzaju „Tydzieñ Biblijny” pod egid¹ Rady Ekumenicznej i przy udziale wszystkich jej cz³onków, tzn. wszystkich wyznañ i Koœcio³ów zjednoczonych w Radzie
Ekumenicznej. Nie jest to impreza propagandowa obliczona na zjednywanie cz³onków dla jednego lub wszystkich Koœcio³ów R.E. Przyœwiecaj¹ nam cele dalsze i
wy¿sze. Chodzi nam o propagandê samej Biblii, jako objawionego S³owa Bo¿ego,
jako œwiêtej i najœwiêtszej na œwiecie Ksiêgi, która jest Ÿród³em i kolebk¹ mowy i
kultury chrzeœcijañskiej, fundamentem i koron¹ wiary i etyki chrzeœcijañskiej (...)
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Chcemy, aby w rêku zarówno inteligenta, jak i polskiego robotnika w mieœcie i
polskiego ch³opa na wsi coraz czêœciej znalaz³a siê Biblia. Niech czyta i niech
czerpie z tej Ksiêgi Ksi¹g m¹droœæ Bo¿¹ i m¹droœæ cz³owiecz¹, niech duch Biblii
kszta³tuje obok i przed innymi ksi¹¿kami jego duszê i jego charakter.
Podniesie to ogólny poziom ¿ycia duchowego w Polsce, pog³êbi i wzbogaci
kulturê szerokich warstw narodu w najbardziej trwa³y i dodatni sposób...
Pierwszym celem Tygodnia Biblii jest postawienie sprawy Biblii na porz¹dku
dziennym zainteresowania i dyskusji opinii publicznej.
Poza tym chcemy naszych pracowników koœcielnych i wierz¹cych œwieckich
dzia³aczy wci¹gn¹æ do pracy popularyzowania Biblii w ich œrodowisku ¿ycia i
pracy. Chcemy pog³êbiæ zrozumienie dla znaczenia Biblii i poznania jej praw i
Prawd we w³asnych szeregach. Ka¿dy dzieñ „Tygodnia Biblijnego” bêdzie wype³niony przez wspólne modlitewne zebranie rano, przez naukowe dwa wyk³ady
przed po³udniem i popularny wyk³ad wieczorem. Dok³adny program og³osimy w
ulotkach, które rozeœlemy po kraju.
Chcielibyœmy, aby wiele osób przyby³o z kraju, przy czym ka¿dy Koœció³ musi
siê staraæ o nocleg dla swoich wyznawców.
Zebrania dzienne bêd¹ siê odbywa³y przy ul. Kredytowej 4. Zebrania wieczorowe, masowe w koœciele ew. ref. na Lesznie.
Goœcie zamiejscowi otrzymaj¹ bezp³atne obiady w Kuchni Ekumenicznej przy
ul. Kredytowej 4.
Bardzo pragnêlibyœmy, aby ten pierwszy „Tydzieñ Biblijny” by³ pocz¹tkiem
„Krucjaty” o panowanie Biblii, jej ducha i prawd, w ¿yciu naszego narodu. Nie
chodzi nam przy tym o jak¹œ wyznaniow¹ propagandê, o nawracanie i dewocjê
religijn¹ – chodzi nie o to, aby wielu wo³a³o „Panie, Panie”, lecz aby czynili wolê
Tego, który nam da³ Bibliê...
(X. Z.M., „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 31)

9.2. Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny
(16 – 22 czerwca 1947)
Sam fakt, ¿e taki „Tydzieñ” móg³ siê odbyæ i mieæ tak zgodny, harmonijny
przebieg jest niew¹tpliwie najwa¿niejszym momentem tego przedsiêwziêcia (...)
Byli ci, którzy sami na skutek og³oszonego zamiaru zg³osili samorzutnie swoj¹
wspó³pracê i jej zakres. I oto prawie wszystkie grupy ewangelickie w kraju i jedna grupa starokatolicka znalaz³y nie tylko wspóln¹ podstawê duchow¹, lecz i
wspólny jêzyk dla spraw duchowych (...) By³ to niew¹tpliwie owoc tych licznych,
nieraz gor¹cych debat w œcis³ym gronie duchowych przywódców koœcielnych
czasu okupacji, gdy to wœród znojnego trudu i walki duchowej rodzi³a siê nasza
wspólna Polska Konfesja Ekumeniczna. Jesteœmy przekonani, ¿e bez tamtej rze-

118

TEMATYKA EKUMENICZNA W „KOŒCIELE POWSZECHNYM” 1940–1950

telnej, uczciwej platformy duchowej nie by³oby mo¿liwe to zjawisko, które
ochrzciliœmy mianem „Tygodnia Biblijnego”. Ale rzecz znamienna i pocieszaj¹ca, ¿e ten duchowy consensus wyszed³ ju¿ poza grono swoich ojców duchowych.
Ciekawym i radosnym by³o przys³uchiwaæ siê swobodnym dyskusjom uczestników wspólnego uroczystego nabo¿eñstwa na zakoñczenie Tygodnia. Komentowano chwilami ¿artobliwie, lecz z pe³n¹ wyrozumia³oœci¹ ró¿norodnoœæ strojów
liturgicznych i z radosnym zaskoczeniem stwierdzono: „toæ wszystkie kazania
by³y jednakowe”. A wszak kazali arcybiskup mariawicki, superintendent metodystyczny i magister baptystyczny...
Tak – czu³o siê w tych dniach coœ z Zielonych Œwi¹tek! Mariawita mówi³ po
mariawicku, baptysta, metodysta, luteranin i ewangeliczny chrzeœcijanin itd. –
wszyscy mówili „swoim jêzykiem”, a rozumieli siê wszyscy doskonale (...) Odnieœliœmy ponadto tak¿e trwa³e wzbogacenie naszego duchowego umys³u z licznych, doskonale opracowanych i interesuj¹cych referatów. Uka¿¹ siê one jako
pomnik Pierwszego Ekumenicznego Tygodnia Biblijnego kolejno na ³amach
„K.P.” To te¿ nie bêdziemy ich tutaj streszczali, a tylko wymienimy autorów i tematy w kolejnoœci ich wyg³oszenia.
1. Ks. prof. bp Szeruda – „Jezus Chrystus a Pismo Œw. Starego Testamentu”.
2. Ks. prof. bp Szeruda – „Biblia jako Ÿród³o ¿ycia duchowego”.
3. Ks. arcyb. Próchniewski – „Geneza ksi¹g ewangelicznych Nowego Testamentu”.
4. Ks. prof. Wolfram – „Idea Królestwa Bo¿ego w Ewangelii Jezusa Chrystusa”.
5. Ks. prof. Wolfram – „Apostolskie Chrzeœcijañstwo a ustrój Koœcio³a”.
6. Ks. sen. Kotula – „Biblia w ¿yciu rodzinnym i osobistym”.
7. Ks. pastor Kurzawa – „Wp³yw Biblii na kszta³towanie siê ¿ycia narodowego”.
8. Ks. pastor Kircuñ – „Biblia a m³odzie¿”.
Poza tymi referatami teologicznymi, odbywa³y siê pod kolejnym przewodnictwem ks. Michelisa, ks. Kircunia, ks. Chambersa, ks. Kotuli i brata Krakiewicza
codziennie rano zebrania modlitewne, wieczorem zaœ zebrania ewangelizacyjne
na kolejne tematy: „Upadek cz³owieka”, „Têsknota do Boga”, „Odkupienie cz³owieka”, „¯ycie w Chrystusie” prowadzone co wieczór przez inny Koœció³.
Odbywa³y siê tak¿e zebrania specjalne dla kobiet i dla m³odzie¿y.
W ramach Tygodnia Biblijnego odby³ siê zjazd delegatów m³odzie¿owych stowarzyszeñ chrzeœcijañskich z ca³ego kraju...
Wa¿nym i wielce radosnym momentem Tygodnia Biblijnego by³a audiencja u
Prezydenta Rzplitej. Delegacja w sk³adzie: ks. Wickstrom z Genewy, ks. Farnum
z USA, ks. Duncan z Anglii, ks. Rassmussen z Danii, ks. Sergent z Kanady i prezes R.E. ks. Michelis wrêczy³a Panu Prezydentowi w ho³dzie i wdziêcznoœci za
wolnoœæ religijn¹ w Polsce egzemplarz Biblii. Pan Prezydent zatrzyma³ delegacjê
na pó³godzinnej, mi³ej rozmowie.
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Bêdzie to dla nas piêkne i podnios³e wspomnienie na ca³e ¿ycie – oœwiadczyli
jednog³oœnie wszyscy cz³onkowie delegacji.
Kulminacyjnym momentem by³o zakoñczenie Tygodnia Biblijnego w niedzielê. Z³o¿y³o siê na to uroczyste ekumeniczne nabo¿eñstwo w koœciele reformowanym na Lesznie, z czynnym udzia³em jedenastu reprezentantów ró¿nych wyznañ
oraz przy udziale licznej rzeszy ze wszystkich Koœcio³ów oraz trzech chórów koœcielnych: augsburskiego, metodystycznego i ewangelicznych chrzeœcijan, którym nale¿y siê szczególne podziêkowanie.
Kazania wyg³osili arcybp Próchniewski, ks. sup. Najder, ks. mgr Kurzawa. Liturgiê odprawili na pocz¹tku nabo¿eñstwa ks. Michelis w asyœcie bp. Przysieckiego i ks. Sergenta, a na zakoñczenie ks. bp Szeruda w asyœcie bp. Szypolda i ks.
Niewieczerza³a. S³owo Bo¿e odczytali: br. Krakiewicz i br. Szenderowski. Po po³udniu odby³a siê pod przewodnictwem prezesa R.E. ks. Michelisa w sali „Roma”
akademia, na któr¹ z³o¿y³y siê przemówienia: ks. bp Szeruda – „Biblia w ¿yciu
narodu”; bp Przysiecki – „Ewangelia a mesjaniœci polscy” i mag. praw Stanis³aw
Krakiewicz – „Biblia w moim ¿yciu” (wszystkie trzy teksty w: „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 3-4, s. 20-23).
Przewodnicz¹cy odczyta³ tak¿e list odrêczny prezesa Rady w Genewie bp. dr.
Cockburna. Czêœæ muzyczno-wokaln¹ wype³ni³y utwory Kar³owicza, Bacha,
Schuberta, Haendla, Beethovena, ¯eleñskiego w wykonaniu orkiestry Filharmonii
Warszawskiej oraz solistów (...) Sala by³a przepe³niona. Przybyli tak¿e przedstawiciele w³adz, korpusu dyplomatycznego i charytatywnych towarzystw zagranicznych.
Salê „Roma” otrzymaliœmy od urzêdowego zarz¹dcy – miejskiego wydzia³u
Kultury i Sztuki. Ale uwa¿aliœmy za swój obowi¹zek nawi¹zaæ tak¿e porozumienie z przedstawicielami Koœcio³a Rz.Kat., w³aœciciela „Romy”. Z prawdziw¹ satysfakcj¹ stwierdzamy i na tym miejscu pe³ny kulturalnej kurtuazji sposób, w jaki
to zetkniêcie siê odby³o.
Z zagranicznych goœci w Tygodniu Biblijnym brali udzia³: bp Garber, ks.
Wickstrom z Genewy, ks. Farnum z USA, ks. Duncan z Anglii, ks. Rassmussen z
Danii, ks. Bell i ks. Hopkins z USA i inni. Zjazd z poza Warszawy by³ liczny.
Frekwencja na publicznych zebraniach ewangelizacyjnych, zw³aszcza pierwszych, by³a poni¿ej naszych oczekiwañ. Mo¿e zawini³a zbyt s³aba propaganda?
W ka¿dym b¹dŸ razie by³ to Tydzieñ – pierwszy tego rodzaju w Polsce, a mo¿e
nie tylko w Polsce. I ten Tydzieñ mo¿e i powinien siê staæ w Polsce pocz¹tkiem
nowej ery nie tylko w ruchu ekumenicznym, lecz i w ¿yciu oraz pracy Koœcio³ów.
(X.Z.M., „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 3-4, s. 18-20)
(Referat Kotuli: KP 1948 nr 1 (5), s. 5-7; nr 2 (6), s. 2-4, nr 3 (7), s. 2-3; referat
Wolframa, „Apostolskie chrzeœcijañstwo a ustrój Koœcio³a”, KP 1948 nr 2 (6), s.
4-8; nr 3 (7), s. 3-8; referat Wolframa pt. „Idea królestwa Bo¿ego w Ewangelii
Jezusa” w: KP 1948 nr 6-7 (10-11), s. 7-13)
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9.3. Orêdzie Œwiatowej Rady Koœcio³ów
z okazji Tygodnia Biblijnego w Warszawie
Do cz³onków Polskiej Rady Ekumenicznej!
Pragnê przes³aæ za poœrednictwem mego kolegi, ks. Wickströma, najlepsze
¿yczenia powodzenia dla Tygodnia Biblijnego w Polsce.
Najwiêksze trudnoœci na œwiecie pochodz¹ st¹d, ¿e zbaczamy z drogi ¿ycia,
wskazanej przez Pismo Œw. W nim znajdujemy tylko pociechê i moc ¿ycia codziennego, ale równie¿ fundamentalne prawdy dla ¿ycia narodów, oraz niezawodny sposób, jak znaleŸæ pokój i szczêœcie osobiste.
Walka miêdzy wiar¹ chrzeœcijañsk¹ a jej przeciwnikami jest w gruncie rzeczy
walk¹ o autorytet Pisma Œwiêtego. Dlatego Biblia powinna byæ podstawa i
norm¹ ca³ej dzia³alnoœci Koœcio³a. Oby Koœcio³y w Polsce w œwietle Biblii oceni³y potrzebê swego narodu oraz ca³ej ludzkoœci. Cieszy³bym siê z wiadomoœci, ¿e
praca wasza w tym kierunku uwieñczona zosta³a obfitym b³ogos³awieñstwem dla
waszego Narodu i Pañstwa.
Modl¹c siê do Boga o kierownictwo Ducha Œwiêtego dla wszystkich waszych
poczynañ pozostaje Wam oddany w Panu
J. Hutchison Cockburn, dyrektor
(„Koœció³ Powszechny” 1947 nr 3-4, s. 44; tam¿e orygina³ listu w jêzyku angielskim)

9.4. Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny w £odzi
W dniach od 4-9 XI. br. (1947) odby³ siê w £odzi z inicjatywy Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej i pod jej egid¹ Tydzieñ Biblijny...
Gdy wiêc po Ekumenicznym Tygodniu Biblijnym w Warszawie Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna postanowi³a w innych oœrodkach Polski urz¹dziæ podobne
ewangelizacje, wybór jej pad³ przede wszystkim na £ódŸ, która ju¿ tej wspó³pracy da³a piêkne dowody.
£ódŸ tê inicjatywê urz¹dzenia Tygodnia Modlitwy przyjê³a ochotnie. Organizacji podj¹³ siê lokalny ³ódzki komitet. W ca³ym szeregu wspólnych posiedzeñ
ustalono tematy zebrañ ewangelizacyjnych i wyk³adów o Biblii, staraj¹c siê zaprosiæ jak najwiêcej mówców pozamiejscowych. Program Tygodnia zosta³ podany do wiadomoœci ogó³u mieszkañców naszego miasta za pomoc¹ plakatów rozklejonych w ró¿nych dzielnicach miasta. Zebrania ewangelizacyjne i wyk³ady o
Biblii odby³y siê w Koœciele ewang.-reform., przy czym w zebraniach ewangelizacyjnych przemawiali ka¿dego dnia mówcy z ró¿nych Koœcio³ów i co dnia inny
Koœció³ przewodniczy³.
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Tematy zebrañ ewangelizacyjnych by³y nastêpuj¹ce: 1. a) Pocz¹tek grzechu, b)
skutek grzechu; 2. a) Têsknota do Boga w Starym Testamencie, b) Têsknota do
Boga w Nowym Testamencie; 3. a) Wype³nienie têsknoty przez Jezusa Chrystusa,
b) Pojednanie z Bogiem; 4. a) Czy odrodzenie cz³owieka jest konieczne?, b) Odrodzenie z Ducha; 5. a) ¯ycie w Jezusie Chrystusie na ziemi, b) ¯ycie w Jezusie
Chrystusie w wiecznoœci.
Z mówców pozamiejscowych w nabo¿eñstwach ewangelizacyjnych przemawiali: ks. senior Wende, ks. Edward Dietz, brat Krakiewicz, prezes Koœcio³a baptystów Kircun i ks. Zalewski. Wyk³ady zaœ o Biblii wyg³osili: Ks. Krenz ”Czytajmy Bibliê” (tekst: KP 1948 nr 1 (5), s. 2-5), ks. bp dr J. Szeruda „Biblia a nasze
¿ycie duchowe” – i w zastêpstwie chorego ks. Kotuli – ks. radca Z. Michelis „Biblia ksiêga boska”.
Wszystkie zebrania ewangelizacyjne i wyk³ady cieszy³y siê du¿¹ frekwencj¹, a
wyk³ady o Biblii, na wysokim poziomie postawione, wywo³a³y o¿ywion¹ dyskusjê.
Nie odstraszy³o uczestników to, ¿e przez dwa dni wskutek wy³¹czenia pr¹du przez
miejsk¹ elektrowniê nabo¿eñstwa i wyk³ady odbywa³y siê przy œwietle œwiec.
Na zakoñczenie Tygodnia Biblijnego odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne w koœciele ewang.-augsb. Œw. Mateusza, w którym uczestniczyli wszyscy duchowni bior¹cych udzia³ w Tygodniu wyznañ. Obszerny ten koœció³ zgromadzi³ liczne rzesze wyznawców ró¿nych wyznañ i nie brakowa³o te¿ i rzymskich katolików.
Kazania wyg³osili: ks. bp Przysiecki, ks. radca Z. Michelis, prezes Rady Ekumenicznej w Polsce. Kazania wywo³a³y g³êbokie wra¿enie na obecnych, s³owa
zaœ ks. Michelisa, w których przedstawi³, ¿e idea ekumeniczna zrodzi³a siê w Polsce ze wspólnej niedoli i prze¿yæ w wiêzieniach i obozach kaŸni, wycisnê³y niejedn¹ ³zê z oczu.
Wystêpy chóru Koœcio³a baptystów i ewang.-augsb. oraz nieprzewidziany wystêp solowy jednej z naszych parafianek, która a¿ z Torunia przyby³a, by wzi¹æ
udzia³ w Tygodniu, uœwietni³y to nabo¿eñstwo, które by³o wspania³¹ manifestacj¹
wspólnoty ekumenicznej w naszym mieœcie.
S¹dzimy, ¿e Ekumeniczny Tydzieñ Biblijny w £odzi, mimo niew¹tpliwie braków i niedoci¹gniêæ organizacyjnych, jakie towarzysz¹ ka¿demu dzie³u ludzkiemu, spe³ni³ swe zadanie. Poruszy³ serca ludzkie, skierowa³ wzrok w tym czasie
materializmu, przemian spo³ecznych i przewartoœciowania wszelkich wartoœci –
ku temu, co nieprzemijaj¹ce i co ma wartoœæ wieczn¹, ku S³owu Boga ¯ywego –
Biblii. Has³em Tygodnia by³o s³owo Ps. 119, 105 umieszczone na tytu³owej stronie programu: „S³owo Twoje jest pochodni¹ nogom moim i œwiat³oœci¹ œcie¿ce
mojej”. S³owo to by³o te¿ treœci¹ wszystkich mów, kazañ i modlitw. Tydzieñ ten
nauczy³ nas z mi³oœci¹ budowaæ powszechny Koœció³ mimo ró¿nic wyznaniowych na jednym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus, i w Nim szukaæ prawdziwej „jednoœci ducha w zwi¹zce pokoju” (Ef 4,3).
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Posiew Tygodnia mo¿e nie od razu wyda owoce, albowiem ziarno musi naprzód g³êboko zapaœæ w glebê serc, lecz czasu swego wyda samo z siebie „naprzód trawê, a potem k³os, a potem zupe³ne zbo¿e w k³osie” (Ew. Mk 4,28). Ufamy, ¿e i temu posiewowi Bóg wzrost da.
(Ks. A.G., KP 1948 nr 1 (5), s. 10-11)

9.5. Œl¹ski Tydzieñ Biblijny
Staraniem Okrêgowej Rady Ekumenicznej na Górnym Œl¹sku odby³ siê w
dniach 5-9 maja rb. (1948) Tydzieñ Biblijny. W trzech g³ównych oœrodkach ruchu
ekumenicznego, w Bytomiu, Chorzowie i Zabrzu, wyg³oszony zosta³ cykl wyk³adów na tematy biblijne, po czym ka¿dego dnia odby³a siê ewangelizacja. Na zakoñczenie zaœ Tygodnia Biblijnego odprawione zosta³o uroczyste nabo¿eñstwo w
koœciele ewang.-augsb. w Chorzowie, które zgromadzi³o oko³o 2000 osób.
Niektóre z wyg³oszonych przemówieñ i wyk³adów podamy w naszym piœmie.
(KP 1948 nr 6-7 (10-11), s. 20).

10. Konferencje Teologiczne
10.1. Pierwsza teologiczna konferencja ekumeniczna
w Polsce
(Ks. O.K.)
W pierwszym tygodniu adwentowym, w dniach od 1 do 7 grudnia 1947 r., zebra³o siê w zacisznej „Tabicie” skolimowskiej 28 zaproszonych przedstawicieli
duchownych wszystkich wyznañ i Koœcio³ów zjednoczonych w Radzie Ekumenicznej w Polsce. Prezes tej instytucji, ks. Z. Michelis, zwo³a³ pierwsz¹ powojenna teologiczn¹ konferencjê o charakterze ekumenicznym. Œciœle mówi¹c nie by³a
to w kraju naszym pierwsza konferencja ksiê¿y i teologów ró¿nych wyznañ. Podobne konferencje, maj¹ce na celu wzajemne poznanie i zbli¿enie siê ideologiczne przedstawicieli ró¿nych Koœcio³ów polskich, odbywa³y siê konspiracyjnie w
mieszkaniu obecnego prezesa R.E. ju¿ podczas okupacji. Wynikiem tych obrad
by³o przyjête jednog³oœnie w r. 1944 Wyznanie wiary polskich chrzeœcijan zrzeszonych w Tymczasowej Radzie Ekumenicznej.
Powojenna Rada Ekumeniczna w Polsce rozszerzy³a zakres swojej dzia³alnoœci i na te wyznania, które w czasie wojny do niej nie nale¿a³y. Tote¿ w obecnej
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konferencji teologicznej brali ¿ywy udzia³ przedstawiciele zarówno Koœcio³ów
ewangelickich jak i katolickich, niezale¿nych od Rzymu, oraz prawos³awnego
Koœcio³a.
Program ka¿dego dnia konferencyjnego wype³ni³y, poza nabo¿eñstwami porannymi (katolickim i ewangelickim), zazwyczaj 2 referaty, naœwietlaj¹ce okreœlone zagadnienie biblijno-dogmatyczne z dwóch odmiennych stanowisk, po
czym nastêpowa³a dyskusja, chwilami bardzo gor¹ca, w której zaznacza³a siê rozbie¿noœæ pogl¹dów teologicznych i historycznych. Po takim stwierdzeniu ró¿nic
dogmatycznych dziel¹cych zjednoczone Koœcio³y, próbowano ustaliæ wspólne
wszystkim wyznaniom zasady i przeœwiadczenia religijne. W wyniku dyskusji
uzgodnione zosta³y tezy – wprawdzie nie zawsze jednog³oœnie przez wszystkich
uczestników konferencji przyjête – które jednak uwa¿ane byæ mog¹ za trwa³¹
podstawê do dalszej pracy porozumiewawczej w przysz³ych konferencjach ekumenicznych. S¹ one zapocz¹tkowaniem realizacji tego wznios³ego celu, jaki
przyœwiecaæ ma wszystkim prawdziwym wyznawcom Chrystusa: aby wszyscy
byli jedno.
W pierwszym dniu konferencji wyg³oszone zosta³y referaty na temat Komunii
œw.: ks. biskupa Przysieckiego pt. „O rzeczywistej obecnoœci Pana Jezusa w Eucharystii” i ks. Krenza pt. „Nauka Lutra i Kalwina o sakramencie Komunii œw.”.
Pierwszy referat by³ uzasadnieniem pogl¹du Koœcio³a katolickiego na istotê Eucharystii, wyra¿on¹ w nauce o transsubstancjacji i o wynikaj¹cej st¹d rzeczywistej obecnoœci ¿ywego Chrystusa pod postaci¹ chleba i wina. Referent powo³a³ siê
na œwiadectwo Jezusa, aposto³ów i ojców Koœcio³a. Drugi referat przedstawi³ w
zwiêz³y i bezstronny sposób naukê Lutra o konsubstancjacji cia³a i krwi Chrystusowej w sakramencie Komunii œw. oraz odmienne nieco pojmowanie Kalwina o
duchowym spo¿ywaniu obecnego w sakramencie Chrystusa. W rezultacie powa¿nej teologicznej dyskusji ustalono w tej od wieków spornej kwestii nastêpuj¹ce
tezy jako wspólne:
1) W³aœciwy stosunek do sakramentu Komunii œw. zale¿y od w³aœciwego stosunku do Chrystusa jako Boga i Zbawiciela.
2) Wszystkie historyczne interpretacje Eucharystii zawieraj¹ moment prawdy i
maj¹ wspóln¹ platformê: Komunia œw. by³a od pocz¹tku i jest form¹ najœciœlejszej
spo³ecznoœci wierz¹cych z Chrystusem i pomiêdzy sob¹.
3) Istotnym momentem w formie sprawowania Eucharystii jest konsekracja
przez s³owo ustanowienia.
4) Po¿¹dane i mo¿liwe jest ustanowienie w ramach Ekumenii personalnej spo³ecznoœci komunijnej pomiêdzy tymi, którzy wierz¹ w Chrystusa jako swego
Boga i Zbawiciela.
Drugim tematem, co do którego konferencja osi¹gnê³a czêœciowe porozumienie, by³ chrzest. Referat br. St. Krakiewicza (Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny)
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o chrzcie doros³ych by³ – wed³ug s³ów referenta – „osobistym œwiadectwem
cz³owieka nawróconego”. Opieraj¹c siê na swoich doznaniach i prze¿yciach,
referent wywodzi³, ¿e dopiero po osobistym nawróceniu siê, które nazwa³
chrztem wewnêtrznym, duchowym, mo¿e nast¹piæ chrzest zewnêtrzny dokonany przez zanurzenie, jako symboliczne potwierdzenie wewnêtrznej przemiany i
jako akt pos³uszeñstwa wobec nakazu Chrystusowego. Chrzest ten jest obrazem
œmierci starego, grzesznego cz³owieka i powstaniem nowego (Rzym 6). Do zbawienia konieczna jest tylko wiara, a nie ceremonia pogrzebania starego cz³owieka. Chrzest wprowadza nas w bogactwo ³aski Bo¿ej i w obcowanie œwiêtych. Udzielanie chrztu nieœwiadomym tego aktu jest, zdaniem referenta, wykluczone pod³ug N.T.
Koreferat ks. E. Dietza pt. „Istota chrztu, chrzest dzieci” przedstawi³ w oparciu
o ca³y Nowy Testament i praktykê apostolsk¹ historyczny rozwój tego zagadnienia i uzasadnienie chrztu dzieci (referat bêdzie drukowany w naszym piœmie).
Po o¿ywionej dyskusji miêdzy przedstawicielami dwóch odmiennych zapatrywañ – zwolennikami i przeciwnikami chrztu dzieci – grupa niebaptystów wysunê³a nastêpuj¹ce tezy:
1) Chrzest jest czynnoœci¹ œwiêt¹, ustanowion¹ wyraŸnym nakazem Chrystusa
Pana.
2) Chrzest jest aktem ³aski Bo¿ej, udzielaj¹cym Ducha Œw. i odpuszczenie
grzechów oraz zapocz¹tkowuj¹cym odrodzenie duchowe cz³owieka.
3) Moment chrztu w ¿yciu cz³owieka nie jest okreœlony ¿adnym wyraŸnym
nakazem S³owa Bo¿ego, przeto nie mo¿e byæ ograniczony co do wieku.
4) Obok chrztu doros³ych chrzest dzieci jest praktyk¹ koœcieln¹ od czasów
apostolskich.
5) Pierwotn¹ form¹ chrztu by³o wprawdzie zanurzenie, lecz forma ta podlega³a
zmianom w rozwoju historycznym. Istotn¹ jest tylko formu³a sakramentalna ustalona w Ew. Mat. 28, 19.
Grupa baptystów zamiast tezy drugiej wnios³a w³asn¹ tezê w nastêpuj¹cym
brzmieniu: Chrzest jest przypieczêtowaniem aktu ³aski Bo¿ej, która siê objawi³a
przez odrodzenie cz³owieka w Jezusie Chrystusie.
Zagadnienia biblijno-dogmatyczne, poruszone w dalszym toku konferencji,
ujawni³y g³êbsze ró¿nice pogl¹dów.
Sprawê sukcesji apostolskiej przedstawi³ w obszernym, rzeczowym i bezstronnym referacie ks. prof. dr Niemczyk, uwzglêdniaj¹c szczególnie rolê episkopatu i
papiestwa w tworzeniu „pseudohistorycznej fikcji” o sukcesji. Referat ten podamy in extenso w nastêpnym numerze naszego pisma.
W wyk³adzie swoim pt. „Urz¹d kap³ana w œwietle Nowego Testamentu” ks.
prof. A. Suess przeciwstawi³ siê rozpowszechnionemu mniemaniu, jakoby Jezus
ustanowi³ urz¹d kap³añski. Jako „laik”, nie wychodz¹cy ze œrodowiska kap³añ-
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skiego, Jezus zrewolucjonizowa³ pojêcie kap³añstwa, stawiaj¹c na jego miejsce
bezpoœrednie ³¹czenie siê duszy z Bogiem. Jako sprawca naszego pojednania
Chrystus jest jedynym, najwy¿szym, odwiecznym kap³anem, powo³anym do tej
s³u¿by przez Ojca (list do Hebrajczyków). Poza tym znajdujemy w Nowym Testamencie (I Piotra 2) tylko pojêcie powszechnego kap³añstwa, czyli ludu Bo¿ego. Ró¿nice pomiêdzy kap³anem a laikiem wprowadzaj¹ dopiero niektórzy ojcowie Koœcio³a, jak Tertulian i Ignacy z Antiochii, szczególnie zaœ Cyprian, który
poœrednictwo kap³ana uwa¿a za niezbêdne do zbawienia.
Odmienne stanowisko w sprawie kap³añstwa zaj¹³ w swoim referacie ks. bp
Przysiecki wywodz¹c na podstawie Jan 20, Mat 28 i I Kor 11, ¿e urz¹d kap³añski
ustanowiony jest przez samego Chrystusa i ¿e mu zlecone jest sprawowanie ofiary Chrystusowej.
W wyniku dyskusji nad powy¿szymi referatami, ostatniego dnia konferencyjnego uzgodnione zosta³y przy obecnoœci ju¿ tylko kilkunastu uczestników nastêpuj¹ce tezy:
1) Uwa¿amy, ¿e Chrystus Pan ustanowi³ w Koœciele swoim urz¹d kap³añski
powierzaj¹c mu sprawowanie sakramentów (I Kor 11, 23-25; Mat 28, 18-20), g³oszenie Ewangelii (Mat. 28, 19-20) i w³adzê kluczów (Jan 20, 22-23).
2) Stwierdzamy, ¿e pierwszymi piastunami urzêdu kap³añskiego byli aposto³owie, którzy przekazywali swój urz¹d prezbiterom, wzgl. biskupom. Ponadto ustanowili pomocniczy urz¹d diakonów.
3) Uwa¿amy, ¿e Koœció³ jest stró¿em prawdy Bo¿ej i dysponentem urzêdu kap³añskiego.
Ustalenie tez, okreœlaj¹cych istotê i znaczenie Koœcio³a, pozostawiono przysz³ej konferencji ekumenicznej.
Wyrazem ducha zgody i braterstwa panuj¹cego na tym pierwszym zebraniu
teologicznym przedstawicieli polskiego ruchu ekumenicznego by³y nie tylko
przyjête przez ogó³ uczestników tezy w sprawach dogmatycznych, lecz przede
wszystkim wspólne uroczyste nabo¿eñstwo odprawione w kaplicy „Tabity” na
zakoñczenie tygodnia konferencyjnego w niedzielê 7 grudnia 1947 r.
Nabo¿eñstwo to by³o œwiadectwem potwierdzaj¹cym s³usznoœæ idei ekumenicznej, która nie jest mrzonk¹ „Koœcio³ów odszczepieñczych”, lecz urzeczywistnieniem ostatniej woli Zbawiciela.
S³u¿bê Bo¿¹ przy o³tarzu pe³nili wspólnie ksiê¿a wyznañ ewangelickich i katolickich, kazanie wyg³osi³ ks. Z. Michelis, po czym wszyscy obecni przyst¹pili
do spo³ecznoœci komunijnej, daj¹c wyraz swojej wierze w rzeczywist¹ obecnoœæ
Chrystusa Pana w sakramencie o³tarza.
W ten sposób przebieg pierwszej konferencji ekumenicznej w Polsce da³ podwójne dodatnie wyniki: dalsze porozumiewanie siê i œciœlejsze zespolenie
wszystkich chrzeœcijañskich wyznañ i Koœcio³ów stoj¹cych na gruncie Ewangelii;
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nadto zbli¿y³ te wyznania do siebie przez ustanowienie personalnej spo³ecznoœci
komunijnej. Jest to dobry pocz¹tek, rokuj¹cy nadziejê na przysz³oœæ...
(KP 1948 nr 2 (6), s. 12-13; nr 3 (7), s. 13-14)
Referat ks. prof. W. Niemczyka pt. „Sukcesja apostolska”, wyg³oszony w „Tabicie”
3 grudnia 1947 r. w: KP 1948 nr 4 (8), s. 2-6; nr 5 (9), s. 3-7; nr 6-7 (10-11), s. 4-7.

10.2. Druga ekumeniczna konferencja teologiczna w Polsce
(Ks. O.K.)
W dniach 4-6 listopada rb. (1949) odby³a siê w domu macierzystym „Tabita”
sióstr diakonis zboru ewangelicko-augsburskiego w Skolimowie druga z kolei
konferencja teologiczna ksiê¿y i teologów z ca³ej Polski, reprezentuj¹cych
wszystkie zjednoczone w Radzie Ekumenicznej Koœcio³y. Tematem referatów,
rozwa¿añ i dyskusji by³o tym razem jedno, najwa¿niejsze i zarazem najbardziej
sporne, zagadnienie: O istocie i zadaniu Koœcio³a w œwietle Biblii i tradycji.
Przedstawiciele poszczególnych Koœcio³ów w swoich referatach poruszali i naœwietlali to zagadnienie z ró¿nych stanowisk, zale¿nie od odmiennego pojmowania tekstów biblijnych wchodz¹cych w zakres zagadnienia. Myœli przewodnie i
wspólne wszystkim referatom w omawianej sprawie streszczone i ujête zosta³y w
szeregu tez poddanych wszechstronnej dyskusji, przy czym w wypadku niemo¿liwoœci osi¹gniêcia zupe³nego porozumienia (zreszt¹ jedynym i nieistotnym) przyjêto obok pogl¹du wiêkszoœci i zdanie mniejszoœci.
W wyniku ostatecznym uchwalono jednomyœlnie nastêpuj¹ce tezy:
1) Ujêcie istoty Koœcio³a w ca³ym Piœmie œw. stanowi organiczn¹ ca³oœæ.
2) Dogmatem o Koœciele jest to, co wynika z Pisma œw. oraz z symbolów ekumenicznych.
3) Z Pisma œw. wynikaj¹ nastêpuj¹ce momenty:
a) jednoœæ Chrystusa z Koœcio³em (koncepcje: cia³a Chrystusowego, oblubienicy, opoki, któr¹ jest Chrystus i in.);
b) jednoœæ wewnêtrzna Koœcio³a na podobieñstwo jednoœci Ojca z Synem
(Trójcy Œwiêtej) lub cz³onków jednego cia³a;
c) niedoskona³y stan Koœcio³a – w sensie niepe³nego jeszcze uœwiêcenia
wszystkich jego cz³onków;
d) wspó³istnienie obok kap³añstwa powszechnego duchownych urzêdów koœcielnych;
e) w Biblii znajdujemy zupe³ne zró¿niczkowanie urzêdu koœcielnego, bez
szczegó³owego rozgraniczenia kompetencji, na kategorie: diakona, prezbitera i
biskupa.
4) Z symbolów ekumenicznych wynikaj¹ cztery cechy Koœcio³a: jednoœæ,
œwiêtoœæ, katolickoœæ, apostolskoœæ.
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5) Istotnym zadaniem Koœcio³a jest zwiastowanie ewangelii, czyli Radosnej
Wieœci o zbawiennej ³asce Bo¿ej, objawionej wszystkim ludziom w Jezusie Chrystusie i sprawowanie sakramentów. Celem dzia³ania Koœcio³a jest urzeczywistnienie Królestwa Bo¿ego i zbawienie ludzi.
6) Do najwa¿niejszych czynnoœci „s³u¿by Ewangelii” nale¿¹:
a) praca duszpasterska,
b) chrzeœcijañskie nauczanie i wychowanie m³odego pokolenia,
c) roztaczanie opieki nad wszelk¹ niedol¹ i nêdz¹ duchow¹, materialn¹, moraln¹ i religijn¹,
d) budzenie wiary wœród stoj¹cych z dala od Boga i Koœcio³a,
e) krzewienie Ewangelii wœród innych narodów.
7) Z obowi¹zku zwiastowania Ewangelii ca³emu œwiatu powstaje koniecznoœæ uzasadnienia i obrony religii chrzeœcijañskiej przed zarzutami czynionymi jej ze strony innych, filozoficznych, religijnych i spo³ecznych œwiatopogl¹dów, poddaj¹cych w w¹tpliwoœæ lub zaprzeczaj¹cych istoty i sensu religii
chrzeœcijañskiej. Tote¿ w ka¿dej nowej epoce rozwoju nauki i filozofii staje
przed teologi¹ donios³e zadanie wykazania metodami naukowymi nieprzemijaj¹cej prawdy chrzeœcijañstwa, niezale¿nej od postêpu nauki, od rozwoju
techniki i cywilizacji.
8) Aktualnym zadaniem Koœcio³a jest wskazanie dróg do realizowania prawdy,
bêd¹cej treœci¹ modlitwy arcykap³añskiej Jezusa Chrystusa, „aby wszyscy byli
jedno, jeden Pasterz i jedna owczarnia” (mniejszoœæ dodaje: „przez wyrzeczenie
siê ciasnego konfesjonalizmu i œciœlejsze zespolenie wszystkich Koœcio³ów w
jednym powszechnym Koœciele”).
9) Niezale¿nie od d¹¿noœci do jednolitego ujêcia podstaw dogmatycznych
chrzeœcijañstwa, Koœció³ winien krzewiæ ducha mi³oœci i pokoju tak wœród swoich cz³onków, jak i wœród narodów œwiata. Tylko bowiem na tej drodze wskazanej przez Jezusa Chrystusa nast¹piæ mo¿e z³agodzenie dziel¹cych œwiat antagonizmów i pojednanie narodów, a przez to i jednomyœlne kroczenie ku urzeczywistnieniu idea³ów chrzeœcijañstwa.
10) Jak Chrystus w swoim zwiastowaniu ostrzega³ przed zaprzedaniem siê
mamonie i piêtnowa³ zbytkowne i pró¿niacze ¿ycie bogaczy, tak te¿ Koœció³ Jego
i s³udzy Ewangelii winni nie tylko stawaæ w obronie pokrzywdzonych i upoœledzonych, lecz stale wskazywaæ i torowaæ drogê do urzeczywistnienia sprawiedliwoœci i mi³oœci spo³ecznej.
Na zakoñczenie konferencji odprawione zosta³o uroczyste nabo¿eñstwo ekumeniczne, po³¹czone ze spowiedzi¹ i Komuni¹ œw., któr¹ wspólnie rozdawali i
przyjmowali ksiê¿a i uczestnicy konferencji.
(KP 1949 nr 11-12 (27-28), s. 12, por. ks. O.K., Istota i zadanie Koœcio³a
Chrystusowego, KP 1949 nr 7-8 (23-24), s. 6-7 – czêœæ pierwsza; 1949 nr 9-10
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(25-26), s. 4-5 – czêœæ druga; St. Krakiewicz, Istota i zadanie Koœcio³a Chrystusowego, KP 1950 nr 1-2 (39-30), s. 5-8; Ks. Bp W. Przysiecki, Istota i cele Koœcio³a œwietle Biblii i tradycji, KP 1950 nr 1-2 (29-30), s. 10-13; 1950 nr 3 (31),
s. 15-16).

10.3. Trzecia teologiczna konferencja ekumeniczna w Polsce
(Ks. O. K.)
W dniach 14-17 lutego rb. (1950) odby³a siê w Skolimowie trzecia z kolei
konferencja teologiczna zjednoczonych w Chrzeœcijañskiej Radzie Ekumenicznej
Koœcio³ów. Wed³ug ustalonej ju¿ zasady, aby tematyka ka¿dej konferencji by³a
œciœle okreœlona i ograniczona do jednego zagadnienia, wszystkie wyg³oszone referaty i po³¹czona z nimi dyskusja dotyczy³y tym razem wy³¹cznie jednej, nader
donios³ej i œwiêtej sprawy – Wieczerzy Pañskiej.
Z trzech ró¿nych stanowisk naœwietlano to zagadnienie: z biblijno-egzegetycznego, historyczno-pragmatycznego i koœcielno-organizacyjnego.
Pierwszy referat, ks. dra K. Wolframa, da³ dok³adn¹ i wszechstronn¹ naukow¹
analizê najstarszego podstawowego dokumentu historycznego o Komunii Œw. –
egzegezê tekstu I Kor 11, 23-34. Prelegent wykaza³, ¿e Eucharystia, œciœle zwi¹zana z aktem œmierci Jezusa, stanowi³a kulminacyjn¹ czêœæ nabo¿eñstwa pierwszych zborów chrzeœcijañskich i by³a w treœci swojej wspominaniem i zwiastowaniem œmierci krzy¿owej, utwierdzeniem nowego przymierza, w wyniku którego
powstaje spo³ecznoœæ z wywy¿szonym uwielbionym Chrystusem i z wierz¹cymi
weñ braæmi. Eucharystia stoi pod znakiem paruzji, czyli powtórnego przyjœcia
Chrystusa na s¹d ostateczny, i obejmuje zarówno przesz³oœæ jak i przysz³oœæ ¿ycia
w zwi¹zku mistycznym z Chrystusem.
Drugi odczyt ks. O. Krenza, na temat: „Komunia Œw. jako podstawa rzeczywistej duchowej ekumenii”, streszczony zosta³ przez referenta w postaci nastêpuj¹cych tez, przedstawionych do dyskusji:
1. Ruch ekumeniczny w obecnej, drugiej fazie swego rozwoju nakazuje zjednoczonym Koœcio³om, szczególnie w Polsce, szukania g³êbszych podstaw do
urzeczywistnienia duchowej ekumenii. Pismo Œw. (dla grup protestanckich) i Tradycja (dla grup katolickich) s¹ tylko formaln¹ zasad¹ zjednoczeniow¹, której stosowanie nie wytwarza ducha rzeczywistej ekumenie, lecz doprowadzi³o na przestrzeni wieków do powstania wielu zró¿nicowanych pod wzglêdem dogmatycznym i obrz¹dkowym Koœcio³ów i od³amów wyznaniowych.
2. Widomym wyrazem wewnêtrznej, duchowej ³¹cznoœci zjednoczonych Koœcio³ów mo¿e byæ tylko akt oparty na obiektywnej boskiej rzeczywistoœci, niezale¿nej od naszych ludzkich o niej nauk i myœli, lub te¿ od naszych osobistych
doznañ i prze¿yæ. Tak¹ realn¹ niewzruszon¹ podstaw¹ ekumenie jest ustanowiony
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przez Jezusa obchód Wieczerzy Pañskiej, opartej na jego ofiarnej, zbawczej
œmierci i zmartwychwstaniu.
3. Nie g³oszenie S³owa Bo¿ego, lecz spo¿ywanie „b³ogos³awionego” chleba i
wina stanowi³o wy¿ynê nabo¿eñstwa pierwszych chrzeœcijan, którego charakter by³
wybitnie eucharystyczny (por. I Kor 13, 26), a treœci¹ jego istotn¹ i g³êbok¹ tajemnic¹ – œcis³e zespolenie siê z mistycznym cia³em realnie obecnego Chrystusa Pana.
4. Powsta³e w rozwoju historycznym nauki o stosunku chleba i wina do cia³a i
krwi Chrystusowej s¹ próbami racjonalnego ujêcia tajemnicy Chrystusa w sakramencie Komunii Œw. Wspólna tym ró¿norodnym pogl¹dom wiara w rzeczywist¹
obecnoœæ Pana Jezusa w Komunii Œw. wystarcza do wspólnego przystêpowania
wszystkich wierz¹cych do Sto³u Pañskiego, a tym samym do tworzenia rzeczywistej duchowej ekumenie.
5. Praktyczne realizowanie tej duchowej wspólnoty winno siê odbywaæ w
œwi¹tyniach poszczególnych zjednoczonych Koœcio³ów wed³ug obrz¹dku danego
wyznania, szczególnie w uroczyste œwiêta i na zakoñczenie tygodni i konferencji
ekumenicznych.
Trzeci referat, ks. Prezesa Z. Michelisa, wskaza³ „Mo¿liwoœci i drogi do ekumenie koœcielno-organizacyjnej w Polsce”. Najbli¿szym zadaniem cz³onków Konferencji Ekumenicznej jest krzewienie wœród szerszego ogó³u idei i zadañ Ekumenii
oraz przygotowanie wyznawców poszczególnych Koœcio³ów do œciœlejszego zespolenia siê i stopniowego urzeczywistniania idea³u ekumenicznego. Jako najbli¿szy
cel proponuje referent odprawianie w czasie pasyjnym nabo¿eñstw ewangelizacyjno-pasyjnych o charakterze ekumenicznym, co pi¹tek w innej œwi¹tyni, w Wielkim
Tygodniu zaœ – wspóln¹ Komuniê Œw. Dalszym zadaniem ekumenie jest stworzenie
oœrodka krystalizacyjnego zarówno dla grup protestanckich jak i katolickich, za³o¿enie wspólnego seminarium duchownego i wydzia³u teologii. Maj¹c na uwadze
œciœlejsz¹ wspó³pracê wyznawców Ekumenii nad realizowaniem jej celów, Konferencja Ekumeniczna bêdzie odt¹d, jako instytucja permanentna, co pewien czas
zwo³ywana i zakoñczona interkomuni¹. W sprawie tej referent zg³osi³ dodatkowo
nastêpuj¹ce tezy: 1. Dla sprawowania ekumenicznej Komunii Œw. wystarczy u¿ycie
s³ów ustanowienia i jej dwupostaciowoœæ w dystrybucji. 2. Interkomunia winna byæ
zapocz¹tkowana prywatnie i indywidualnie. 3. Uznaje siê równorzêdnoœæ obrz¹dku
liturgicznego trzech g³ównych form Komunii Œw. 4. Na konferencjach winny byæ
kolejno stosowane wszystkie formy, na zakoñczenie zaœ w publicznych nabo¿eñstwach ekumenicznych ustalona forma ekumeniczna, zawieraj¹ca wszystkie istotne
momenty Komunii Œw.
Nad drugim i trzecim referatem przeprowadzono tylko generaln¹ dyskusjê, pozostawiaj¹c szczegó³owe omówienie tez nastêpnej konferencji. W toku dyskusji
ks. M. Lubecki przedstawi³ Konferencji nastêpuj¹ce wnioski:
1. Zapraszaæ na konferencjê redaktorów czasopism chrzeœcijañskich, którzy s¹
¿yczliwie dla idei ekumenicznej usposobieni.
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2. Dla u³atwienia wzajemnej wymiany kaznodziei ustaliæ listê zborów do takiej wymiany gotowych, zw³aszcza w wiêkszych oœrodkach, i listê tê udostêpniæ
zainteresowanym ni¹ przedstawicielom zborów.
3. Uczestnicy Konferencji zobowi¹zuj¹ siê do szerzenia idei ekumenicznej w
swoich zborach za pomoc¹ kazañ, wyk³adów, omawiania sprawy na zebraniach
parafialnych, poparcie odpowiednich rezolucji (jak w zborze metodystów na Pradze – „Koœció³ Powszechny” listopad 1949 r., s. 15). „Koœció³ Powszechny”
otworzy dzia³ sprawozdañ, choæby najkrótszych, z tego, co uczyniono w poszczególnych zborach dla idei ekumenicznej.
4. Ekumenia winna siê zaj¹æ obok motywów religijnych dzia³alnoœci¹ etyczn¹,
jak wzmocnienie uczciwoœci, trzeŸwoœci itd. Winna ona zaj¹æ siê zagadnieniami
wychowawczymi, od Szko³y Niedzielnej poczynaj¹c.
5. Tematy obrad na przysz³¹ konferencjê: Co mo¿emy uczyniæ dla Królestwa
Bo¿ego? – Odpowiedzialnoœæ Koœcio³a w chwili obecnej. – Praca kaznodziejska.
6. W zwi¹zku z referatem ks. dziekana Wolframa wzywamy duchownych
ekumenistów do pog³êbiania œwiadomoœci religijnej przy sprawowaniu eucharystii przez uwydatnienie wszystkich zasadniczych momentów, które ona wed³ug
nauki nowotestamentowej zawiera, a wiêc:
a) zwi¹zku ze œmierci¹ Jezusa Chrystusa,
b) motywu eschatologicznego Królestwa Bo¿ego i paruzji,
c) braterskiej spo³ecznoœci przy stole Pañskim.
Dwa ostatnie motywy czêsto bywaj¹ zaniedbane, nale¿y je przeto uprzytamniaæ przez uwzglêdnianie ich w pouczeniach komunijnych, przez wprowadzanie
w miarê mo¿noœci do obchodu komunijnego odnoœnych miejsc biblijnych, np.
Mat. 26, 29; I Kor 11, 26; I Kor 10, 17.
7. W ekumenicznym nabo¿eñstwie uwzglêdniæ: a) milczenie, b) krótkie modlitwy przedstawicieli zborów.
8. Przy podawaniu Komunii pod drug¹ postaci¹ (p³ynn¹) znaleŸæ wyjœcie czyni¹ce zadoœæ potrzebom higienicznym i estetycznym. Ekumenia powinna stawaæ
siê wzorem dla poszczególnych zborów.
Na rozpoczêcie wspólnych obrad odprawi³ nabo¿eñstwo z kazaniem na tekst
Ew. Mat. 17, 1-9 prezes Rady Ekumenicznej ks. Z. Michelis. Podobnie i codzienne obrady rozpoczynano i koñczono krótkim nabo¿eñstwem, wzglêdnie odprawieniem mszy œw.
Na zakoñczenie tej owocnej konferencji teologicznej, owianej duchem wzajemnego zrozumienia i mi³oœci bratniej, odby³o siê uroczyste nabo¿eñstwo, w którym
spowiedŸ odprawi³ ks. O. Krenz, kazanie zaœ wyg³osi³ ks. sup. J. Naumiuk, po
czym wszyscy uczestnicy konferencji przyst¹pili do wspólnej Komunii Œw.
(KP 1950 nr 3 (31), s. 12-13)
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10.4. List zboru metodystycznego Warszawa-Praga
do prezesa ChRE
„Warszawa, dnia 26 lutego 1950 (…) Zbór metodystyczny na Pradze zaznajomi³ siê z przebiegiem trzeciej teologicznej Konferencji Ekumenicznej w Skolimowie, która jest bliska jego sercu.
Zbór przesy³a Ksiêdzu prezesowi Rady Ekumenicznej wyrazy czci i uznania
za jego niezmordowan¹ pracê dla sprawy zbli¿enia wyznañ i doprowadzenie do
wspólnego przyst¹pienia do Sto³u Pañskiego…”
(KP 1950 nr 3 (31), s. 14)

11. Komitet Ewangelizacyjno-misyjny
Celem upowszechnienia S³owa Bo¿ego w Polsce i oparcia ¿ycia na niewzruszonym fundamencie S³owa Komitet E.M.R.E. zamierza zorganizowaæ w b.r.
(1948) Tygodnie Biblijne w trzech oœrodkach ruchu ekumenicznego: na Dolnym
Œl¹sku, w Wroc³awiu i na Wybrze¿u Gdañskim – w ci¹gu maja, czerwca i wrzeœnia.
Nadto powo³ano do ¿ycia Zwi¹zek Szkó³ek Niedzielnych, którego zadaniem
bêdzie organizowanie nabo¿eñstw dla dzieci, wydawanie pisemka religijnego dla
maluczkich i kwartalnika dla nauczycieli szkó³ek niedzielnych. Na czele Zwi¹zku
stoi ks. Karpecki z Miko³owa.
(KP 1948 nr 4 (8), s. 13-14)

12. Ekumeniczna Akademia Reformacyjna
W rocznicê Œwiêta Reformacji, dnia 31 paŸdziernika (1948) odby³a siê w przepe³nionej sali Koœcio³a Metodystycznego uroczysta akademia reformacyjna zorganizowana przez Radê Ekumeniczn¹. Po raz pierwszy w dziejach Koœcio³a
chrzeœcijañskiego w Polsce zebrali siê wyznawcy ró¿nych wyznañ na podobnej
uroczystoœci. Zaznaczy³ to w swoim przemówieniu wstêpnym prezes RE, podkreœlaj¹c niespotykany dot¹d ekumeniczny charakter obchodu Reformacji. Po d³ugim okresie walk o jednoœæ w formach i formu³kach, obrz¹dkowych i dogmatycz-
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nych, nasta³ obecnie w Koœciele chrzeœcijañskim czas szukania jednoœci w duchu
i mi³oœci.
Referaty o syntezie Reformacji jak i o jej obliczu duchowym w Polsce wyg³osili: ks. sen. E. Wende i ks. O. Krenz.
Œpiew chórów Koœcio³a Metodystycznego i Ewangelicko-Augsburskiego oraz
deklamacje treœci religijnej wytworzy³y niezwykle podnios³y nastrój, panuj¹cy na
tej pamiêtnej uroczystoœci.
(KP 1948 nr 11(15), s. 13; E. Wende, Reformacja, tam¿e, s. 2-3; O. Krenz,
Demokraci polscy wieku Reformacji, tam¿e, s. 7-10)

Warszawa: Obchód Œwiêta Reformacji
W rocznicê Reformacji, 31 paŸdziernika, odprawione zosta³o w koœciele reformowanym przy ul. Leszno uroczyste nabo¿eñstwo o charakterze ekumenicznym.
Podczas gdy nabo¿eñstwa reformacyjne lat poprzednich ³¹czy³y zazwyczaj tylko
dwa g³ówne Koœcio³y Reformacji, tj. ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany, tym razem zjednoczy³ siê we wspólnym nabo¿eñstwie ca³y protestantyzm warszawski. Ksiê¿a i bracia poszczególnym wyznañ brali czynny udzia³
b¹dŸ w liturgicznej czêœci nabo¿eñstwa, b¹dŸ w zwiastowaniu S³owa Bo¿ego.
Kazania wyg³osili: ks. Michelis na podstawie £uk 12, 49 natchnionymi s³owami
mówi³ o ogniu, który rzuci³ na ziemiê Chrystus Pan; ks. Naumiuk (Koœció³ Metodystyczny) uwypukli³ w œwietle s³owa Rzym 1, 16 ¿ycie i walkê wielkich reformatorów na przestrzeni dziejowej wieków XV do XVIII.
Œpiew solowy i zespo³owy chóru ekumenicznego, zw³aszcza potê¿na pieœñ reformacyjna Lutra „Warownym grodem jest nasz Bóg”, przyczyni³y siê w niema³ej
mierze do poruszenia serc i dusz zgromadzonego zboru, ca³oœæ zaœ tego podnios³ego, buduj¹cego nabo¿eñstwa pokaza³a naocznie, ¿e si³¹ wewnêtrzn¹ i ostoj¹
protestantyzmu jest Ewangelia Chrystusowa i pieœñ ewangelicka.

Akademia reformacyjna
Dalszym ci¹giem obchodu rocznicy Reformacji by³a akademia zorganizowana
przez Chrzeœcijañsk¹ Radê Ekumeniczn¹ na dzieñ 6 listopada (1949) w sali Koœcio³a Metodystów przy ul. Mokotowskiej 12. W s³owie wstêpnym prezes R.E.
ks. Z. Michelis podkreœli³ wagê i znaczenie reformacji, która zasiêgiem swoich
wp³ywów ogarnê³a nie tylko narody i kraje dziœ protestanckie, ale odbi³a siê tak¿e
dodatnio na ¿yciu i nauce Koœcio³a katolickiego. Referat historyczny ks. Dra K.
Wolframa uprzytomni³ nam i uwypukli³ donios³¹ rolê, jak¹ odegrali wielcy refor-
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matorowi wieku XVI, Luter, Zwingli i Kalwin , w odrodzeniu ¿ycia religijnoetycznego, opieraj¹c je na Piœmie œw. i na ewangelicznej zasadzie o usprawiedliwieniu z wiary. Na gruncie Reformacji zrodzi³ siê nowy idea³ ¿yciowy, który sumienne pe³nienie obowi¹zków zawodu i powo³ania cz³owieka w rodzinie, spo³eczeñstwie i pañstwie podnosi do godnoœci nabo¿eñstwa. Szczególnie Luter
stawia³ na pierwszym miejscu pracê rolnika i rzemieœlnika jako uczciw¹ i bezpoœrednio przez Boga dan¹ – w odró¿nieniu od handlu i kupiectwa, ulegaj¹cego pokusie oszustwa. Referat aktualny ks. M. Lubeckiego (metodysty) stara³ siê nakreœliæ drogi, po których winien kroczyæ protestantyzm wspó³czesny w d¹¿eniu do
trwaj¹cej nadal reformacji religii i ¿ycia chrzeœcijañskiego.
Piêkne solo skrzypcowe p. Szajera, œpiew solowy p. Teuchmanowej i pieœni
zespo³owe wykonane przez chór ekumeniczny wytworzy³y na akademii uroczysty
nastrój i nabo¿ne skupienie wœród licznie zgromadzonej rzeszy ekumenicznej.
(KP 1949 nr 11-12 (27-28), s. 14; M. Lubecki, Reformacja staj¹ca siê, KP
1950 nr 1-2 (29-30), s. 13-14; 1950 nr 3 (31), s. 9-10; K. Wolfram, Reformacja
XVI wieku na tle dziejów Koœcio³a chrzeœcijañskiego, KP 1950 nr 3 (31), s. 5-8)

13. Niedziela Pokoju i Jednoœci
Og³oszenie w KP: „Niedziela, 19 grudnia rb. (1948) bêdzie obchodzona we wszystkich zjednoczonych Koœcio³ach jako niedziela pokoju i jednoœci” (1948 nr 11, s. 3).
Jak ju¿ donosiliœmy, Rada Ekumeniczna uchwali³a obchodziæ niedzielê 19
grudnia br. (1948) jako œwiêto pokoju. We wszystkich œwi¹tyniach bêd¹ odprawiane nabo¿eñstwa poœwiêcone sprawie pokoju.
Koœció³ Ewangelicko-Augsburski rozes³a³ swoim ksiê¿om, z racji maj¹cego
byæ obchodzonym œwiêta pokoju, odezwê, w której czytamy: „Ojczyzna nasza
jeszcze nie wyleczy³a siê z ran zadanych jej przez okrutnego okupanta, jeszcze
œwie¿o mamy w pamiêci groz¹ przejmuj¹ce obrazy jeŸdŸców apokaliptycznych –
a ju¿ na nowo odzywaj¹ siê surmy bojowe, na nowo ludzkoœæ s³yszy has³a wojenne. Œwiat jeszcze nie zazna³ pokoju, bo nie pozna³ tego, który jest „pokojem naszym”. Niech wiêc w koœcio³ach naszych i kaplicach, we wszystkich nabo¿eñstwach naszych odezwie siê S³owo o Chrystusie, o pokoju, który On daje sercom
ludzkim i narodom, którego œwiat daæ nie mo¿e, o tym pokoju, który przewy¿sza
wszelki rozum. Niech wierni po³¹cz¹ siê w kornych i ¿arliwych mod³ach, aby
duch pokoju sp³yn¹³ na Ojczyznê nasz¹ i na narody rozbite i zwaœnione.
Udziel nam pokoju w te dni pe³ne znoju!”
(KP 1948 nr 12 (16), s. 12)
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14. Doroczne Œwiêto Ekumeniczne
w Polsce obchodzone bêdzie dnia 14 kwietnia rb. (1949) jako w rocznicê zawarcia pamiêtnej Ugody Sandomierskiej 1570 roku.
(Og³oszenie w KP 1949 nr 3 (19), s. 12)

15. Dzia³alnoœæ wydawnicza
15.1. Koœció³ Powszechny – Od Wydawnictwa
Sprawa Ekumeniczna, która by³a przed wojn¹ „amatorstwem” pojedynczych
entuzjastów, zapuœci³a obecnie korzenie w masy koœcielne. Ma mo¿e jeszcze wiêcej przeciwników, ni¿ zwolenników, ale na ogó³ siê ni¹ interesuje, zajmuje w tej
sprawie wyraŸne stanowisko. Aby pog³êbiæ uœwiadomienie u jej zwolenników,
aby przekonaæ i pozyskaæ jej przeciwników Rada Ekumeniczna postanowi³a wydawaæ specjalny, w³asny kwartalnik. Pragnêlibyœmy uczyniæ nasze pismo kuŸni¹
ideologiczn¹ dla wszystkich spraw zwi¹zanych z realizacj¹ idea³ów chrzeœcijañskich w ¿yciu publicznym naszego narodu. Zapraszamy wiêc do wspó³pracy
wszystkich ludzi interesuj¹cych siê duchow¹ przysz³oœci¹ naszego narodu. W
szczególnoœci prosimy o wspó³pracê tak¿e na tym miejscu dzia³aczy ka¿dego
wyznania w naszym kraju. Chodzi nam nie tylko o wiadomoœci koœcielne, maj¹ce
stycznoœæ z Ruchem Ekumenicznym. Wdziêczni bêdziemy za wszelkie relacje z
¿ycia i pracy ka¿dego Koœcio³a. S¹dzimy, ¿e takie wzajemne poznanie siê przyczyni siê do wzajemnego zrozumienia, do szacunku i wspó³pracy. Chêtnie poddamy nasz¹ ideologiê i nasz¹ pracê rzeczowej krytyce nie tylko przyjació³, lecz i
przeciwników. Pismo nasze jest woln¹ trybun¹, z której w sprawach duchowych
mog¹ zabieraæ g³os w godnej formie wszyscy bez wyj¹tku. S¹dzimy, ¿e w ten
sposób przyczynimy siê do pog³êbienia dyskusji w sprawach religijnych i do podniesienia poziomu ¿ycia duchowego w Polsce. A to uwa¿amy za najskuteczniejszy sposób dla osi¹gniêcia naszego ostatecznego celu: aby wszyscy byli jedno –
nie w formie i formu³kach, lecz w duchu i prawdzie. Zdarz to Panie Bo¿e!
Pismo redaguje Komitet redakcyjny, w sk³ad którego wchodz¹: ks. Z. Michelis,
ks. Najder, ks. Kalinowicz, ks. Narbutowicz, br. St. Krakiewicz. Ogólny kierunek
nadaje pismu K. E. M. (Komitet Ewangelizacyjno-Misyjny Rady Ekumenicznej).
Adres Redakcji i Administracji: Warszawa, ul. Kredytowa 2/4 m. 9.
(Tekst za: „Koœció³ Powszechny” 1947 nr 1-2, s. 30)
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15.2. Œpiewnik Koœcio³a Powszechnego
W Administracji „Koœcio³a Powszechnego” s¹ do nabycia: 1. Œpiewnik Koœcio³a Powszechnego zawieraj¹cy 610 pieœni (w nowym opracowaniu do u¿ytku
zjednoczonych w Radzie Ekumenicznej Koœcio³ów).
Cena 1 egz. w kartonowej ok³adce z³ 150.(KP 1948 nr 11, s. 16)
Nie odpowiada duchowi ekumenicznemu, je¿eli niektóre Koœcio³y (myœlê o
ewangelickich) nie u¿ywaj¹ na swoich zebraniach ekumenicznych Œpiewnika
Koœcio³a Powszechnego. Je¿eli posiadaj¹ w³asne œpiewniki, powinni zakupiæ i
rozprzedaæ u siebie na takie okazje œpiewnik ekumeniczny. Co wiêcej: powinni
wprowadziæ do sta³ego u¿ytku œpiewnik ekumeniczny, gdy¿:
1) taka by³a nasza jednomyœlna uchwa³a w roku 1946 i na tej podstawie zosta³
ten œpiewnik przygotowany;
2) œpiewnik ekumeniczny zawiera wszystkie popularne pieœni wszystkich protestanckich grup koœcielnych;
3) œpiewnik ekumeniczny jest dziœ niew¹tpliwie najlepszym kancjona³em polskim;
4) ¿aden Koœció³ ewangelicki nie posiada pe³nowartoœciowego œpiewnika powojennego.
Dot¹d œpiewnik ekumeniczny wprowadzili: Koœció³ reformowany w Warszawie, Zjednoczony Koœció³ Ewangeliczny we wszystkich swoich zborach oraz
zbory ewangelicko-augsburskie w Warszawie i kilku innych parafiach.
(Ks. Z. M., Powszechny Tydzieñ Modlitwy w Warszawie, KP 1949 nr 1-2 (1718), s. 11)

16. Praca M³odzie¿owa
16.1. Zjazd m³odzie¿y
W ramach Tygodnia Biblijnego (16 – 22 czerwca 1947) odby³ siê zjazd delegatów m³odzie¿owych stowarzyszeñ chrzeœcijañskich z ca³ego kraju. Rada Ekumeniczna stoi na stanowisku, ¿e m³odzie¿ parafialna powinna byæ zorganizowana
konfesyjnie w zwi¹zek ogólno-koœcielny. A zwi¹zki winny delegowaæ swoich
przedstawicieli do M³odzie¿owej Rady Ekumenicznej. Natomiast m³odzie¿ akademicka z powodu jej zbyt ma³ej liczby powinna na ka¿dym uniwersytecie utworzyæ jedno stowarzyszenie ekumeniczne, do którego nale¿eliby studenci wszyst-
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kich wyznañ i grup nale¿¹cych do Rady Ekumenicznej. Zosta³a powo³ana Tymczasowa M³odzie¿owa Rada Ekumeniczna, na czele której stan¹³ Stefan Andres;
na czele sekcji akademickiej stan¹³ stud. U.W. Jerzy Jajte.
(„Koœció³ Powszechny” 1947 nr 3-4, s. 19)
W dniach 20-22 czerwca br. (1947) w ramach Tygodnia Biblijnego, staraniem
Rady Ekumenicznej i Komitetu Organizacyjnego Zjazdu M³odzie¿y Ekumenicznej zosta³a zwo³ana do Warszawy I Ogólnopolska Konferencja Chrzeœcijañskiej
M³odzie¿y Ekumenicznej w Polsce. W Konferencji wziêli udzia³ delegaci z ca³ego kraju, reprezentuj¹cy 12 wyznañ.
W wyniku d³ugotrwa³ych obrad i dyskusji, pokonawszy wiele trudnoœci zebrani postanowili powo³aæ do ¿ycia Federacjê Zwi¹zków i Stowarzyszeñ Chrzeœcijañskiej M³odzie¿y Ekumenicznej w Polsce, instytucjê zrzeszaj¹c¹ w swych ramach wszystkie m³odzie¿owe organizacje poszczególnych wyznañ na zasadach
ekumenicznych, w myœl s³ów ewangelicznych „Ut omnes unum sint” (Aby wszyscy byli jedno).
Wyrazem zgodnej woli wspó³pracy m³odzie¿y ekumenicznej by³o wybranie
Zarz¹du G³ównego Federacji, w sk³ad którego wesz³o po dwóch reprezentantów
nastêpuj¹cych wyznañ: 1. Starokatolickiego, 2. Prawos³awnego, 3. Mariawickiego, 4. Ewangelicko-Augsburskiego, 5. Metodystycznego, 6. Koœcio³a Wiary
Ewangelicznej, 7. Polskiego Koœcio³a Ewang. Chrz. Bapt., 8. Ewangelików Reformowanych, 9. Zjednoczonego Koœcio³a Ewangelicznego, 10. Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, 11. Ewangelicznych Chrzeœcijan Dnia Siódmego,
oraz (12) Akademickiego Stowarzyszenia Chrzeœcijan, maj¹cego charakter organizacji ekumenicznej – miêdzywyznaniowej.
Zarz¹d G³ówny ukonstytuowa³ siê na pierwszym zebraniu plenarnym w dniu
21 czerwca br. (1947), sk³adaj¹c prezesurê w rêce br. Stefana Andresa (bapt.), sekretarza generalnego Zwi¹zku M³odzie¿y Baptystycznej w Polsce. Odczytano
projekt Statutu Federacji i uchwalono, ¿e zg³oszone ewentualne poprawki i uzupe³nienia zostan¹ przedyskutowane i opracowane na pierwszym posiedzeniu Zarz¹du G³ównego Federacji.
Zjazd zosta³ zakoñczony w niedzielê 22 czerwca wspólnym nabo¿eñstwem ekumenicznym, które odby³o siê w koœciele ewangelickim przy ul. Leszno. Licznie
zgromadzeni delegaci zjazdowi i ludnoœæ poszczególnych wyznañ we wspólnej
modlitwie dziêkowali Bogu za pomyœlne zakoñczenie obrad. Z prawdziw¹ radoœci¹
patrzy³o siê na duchowieñstwo 11 od³amów religijnych, zgromadzonych przy
wspólnym o³tarzu, i z przyjemnoœci¹ s³ucha³o siê œpiewów poszczególnych chórów wyznaniowych. Nastrój by³ bardzo podnios³y, atmosfera przepojona jednoœci¹.
Po nabo¿eñstwie spo¿yto wspólny obiad przy ul. Kredytowej 2/4, sk¹d udano
siê do sali „Roma” na uroczyst¹ akademiê, jako zakoñczenie Tygodnia Biblijnego.
(KP 1948 nr 1 (5), s. 14-15)
A.Sz.
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16.2. M³ody Koœció³ – dodatek do „Koœcio³a Powszechnego”
dla m³odzie¿y ekumenicznej
Po raz pierwszy ukaza³ siê w maju 1948 r. (jako dodatek do nr 5 (9), obejmuj¹cy 4 strony). Treœæ: Hymn m³odzie¿y ekumenicznej; ks. E. Dietz, M³odzie¿ w ruchu ekumenicznym; St. K., M³odzie¿ i Biblia; Kronika (kraj i zagranica).
Po raz drugi: czerwiec-lipiec1948 (dodatek do KP 1948 nr 6-7 (10-11), obejmuj¹cy 8 stron). Treœæ: pieœñ: „S³uchaj m³odzie¿y...”, ks. O.K., Tajemna moc s³owa, ks. St. K., W duchu i w prawdzie; M.L., Religia w twórczoœci naszych poetów (Maria Konopnicka), Kronika (kraj i zagranica).
Po raz trzeci: wrzesieñ-paŸdziernik 1948 (dodatek do KP 1948 nr 10 (14),
obejmuj¹cy osiem stron). Treœæ: L. Staff, Prawda (wiersz), Ks. O. K., Prawdziwa
wolnoœæ, ks. Stanis³aw Ko¿usznik +, Czytamy w Ksiêdze Koœcio³a (Obraz dla
m³odzie¿y na Œwiêto Reformacji), ks. O. K., Religia w twórczoœci naszych poetów (Adam Asnyk), wiadomoœci z zagranicy, ksi¹¿ki.

16.3. M³odzie¿owa Rada Ekumeniczna
Dnia 2 lutego 1948 r. odby³o siê w Warszawie przy ul. Kredytowej 2/4 zebranie organizacyjne delegatów m³odzie¿y wyznañ zrzeszonych w Chrzeœcijañskiej
Radzie Ekumenicznej w Polsce.
Ukonstytuowa³a siê M³odzie¿owa Rada Ekumeniczna, w sk³ad której weszli
przedstawiciele 10 Koœcio³ów i wyznañ zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej.
Dokonano równie¿ wyborów MRE. Zarz¹d stanowi¹: prezes – brat Andres (K.
Bapt.), wiceprezesi: ks. Karpecki (EA), mgr M. Czyrko (prawos³.), przedst. K.
Metodystów; sekretarze: Józef Wiatr (PNKK), E. Szuch (ER).
Niezale¿nie od Zarz¹du MRE istnieje Komitet M³odzie¿owy przy Radzie Ekumenicznej, w sk³ad którego wchodz¹: przewodnicz¹cy – ks. E. Dietz, wiceprzewodnicz¹cy – ks. Kircun, ref. zagraniczny – ks. Sergent, ref. m³odzie¿y ¿eñskiej –
Miss Browne.
Na zebraniu by³ obecny delegat genewski do spraw m³odzie¿owych Œwiatowej
Rady Koœcio³ów – ks. Mirzejowski.
(„M³ody Koœció³” z maja 1948, dodatek do KP 1948 nr 5 (9), s. 3).
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17. Okrêgowe Rady Ekumeniczne
17.1. £ódŸ
¯ycie samo posunê³o organizacjê Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w kierunku tworzenia okrêgowych Rad Ekumenicznych, które przejmuj¹ reprezentacjê
i realizacjê tej idei w swoim oœrodku lokalnym. Jako pierwsza powsta³a w wyniku Tygodnia Biblijnego Okrêgowa Rada Ekumeniczna w £odzi. Najczynniejszy
udzia³ w niej bior¹ reprezentanci luteran, baptystów, mariawitów i reformowanych. Na czele stoi ks. senior K. Kotula.
(KP 1948 nr 3 (7), s. 14).
W ramach Tygodnia ewangelizacyjnego, zorganizowanego przez Okrêgow¹
Radê Ekumeniczn¹ w £odzi, odby³a siê 10 czerwca rb. (1948) w sali parafialnej
Koœcio³a mariawitów konferencja ekumeniczna dla duchownych i zaproszonych
goœci. Po s³owie wstêpnym, modlitwie i sprawozdaniu z dotychczasowej dzia³alnoœci, przedstawionym przez przewodnicz¹cego ³ódzkiej ORE, ksiêdza Kotulê,
zebrani wys³uchali trzech referatów: ks. bpa Próchniewskiego o „Idei ekumenicznej”, ks. Krenza o „Ruchu ekumenicznym w Polsce wieku XVI” i ks. prezesa
Michelisa o „Wspó³czesnym ruchu ekumenicznym”. Dyskusja nad referatami
skupi³a siê g³ównie oko³o wniosków i tez, wysnutych przez drugiego referenta z
jego wyk³adu o Ugodzie Sandomierskiej 1570 r. Oto najwa¿niejsze z tych tez
dyskusyjnych:
1) Potrzeba zjednoczenia wszystkich Koœcio³ów i utworzenia silnego, jednolitego frontu chrzeœcijañskiego istnieje w Polsce po dzieñ dzisiejszy. Wszelkie walki wewnêtrzne i miêdzywyznaniowe szkodz¹ sprawie Ewangelii i Ekumenii.
2) £¹czenie siê Koœcio³ów i Wyznañ prowadzi poprzez federacjê do unii. Federacja i praktyczna wspó³praca s¹ bli¿szym, realniejszym celem ruchu ekumenicznego, unia zaœ stanowi jego cel idealny i ostateczny.
3) Œciœlejsze zespolenie odmiennych grup mo¿liwe jest na gruncie biblijnokonfesyjnym, tzn. wœród tych, którzy posiadaj¹ jasno sformu³owane zasady swego wyznania.
4) Po¿¹dany jest liczniejszy udzia³ œwieckich w ruchu ekumenicznym, zw³aszcza pozyskanie dla tego ruchu inteligencji.
5) Pomimo ¿e dzisiejszy ruch ekumeniczny ma charakter miêdzynarodowy,
d¹¿eniem jego w Polsce by³o i bêdzie – tworzenie Koœcio³a Narodowego, z zachowaniem narodowych obrz¹dków i zwyczajów.
6) W wyniku pracy ekumenicznej d¹¿yæ nale¿y – jak poucza nas w³asna historia – do spo³ecznoœci w nabo¿eñstwie i Komunii œw.
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Na wniosek referenta konferencja uchwali³a obchodziæ jako polskie œwiêto
ekumeniczne rocznicê podpisania Ugody Sandomierskiej, tj. dzieñ 14 kwietnia.
(KP 1948 nr 6-7 (10-11), s. 20-21)
Okrêgowa Rada Ekumeniczna w £odzi urz¹dzi³a w dniach 8-11 grudnia rb.
(1948) Tydzieñ Adwentowy. Nabo¿eñstwa odbywa³y siê w kaplicy przy koœciele
œw. Mateusza. Ogólny temat tygodnia brzmia³: „Pan idzie” Poszczególne tematy
by³y nastêpuj¹ce: 1. Lud siedz¹cy w ciemnoœci, 2. A S³owo Cia³em siê sta³o, 3.
Oto stojê u drzwi i ko³aczê, 4. Drugie przyjœcie Pañskie.
(KP 1948 nr 12 (16), s. 11)

17.2. Górny Œl¹sk
Druga Okrêgowa Rada Ekumeniczna powsta³a samorzutnie na Górnym Œl¹sku
z siedzib¹ w Bytomiu. W sk³ad zarz¹du wchodz¹: przewodnicz¹cy – ks. Alfred
Hauptmann (lut.) z Zabrza, wiceprzewodnicz¹cy – ks. Jan Masiarz (metod.) z
Bytomia, skarbnik – ks. Ewald Gottschalk (bapt.) z Chorzowa, sekretarz – ks.
Robert Fiszkal (lut.) z Chorzowa, cz³onek zarz¹du – ks. Henryk Wegener (lut.) z
Bytomia.
Statutowe uregulowanie praw Okrêgowych Rad Ekumenicznych nast¹pi w br.
(1948) w toku ostatecznej pe³nej legalizacji Krajowej Rady Ekumenicznej.
Mamy nadziejê, ¿e trzecia Rada Okrêgowa powstanie na Wybrze¿u, z siedzib¹
w Gdyni-Sopocie...
(KP 1948 nr 3 (7), s. 14).

17.3. Gdañsk
Na zebraniu organizacyjnym przedstawicieli Koœcio³ów chrzeœcijañskich zrzeszonych w Radzie Ekumenicznej w Polsce, odbytym na Wybrze¿u w dniu 30
marca rb. (1948), ukonstytuowa³a siê Okrêgowa Rada Ekumeniczna woj. Gdañskiego. W sk³ad zarz¹du weszli: przewodnicz¹cy – ks. E. Dietz (ew.), wiceprzewodnicz¹cy – prezbiter Dziekuæ-Malej (bapt.), sekretarz – ks. D. Zaj¹czkowski
(nar.), skarbnik – prezbiter Bajeñski (K. Chr.).
Zebranie uchwali³o równie¿ zorganizowanie Zwi¹zku Akademickiego o charakterze ekumenicznym i ustali³o termin Tygodnia Biblijnego na 2-6 czerwca
(1948).
(KP 1948 nr 5 (9), s. 12)
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17.4. Lublin
Dnia 12 kwietnia 1948 r. odby³o siê zebranie organizacyjne powsta³ej na terenie województwa lubelskiego Okrêgowej Rady Ekumenicznej. W sk³ad zarz¹du
wybrani zostali: 1) Przewodnicz¹cy – ks. Waldemar Lucer (KEA), wiceprzewodnicz¹cy – ks. Julian Pêkala (PNKK), sekretarz – ks. Walerian Kierzkowski
(PNKK), skarbnik – ks. Andrzej Gawrysiak (Koœc. Mariawicki), cz³onek zarz¹du
– ks. Aleksy Baranow (Koœc. Prawos³awny).
(KP 1948 nr 6-7 (10-11), s. 20).

17.5. Praca ekumeniczna w Krakowie
Wezwanie do wziêcia czynnego udzia³u w 103-cim dorocznym Powszechnym Tygodniu Modlitwy ewangelickie wyznania grodu Krakusa przyjê³y z
wielkim entuzjazmem. Potrzeba jednoczenia siê w modlitwach i d¹¿eniu do
osi¹gniêcia idea³u chrzeœcijañstwa da³a swój wyraz w dniach wspólnych nabo¿eñstw i modlitw w Krakowie. Zreszt¹ idea ekumeniczna w tym mieœcie natrafi³a na dobry grunt. W ci¹gu minionego roku odby³y siê dwa razy wspólne Tygodnie Modlitwy: pierwszym z nich rozpoczêto ubieg³y rok, drugim zaœ w po³owie lata proszono Boga o pokój i „królestwo Bo¿e”. Drugim Tygodniem
Modlitwy, w ubieg³ym roku, zadzierzgniêto bli¿sze wiêzy do pracy ekumenicznej w Krakowie. W obu wypadkach jednoczy³y siê po trzy wyznania. Dlatego
nie trudno by³o urz¹dziæ tegoroczny Powszechny Tydzieñ Modlitwy.
Przebieg Powszechnego Tygodnia Modlitwy w roku bie¿¹cym by³ nastêpuj¹cy: Na apel pastora Koœcio³a Metodystycznego Lucjana Zapartego zebrali
siê dnia 29 grudnia ub. r. kaznodzieje bratnich wyznañ, przy ul. Wielopole 6
w Krakowie. Na zebraniu tym byli przedstawiciele miejscowych zborów: Metodystycznego, Baptystycznego, Wolnych Chrzeœcijan i Piêædziesi¹tników.
Poprzednio ta sprawa zosta³a uzgodniona przez pastorów miejscowych zborów Ewang. Augsb. i Metodystycznego. Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia z
wielkim zapa³em przyjêto wniosek urz¹dzenia wspólnych nabo¿eñstw w ramach Powszechnego Tygodnia Modlitwy. Jedynie przedstawiciel zboru Piêædziesi¹tników postanowi³ prowadziæ nabo¿eñstwa wy³¹cznie we w³asnym
zborze, zapewniaj¹c jednak, ¿e trzymaæ siê bêdzie programu podanego przez
Radê Ekumeniczn¹. Wszyscy inni postanowili wspólnie siê zbieraæ. Dlatego
wspólne nabo¿eñstwa odbywa³y siê kolejno w koœciele Ewangelicko-Augsburskim, potem w kaplicy Baptystów, nastêpnie u Metodystów i wreszcie u
Wolnych Chrzeœcijan. Pozosta³e dni podzielono miêdzy Baptystów, Metodystów i Wolnych Chrzeœcijan.

141

TEMATYKA EKUMENICZNA W „KOŒCIELE POWSZECHNYM” 1940–1950

Tydzieñ ten mia³ charakter manifestacji uczuæ braterskich i przywi¹zania do
Ewangelii Chrystusowej. Ka¿dego wieczoru t³umy wiernych wype³nia³y szczelnie kaplice wymienionych wyznañ, by wspólnie prosiæ Boga o wspólne dobra nie
tylko dla ca³ego chrzeœcijañstwa, ale i dla ca³ej ludzkoœci. Tydzieñ ten zapisa³
now¹ kartê w ¿yciu zborów krakowskich. Kartê piêkn¹ i zaszczytn¹. W dni tego
tygodnia stare miasto – miasto „œpi¹cych rycerzy” o¿ywi³o siê nowym ¿yciem –
¿yciem duchowym w Jezusie Chrystusie. Pogoda nie sprzyja³a zamierzeniom, ale
ani mróz, ani œnie¿yca, czy te¿ b³oto nie odstraszy³y braci i sióstr zborów krakowskich, bowiem w owe dni ponad ca³ym ¿yciem ewangelickim tego miasta dominowa³ Duch Chrystusowy – Duch mi³oœci, braterstwa, poœwiêcenia i modlitwy…
Zbór Ewang.-Augsb., Zbór Metodystyczny, Zbór Baptystyczny, Zbór Wolnych
Chrzeœcijan.
(Kp 1950 Nr 3 (31), S. 13-14)

18. Konflikty i nieporozumienia
KP zamieœci³ w nr 6-7 z 1948 r. (s. 24) list biskupa Próchniewskiego z 18 VI
1948 r., w którym zwierzchnik mariawitów ¿ali³ siê na obraŸliwe artyku³y Wadwicza w „Pielgrzymie Polskim” i Osusky’ego w „Stra¿nicy Ewangelicznej” wobec tradycji katolickiej. Wadwicz „wyszydza to, co dla nas, katolików, jest drogie
i œwiête. Osoby, darzone przez Boga objawieniami, rycza³tem podci¹ga pod kategoriê histeryczek”.
Redakcja podzieli³a opiniê Próchniewskiego odnoœnie do osoby Wadwicza,
stwierdzaj¹c: „Ton i forma krytyki p. Wadwicza s¹ nie tylko wysoce nieprzyzwoite, ale wrêcz przeciwne d¹¿eniom ruchu ekumenicznego i sprzeczne z duchem
Ewangelii Chrystusowej”.
Na tym siê sprawa nie zakoñczy³a, gdy¿ krytykê kontynuowa³ ks. W³adys³aw
Ko³odziej na ³amach czasopisma wydawanego przez Koœció³ Chrystusowy. W
konsekwencji plenarne zebranie ChRE na posiedzeniu w dniu 19 paŸdziernika
1948 r. przyjê³o nastêpuj¹c¹ rezolucjê:
„Plenarne zebranie Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce, po zaznajomieniu siê z treœci¹ artyku³u ks. W³adys³awa Ko³odzieja pt. „Nowa Inkwizycja”, zamieszczonym w nr 7 „Jednoœci”, organu Koœcio³a Chrystusowego, jako
odpowiedŸ na list ks. bpa Próchniewskiego, skierowany do redakcji „Koœcio³a
Powszechnego” jako organu Rady Ekumenicznej, na posiedzeniu swoim w dniu
19. X. br. stwierdzi³o co nastêpuje:
1. List ks. bpa Próchniewskiego zawiera s³uszn¹ i uzasadnion¹ proœbê zwrócon¹ do prezesa Rady Ekumenicznej, aby w imiê mi³oœci braterskiej w Chrystu-
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sie, ³¹cz¹cej wszystkie zjednoczone w Radzie Ekumenicznej Koœcio³y, wezwa³
pisma ewangelickie, w szczególnoœci „Pielgrzyma Polskiego” do zaprzestania
wyszydzania wierzeñ braci katolików. Tote¿ odpowiedŸ redakcji „Koœcio³a Powszechnego” piêtnuje ton i formê krytyki p. Wadwicza w „Pielgrzymie Polskim”
jako przeciwne d¹¿eniom ruchu ekumenicznego i sprzeczne z duchem Ewangelii
Chrystusowej, lecz bynajmniej nie „zabrania pismom konfesyjnym myœleæ kategoriami wyznaniowymi” i og³aszaæ w pismach swoje œciœle wyznaniowe pogl¹dy
i przekonania.
2. Wyst¹pienie ks. W³. Ko³odzieja w „Jednoœci” zarówno przeciwko ks. bp
Próchniewskiemu i Koœcio³owi Mariawickiemu, którego katolicyzm publicznie
nazwany jest ba³wochwalstwem, jak i przeciwko redakcji „Koœcio³a Powszechnego”, któr¹ wraz z listem bpa Próchniewskiego piêtnuje mianem „Nowej Inkwizycji”, nale¿y uznaæ za karygodne wykroczenie przeciwko zasadom etyki chrzeœcijañskiej obowi¹zuj¹cej wszystkie zjednoczone w Radzie Ekumenicznej Koœcio³y
i zespo³y redakcyjne wydawanych przez nich pism.
3. Wobec powy¿szego Rada Ekumeniczna uchwali³a: do czasu odwo³ania
przez redakcjê ”Jednoœci” swego artyku³u pt. „Nowa Inkwizycja”, zniewa¿aj¹cego zarówno Koœció³ Mariawicki jak i Radê Ekumeniczn¹ oraz jej organ „Koœció³
Powszechny”, zawiesiæ Zjednoczenie Koœcio³ów Chrystusowych Wyznania
Ewangelicznego w Polsce w prawach cz³onka Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej w Polsce.
4. Zwróciæ siê do zarz¹dów wszystkich zjednoczonych w Radzie Ekumenicznej Koœcio³ów z wezwaniem do niezw³ocznego zaprzestania w swoich publicznych enuncjacjach wszelkiej polemiki przeciwko któremukolwiek ze zjednoczonych w Radzie Ekumenicznej Koœcio³ów, jak i przeciwko samej Radzie Ekumenicznej i organom prasowym zjednoczonych Koœcio³ów”.
(KP 1948 nr 11, s. 12-13)

19. Koœcio³y wobec socjalizmu
19.1. Na nowej drodze
(Ks. Z. M.)
Rozwa¿ania na kanwie Kongresu Zjednoczeniowego z 15 grudnia 1948 roku,
który doprowadzi³ do powstania PZPR. S³owa pe³ne akceptacji wobec tego wydarzenia jak równie¿ systemu socjalistycznego. „Kongres stanowi dziejowy prze³om
w historii polskiego narodu (...) Œwiat idzie ku socjalizmowi! A Polska w tym re-
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wolucyjnym pochodzie zajmuje i odt¹d coraz bardziej zajmowaæ bêdzie jedno z
czo³owych miejsc. ¯adne zamykanie oczu lub stanie na uboczu, ¿adna neutralnoœæ
lub obra¿anie siê na rzeczywistoœæ niczemu nie zapobiegnie i niczego nie powstrzyma. Kto siê przeciwstawi ¿yciu, bêdzie przez ¿ycie i z ¿ycia wyeliminowany”.
I dalej: „Z obrad Kongresu z najbardziej miarodajnych przemówieñ bez trudu
mo¿na skonstruowaæ program Zjednoczonej Partii w sprawie religijnej. Streszcza
siê on w nastêpuj¹cych has³ach: rozdzia³ pañstwa i Koœcio³a, jednolita œwiecka
szko³a pañstwowa, oddzielenie od aktów pañstwowych wszelkich ceremonii religijnych, skasowanie pañstwowych nauczycieli religii, nauczaj¹cych za pañstwowe pieni¹dze wiary w Boga, oraz wojskowych duszpasterstw, nakazuj¹cych pod
autorytetem dyscypliny wojskowej ¿o³nierzom marsz do Boga.
Szczerze i bez zastrze¿eñ popieramy powy¿sze tezy. To, co one kasuj¹, jest
ob³ud¹ i fa³szyw¹ pozosta³oœci¹ pañstwa feudalnego i monarchii z „Bo¿ej ³aski”,
która zupe³nie nie pasuje do nowoczesnego pañstwa (...) Podejmujê siê udowodniæ, ¿e wszystkie te pozosta³oœci s¹ zbêdne i szkodliwe, stwarzaj¹c p³aszczyznê
tarcia, ideologiczne konflikty, okazje do politycznego lub s³u¿alczego wy¿ywania
siê nie najlepszych reprezentantów kleru oraz wyznañ”.
I dalej: „Je¿eli chcemy mieæ pe³n¹ wolnoœæ w naszej pracy koœcielnej i w zakresie zwiastowania Ewangelii, w duszpasterstwie, w akcji charytatywnej, jako
uzupe³nienie niektórych dzia³ów pañstwowej opieki spo³ecznej, w nauczaniu religii na swoim terenie, to musimy sobie zdobyæ i zapewniæ pe³ne zaufanie Polski
Ludowej. A pozyskamy to zaufanie, je¿eli zdobêdziemy siê na szczere, œmia³e i
publiczne opowiedzenie siê na rzecz klasy pracuj¹cej, reform spo³ecznych, jednym s³owem, na rzecz Polski socjalistycznej.
Nasze nieporozumienia mieœciæ siê bêd¹ w sferze metafizycznej, a nasze braterstwo broni bêdzie siê realizowa³o w œwiecie fizycznym.
Nasze melodie marszowe bêd¹ mo¿e ró¿ne, lecz nasz marsz bêdzie siê odbywa³ na równoleg³ych drogach i w tym samym kierunku.
A cele ostateczne zrealizuje historia. Pozostawmy jej tê rolê. Ka¿dy przecie¿
pragnie tylko zwyciêstwa Prawdy, niezale¿nie od tego, jak ta Prawda wygl¹da i
jak kiedyœ siê objawi.
Na tej platformie pragn¹³bym oprzeæ byt i dzia³alnoœæ Rady Ekumenicznej w
nowym roku w jej przebudowanym kszta³cie.
W nowej formie Rady Ekumenicznej – nie maj¹cej byæ zwi¹zkiem Koœcio³ów,
gdy¿ tego nie chc¹ Koœcio³y – pragnê zjednoczyæ dzia³aczy koœcielnych ze
wszystkich grup wyznaniowych o radykalnych i postêpowych przekonaniach, zarówno politycznych jak i koœcielnych. Ma to byæ religijna demokracja w Polsce,
która w œcis³ym sojuszu praktycznym z demokracj¹ polityczn¹ bêdzie szerzy³a
idee socjalizmu tak bliskie ka¿demu szczeremu wyznawcy nie form i tradycji
wyznaniowych, lecz samego Chrystusa, tego Boskiego rewolucjonisty na ziemi.
Bêdzie szerzy³a je tam, dok¹d trafi tylko ten, który „przychodzi w imieniu Pañ-
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skim” z has³em chrzeœcijañskiego braterstwa i mi³oœci bliŸniego. Jest to, naszym
zdaniem, idea³, o który rozpocznie siê walka wtedy, gdy zostan¹ uprzednio zrealizowane choæby z grubsza gospodarcze i spo³eczne tezy programowe socjalizmu”.
(KP 1949 nr 1-2 (17-18), s. 3-5)

19.2. Nasze Credo
(Ks. Z. M.)
Rozwa¿ania wokó³ aktualnej sytuacji w kraju i na œwiecie. Przy okazji ostra
krytyka polityki Watykanu, jego sojuszu z USA i antykomunizmu.
„Jeœli wiêc ostatnia deklaracja Chrzeœcijañskiej Rady Ekumenicznej oceniana
jest przez wielu jako posuniêcie „koniunkturalne”, polega to na g³êbokim nieporozumieniu i ca³kowitym niezrozumieniu zagadnienia.
Nie negujemy, ¿e okresy walk politycznych i œwiatopogl¹dowych stanowi¹
p³odn¹ glebê dla podobnych kwiatków. Nie negujemy, ¿e pokusom warunków ulegaj¹ tak¿e dzia³acze koœcielni, mo¿e nawet w znaczniejszym stopniu. Je¿eli jednak
przemawia „ex cathedra” taka instytucja, jak Chrzeœcijañska Rada Ekumeniczna, w
sk³ad której wchodz¹ wszyscy zwierzchnicy ca³ego chrzeœcijañskiego obozu w Polsce, z wyj¹tkiem rzymskokatolickiego, to nikomu nie wolno ustosunkowaæ siê do
tej wypowiedzi w sposób nierzeczowy. Kto to czyni, przynosi jedynie ujmê sobie
samemu. Có¿ to bowiem za wyznania i organizacje religijne, które wszystkie by³yby reprezentowane i kierowane przez ludzi bez charakteru i cnót obywatelskich!
Nie ma w tym wypadku znaczenia fakt, ¿e wszystkie te wyznania reprezentuj¹
nie wiêcej ni¿ 5 % ludnoœci naszego kraju. Polska Rada Ekumeniczna jest sk³adow¹ czêœci¹ Œwiatowej Rady Ekumenicznej, a ta reprezentuje co najmniej po³owê chrzeœcijañstwa na œwiecie. Organizacyjnie jest ona jeszcze niew¹tpliwie s³aba, znacznie s³absza ni¿ Watykan, ale moralnie z pewnoœci¹ mu nie ustêpuje.
Polska Rada Ekumeniczna jest œwiadoma tej swojej odpowiedzialnoœci moralnej i ma prawo ¿¹daæ, aby przyjaciele i nieprzyjaciele, powa¿nie i rzeczowo ustosunkowali siê do jej wypowiedzi jako krajowej reprezentacji wielkiego i wp³ywowego obozu religijnego na œwiecie…”
(KP 1949 nr 9-10 (25-26), s. 5; tekst deklaracji z 7 wrzeœnia 1949 na s. 13)
„Na Zachodzie Koœció³ oraz Ekumenia powinny siê wyraŸnie i kategorycznie
odgrodziæ od wszelkich „chrzeœcijañskich” demokracji, partii i unii, zabraniaj¹c
im publicznie nadu¿ywania swego imienia…
Koœció³ (…) musi wyrzec siê wszelkich jawnych i cichych zakazanych zwi¹zków z kimkolwiek w zakresie spraw politycznych, ekonomicznych i spo³ecznych.
Musi siê naprawdê ograniczyæ do g³oszenia „Dobrej Nowiny, która siê sta³a
wszystkiemu ludowi”.
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I musi znaleŸæ sposoby g³oszenia jej tak, aby demokracje ludowe przekonaæ,
¿e jest i chce pozostaæ tylko zwiastunem Ewangelii.
Je¿eli wiêc œwiadomie i dobrowolnie idziemy na lojaln¹ wspó³pracê z nowoczesn¹ Demokracj¹ – a jest to naszym obowi¹zkiem przed Bogiem i ludŸmi –
musimy byæ tylko Koœcio³em Chrystusowym i niczym poza tym: ¿adnym Watykanem z jego polityk¹, ¿adn¹ „chrzeœcijañsk¹ demokracj¹” z jej wstecznictwem
¿adn¹ „Zachodni¹ Kultur¹” z jej obci¹¿eniami, bez ¿adnej spekulacji na przetrzymanie, bez ¿adnej wiary w zbawcz¹ moc bomby atomowej…
S¹dzimy, ¿e tylko œcis³a kooperacja naj¿ywotniejszych grup wolnokoœcielnych, katolickich i ewangelickich, wyzwolonych z wszelkich partykularnych i
personalnych obci¹¿eñ, o¿ywionych ide¹ narodowej niezale¿noœci koœcielnej, a
zarazem ¿arliw¹ wiar¹ w Prawdê Chrystusow¹, a to w po³¹czeniu ze zrozumieniem i uwzglêdnieniem polskiej narodowej tradycji i psychiki, mog³aby pod patronatem krajowego ruchu ekumenicznego podj¹æ siê trudnego i wdziêcznego zadania. By³by to zarazem nasz polski, a mo¿e i s³owiañski wk³ad do sprawy biblijnego ekumenizmu œwiatowego: Jeden Pasterz i jedna Owczarnia!”.
Tekst koñczy siê sformu³owaniem dziewiêciu tez.
(KP 1949 nr 11-12 (27-28)

20. Koœció³ Starokatolicki
Komunikat Rady Starokatolickiego Koœcio³a w Polsce
W zwi¹zku z faktem nawrócenia siê „sekciarza” W³adys³awa Marcina Farona
na wiarê rzymsk¹, jak to o tym wydarzeniu podaje „Przegl¹d Powszechny” z
kwietnia rb. (1948) na str. 306, Rada Starokatolickiego Koœcio³a w Polsce podaje
do wiadomoœci, i¿ W³adys³aw Marcin Faron nigdy nie by³ prezesem Rady Starokatolickiego Koœcio³a w Polsce.
Rada Starokatolickiego Koœcio³a w Polsce zosta³a zatwierdzona przez Ministerstwo Administracji Publicznej, Departament Wyznaniowy V.L. 13536/45 w
sk³adzie nastêpuj¹cym:
1. Prezes duchowy – J.E. Ks. Biskup Wac³aw Przysiecki
2. Prezes œwiecki: ob. Mieczys³aw Rogalski
3. Wiceprezes: ks. W³adys³aw Faron
4. Sekretarz: ks. Zygmunt Szypold
Cz³onkowie zarz¹du: ks. ks. Kêdzierski, Jaeger, dr Kopystyñski, Zasadziñski
oraz ob. ob. Stefan Ewert i Stanis³aw Bogdan.
Dnia 4 grudnia 1945 r. w Warszawie w czasie pontyfikalnej mszy œwiêtej ks.
Faron z³o¿y³ przysiêgê: „Ja, ks. W³adys³aw Faron, w obliczu Pana Jezusa, Utajo-
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nego w Przenajœwiêtszym Sakramencie, sk³adam w rêce jego Eminencji Naczelnego Ksiêdza Biskupa przysiêgê na wiernoœæ i pos³uszeñstwo prawom i przepisom Starokatolickiego Koœcio³a w Polsce. Pragnê odt¹d spe³niaæ swe obowi¹zki
kap³añskie wed³ug najlepszej mej woli i sumienia daj¹c wiernym przyk³ad swym
¿yciem nienagannym, a¿eby w niczym nie umniejszyæ powagi Koœcio³a, a w pracy duszpasterskiej i spo³ecznej mieæ na wzglêdzie zbawienie swej duszy i dobro
Ojczyzny. Tak mi dopomó¿ Bóg i Niewinna Mêko Chrystusa!
(-) ks. W³adys³aw Faron, bp”.
Tej samej treœci z³o¿y³ przysiêgê i Jaeger Bronis³aw. Przysiêgi tej nie dotrzymali, usi³uj¹c na swoj¹ rêkê dzia³aæ, za co wielokrotnie przez Radê Koœcio³a byli
upominani, jednak bezskutecznie. Sprawa przybiera³a coraz ostrzejsze rozmiary.
Wyst¹pienia Farona siêga³y poza ocean, szkaluj¹c wspó³braci z Koœcio³a Narodowego, z którymi by³ zjednoczony w Radzie Ekumenicznej. Ten stan rzeczy zmusi³ czynniki miarodajne do postawienia w stan oskar¿enia Farona. Natomiast Faron, widz¹c miarê swej szkodliwej dzia³alnoœci, w obawie przed odpowiedzialnoœci¹ wola³ dnia 13 kwietnia 1947 r. w £odzi na rêce Prezesa Rady Ekumenicznej
z³o¿yæ oficjalne pismo o wyst¹pieniu z Rady Ekumenicznej, z jednoczesnym
zrzeczeniem siê biskupstwa w Koœciele Starokatolickim.
Na odbytym dnia 4 czerwca 1947 r. posiedzeniu decyzj¹ Rady Starokatolickiego Koœcio³a usuniêto Farona, Jaegera i Kafela za brak pos³uszeñstwa i za szkodliw¹ dzia³alnoœæ na rzecz Starokatolickiego Koœcio³a.
Faron i tym razem po otrzymaniu decyzji postanowi³ organizowaæ coœ w rodzaju starorzymskiego Koœcio³a, wprowadzaj¹c do liturgii ³acinê i wiele innych
innowacji. A poniewa¿ pañstwo przejê³o akta stanu cywilnego, intratne sprawy
rozwodowe straci³y na aktualnoœci, za co przez Radê stale by³ upominany. Faron
nie mia³ oparcia o szersze warstwy spo³eczeñstwa starokatolickiego, a w pierwszym rzêdzie o duchowieñstwo, które nie przysz³o dla wygody, lekkiego chleba i
handlu sakramentami s³u¿yæ o³tarzowi, jedynie w celu uœwiêcenia siebie i podniesienia poziomu religijnego i etycznego wœród najszerszych warstw naszego spo³eczeñstwa, które uleg³o destrukcyjnemu wp³ywowi wojny. Duchowieñstwo nasze
zawsze z pogard¹ odwraca³o siê od wszelkich propozycji zdradzieckich i nigdy za
miskê soczewicy nie sprzeda³oby swojej duszy i sumienia. Idea Bo¿a ich tu przyprowadzi³a, trwaj¹ i trwaæ bêd¹ na swoich posterunkach.
Jako dowód niech pos³u¿y fakt, i¿ ani parafia ³ódzka ani parafia w Jastkowicach nie przesz³y za Faronem i Faron nie móg³ nic przekazaæ Koœcio³owi rzymskiemu, gdy¿ nic nie posiada³.
S¹d o tego rodzaju ludziach, jak Faron, Jaeger i Kafel, powierzamy Bogu.
(-) X. Zygmunt Szypold Bp.
Prezes Rady Starokatolickiego Koœcio³a w Polsce
Wroc³aw, dnia 21. IV. 1948 r.
(KP 1948 nr 5 (9), s. 13).
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21. Rada Ekumeniczna a prasa rzymskokatolicka
(X.Z.M.)
Polemika z jezuit¹ ks. Janem Rostworowskim (jego artyku³em w „Przegl¹dzie
Powszechnym” nr 2 z lutego 1948 na temat ruchu ekumenicznego).
„...W rzeczywistoœci nie tylko nie lekcewa¿ymy ró¿nic dogmatycznych, jak
twierdzi ks. Rostworowski, lecz ca³kowicie podzielamy w tym wzglêdzie jego
zdanie, ¿e bez jednoœci w prawdzie nie ma jednoœci w duchu. Chodzi tu wszak
nie o sprawy wzglêdne, przepisowe, taktyczne czy uczuciowe, chodzi o Boga,
czyli o Prawdê absolutn¹. A wszelki kompromis w tej sprawie by³by obraz¹
Prawdy, zaprzañstwem i zdrad¹.
Jesteœmy w tym wzglêdzie tak jednomyœlni z ks. Rostworowskim, ¿e od tej
sprawy i takiego do niej stosunku uzale¿niamy egzystencjê i przysz³oœæ ruchu
ekumenicznego.
¯e rzeczywiœcie tak myœlimy, dowodz¹ fakty. Czym¿e jest np. Konfesja Polska, je¿eli nie wyrazem tego przekonania i prób¹ znalezienia wspólnej prawdy.
Wiemy, ¿e ta Prawda jest w Konfesji Polskiej jeszcze maleñk¹ i ubo¿uchn¹, ¿e
pominiête s¹ w Konfesji sporne a wa¿ne kwestie. Uczyniono to œwiadomie. By³
to bowiem pierwszy trudny krok na drodze szukania wspólnej prawdy. Chcieliœmy najpierw uœwiadomiæ sobie i wypowiedzieæ to, co mamy wspólnego, co nas
³¹czy, co stanowi podstawê i punkt wyjœcia ruchu ekumenicznego (...) Pierwsza
powojenna konferencja w „Tabicie” w koñcu ub. roku (1947), która mia³a za zadanie kontynuowanie sprawy Konfesji Polskiej, ju¿ nie omija³a tych trudnych,
dra¿liwych spraw. Œwiadczy o tym sprawozdanie z konferencji zamieszczone w
„Koœciele Powszechnym”. Osi¹gniêty konsensus jest wprawdzie ma³ym dopiero,
maluczkim krokiem naprzód, ale jest nim niew¹tpliwie. A w rzeczywistoœci by³
wiêkszym, ni¿ to zosta³o i dziœ ju¿ mo¿e byæ og³oszone...
Mi³oœæ uœwiêcona wiar¹ dokona cudu duchowego uzdrowienia i zjednoczenia
rodziny chrzeœcijañskiej na ziemi. W tej mi³oœci, która siê zrodzi³a z naszej
wspólnej niedoli wiêzienno-obozowo-okupacyjnej, rozpoczêliœmy pod naciskiem
wroga w tajnych zebraniach nasze rozmowy ekumeniczne – luteranie, reformowani, metodyœci, mariawici, narodowcy.
Z tych rozmów czêsto trudnych i burzliwych zrodzi³a siê Konfesja Polska,
któr¹ wtedy wszyscy podpisali, nawet ci, którzy siê do niej dziœ milcz¹co nie
przyznaj¹. Z tej mi³oœci zrodzi³a siê „personalna jednoœæ duchowa i sakramentalna” w „Tabicie” wœród ró¿nych wyznawców Chrystusa...”
(KP 1948 nr 4 (8), s. 8-11)
Opracowa³ i wyboru dokona³: Karol Karski
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Ojciec George H. Tavard (1922 – 2007)
Zmar³ 13 sierpnia 2007 r. By³ jednym z najbardziej znanych ekumenistów w
Koœciele Rzymskokatolickim. Zas³yn¹³ jako autor wielu publikacji poœwiêconych
historii ruchu ekumenicznego oraz tematyce podejmowanej we wspó³czesnym
dialogu miêdzywyznaniowym.
Urodzi³ siê w 1922 r. w Nancy (Francja), w 1947 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie, w latach 1949-1951 naucza³ teologii w Surrey (Anglia). Potem wyemigrowa³ do USA, gdzie od 1959 r. by³ profesorem teologii w Mount Mercy College w
Pittsburghu (Pensylwania).
D¹¿eniami ekumenicznymi interesowa³ siê o. Tavard jeszcze przed Soborem
Watykañskim II. Plonem jego badañ by³a historia ruchu ekumenicznego, która
ukaza³a siê w jêzyku francuskim w 1960 r. (Petit histoire du movement oecuménique), po czym zosta³a przet³umaczona równie¿ na angielski i niemiecki. Dla œrodowisk Koœcio³a Rzymskokatolickiego, który w owym czasie dopiero zacz¹³ siê
anga¿owaæ we wspó³pracê z innymi Koœcio³ami, by³a to praca pionierska.
W obradach Vaticanum II o. Tavard uczestniczy³ w charakterze eksperta, przy tej
okazji nawi¹za³ wiele kontaktów z obserwatorami innych Koœcio³ów chrzeœcijañskich. W latach 1960-1973 s³u¿y³ watykañskiemu Sekretariatowi ds. Jednoœci Chrzeœcijan jako konsultant. Wzi¹³ udzia³ jako katolicki obserwator w obradach IV Œwiatowej Konferencji ds. Wiary i Ustroju, zorganizowanej w Montrealu (Kanada) w 1963 r.
przez Œwiatow¹ Radê Koœcio³ów. W latach 1967-68 reprezentowa³ stronê katolick¹ w
komitecie przygotowuj¹cym oficjalny dialog katolicko-anglikañski na szczeblu œwiatowym. W oficjalnych rozmowach z przedstawicielami Wspólnoty Koœcio³ów Anglikañskich bra³ udzia³ w latach 1971-1981. Przez blisko 25 lat (1982-2006) by³ te¿ zaanga¿owany w dialog katolicko-metodystyczny na p³aszczyŸnie œwiatowej.
Ojciec George H. Tavard nale¿a³ te¿ do animatorów dialogów dwustronnych z
udzia³em Koœcio³a Rzymskokatolickiego na terenie USA. Od po³owy lat 60. XX
w. uczestniczy³ aktywnie w rozmowach z luteranami i przedstawicielami Koœcio³a Episkopalnego (anglikañskiego).
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Biskup William H. Lazareth (1928 – 2008)
Zmar³ 23 lutego 2008 r. w wieku 80 lat. By³ duchownym i biskupem Koœcio³a
Ewangelicko-Luterañskiego w USA. Ordynowany na duchownego w 1956 r.,
dwa lata póŸniej uzyskuje doktorat z zakresu teologii dogmatycznej w Columbia
University – Union Theological Seminary w Nowym Jorku.
Lazareth zosta³ w 1980 r. dyrektorem Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów, w okresie gdy dobiega³a koñca wieloletnia praca nad najwa¿niejszym w dziejach ruchu ekumenicznego dokumentem dialogu multilateralnego, znanym jako dokument konwergencji w sprawie Chrztu, Eucharystii i pos³ugiwania duchownego. Ostateczna wersja tego tekstu zosta³a przyjêta podczas posiedzenia plenarnego Komisji w
Limie w 1982 r., tote¿ skrótowo mówi siê o nim czêsto Dokument z Limy. Krótko po
wype³nieniu tego zadania, ks. Lazareth odszed³ z ŒRK, powróci³ do USA, gdzie w latach 1983-1987 by³ proboszczem parafii luterañskiej w Nowym Jorku. W 1988 r. zosta³
biskupem diecezji nowojorskiej; funkcjê tê pe³ni³ do przejœcia na emeryturê w 1992 r.
Na niwie naukowej by³ aktywny do samej œmierci. W latach 1987-1996 prowadzi³ wyk³ady w Union Theological Seminary w Nowym Jorku, w latach 1996-2003
by³ cz³onkiem kierownictwa Oœrodka Badañ Teologicznych oraz wyk³adowc¹ na
Uniwersytecie w Princeton (stan New Jersey). Ostatnim polem jego dzia³alnoœci
by³a honorowa profesura w Carthage College Kenosha (stan Wisconsin). Poza tym
w latach 1991-2002 wspó³przewodniczy³ w rozmowach luterañsko-prawos³awnych.
Prezydent Œwiatowej Federacji Luterañskiej biskup Mark S. Hanson napisa³ w
telegramie kondolencyjnym: „Oto zamilk³ niezwykle elokwentny œwiadek Ewangelii”. Jednoczeœnie podkreœli³, ¿e spuœcizna eklezjalna, teologiczna i ekumeniczna Lazaretha stanowiæ bêdzie b³ogos³awieñstwo nie tylko dla obecnych, ale i
przysz³ych cz³onków Koœcio³a. Natomiast ks. dr Ishmael Noko, sekretarz generalny ŒFL wyrazi³ opiniê, ¿e zmar³y biskup wniós³ „niezwyk³y wk³ad do ruchu ekumenicznego” ze strony wspólnoty luterañskiej.

Ksi¹dz dr Lukas Vischer (1927 – 2008)
Zmar³ 11 marca w Genewie. By³ znanym teologiem reformowanym i jednym z
najbardziej kreatywnych w minionym piêædziesiêcioleciu dzia³aczy ekumenicznych. Ks. Samuel Kobia, sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów w piœmie
kondolencyjnym wyrazi³ „wieki smutek, ale tak¿e wielkie uczucie wdziêcznoœci za
niezwyk³¹ s³u¿bê dla ruchu ekumenicznego” Lukasa Vischera. Jednoczeœnie doda³,
¿e „Œwiatowa Rada Koœcio³ów i ruch ekumeniczny straci³y wybitnego ekumenistê,
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cz³owieka, maj¹cego wizjê i bardzo zatroskanego o przysz³oœæ ¿ycia na ziemi i o
Koœció³, zjednoczony widzialnie w wiernoœci Chrystusowemu wezwaniu”.
Ks. dr Lukas Vischer urodzi³ siê 23 listopada 1926 w Bazylei w zamo¿nej rodzinie prawniczej. W mieœcie rodzinnym rozpocz¹³ te¿ studia teologiczne, które
tu¿ po wojnie znajdowa³y siê pod przemo¿nym wp³ywem teologii dialektycznej
Karola Bartha. Przez jeden semestr przebywa³ te¿ w Getyndze, gdzie szczególnie
du¿e wra¿enie wywar³y na nim wyk³ady i seminaria prowadzone przez najg³oœniejszego w owym czasie starotestamentowca Gerharda von Rada. Dziêki swoim pobytom w Strasburgu i Oxfordzie mia³ mo¿noœæ zetkniêcia siê z romañskim i
anglosaskim sposobem uprawiania teologii.
Po egzaminie dyplomowym w 1950 r. zostaje ordynowany w Bazylei i odbywa
pó³roczny wikariat w parafii Feuerthalen u Gottfrieda Lochera, póŸniejszego profesora teologii systematycznej w Bernie, wybitnego znawcy myœli teologicznej Ulryka Zwingliego. Latem 1952 r. broni doktorat w Bazylei rozpraw¹ na temat Bazylego Wielkiego (329-379). Jej promotorem by³ œwiatowej s³awy biblista Oscar Cullmann. W rozprawie swojej szuka³ przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jak
ten znakomity Ojciec Koœcio³a upora³ siê teologicznie z prze³omem, w wyniku którego chrzeœcijañstwo z religii przeœladowanej sta³o siê oficjaln¹ religi¹ cesarstwa.
W latach 1953-1961 Vischer pe³ni³ funkcjê proboszcza parafii w Herblingen
ko³o Szafuzy. By³ to czas na przemyœlenie podstawowych kwestii ¿ycia koœcielnego. W oparciu o w³asne doœwiadczenia, wsparte dyskusj¹ w ramach powo³anej
przez niego wspólnoty roboczej, powsta³a praca poœwiêcona zagadnieniu konfirmacji. Spotka³a siê ona z zainteresowaniem ŒRK, która ze swej strony zaproponowa³a mu opracowanie publikacji na temat rozumienia i praktykowania chrztu i
konfirmacji w ró¿nych Koœcio³ach.
Z ruchem ekumenicznym zetkn¹³ siê Lukas Vischer po raz pierwszy podczas
studiów. W 1946 r. obradowa³ w Bazylei Œwiatowy Zwi¹zek Studentów Chrzeœcijañskich. Przy tej okazji by³ œwiadkiem wydarzenia, gdy Niemiec i Francuz, którego ojciec jako jeniec zosta³ zamordowany nazistów, celebrowali wspólnie Wieczerzê Pañsk¹. Ten akt interkomunijnego pojednania ponad granicami by³ dla niego g³êbokim prze¿yciem, które mia³o decyduj¹cy wp³yw na jego dalsz¹ pracê.
W okresie swojej pracy duszpasterskiej przyczyni³ siê do utworzenia lokalnej
rady ekumenicznej w Szafuzie. W 1956 r. uczestniczy³ jako t³umacz w obradach
Komitetu Naczelnego ŒRK w Budapeszcie. Na sta³e zwi¹za³ siê z Rad¹ w 1961 r.
W jej Wydziale ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a przepracowa³ 18 lat, najpierw jako
teologiczny sekretarz ds. studiów, a od 1966 r. – jako dyrektor.
Vischer rozpocz¹³ pracê w ŒRK w fazie wielkiego prze³omu politycznego i
konfesyjnego. Udzia³ w III Zgromadzeniu Ogólnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów
w stolicy Indii – New Delhi (1961), by³ dla niego pierwszym spotkaniem z œwiatem pozaeuropejskim. W New Delhi pojawili siê po raz pierwszy obserwatorzy
rzymskokatoliccy, do ŒRK przyst¹pi³ Rosyjski Koœció³ Prawos³awny i pozosta³e
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Koœcio³y tej tradycji z krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej, ale tak¿e pierwsze
Koœcio³y zielonoœwi¹tkowe zosta³y przyjête do Rady. Tzw. M³ode Koœcio³y z
usamodzielniaj¹cych siê by³ych kolonii w Azji i Afryce zaczynaj¹ odt¹d wywieraæ coraz wiêkszy wp³yw na pracê i ¿ycie ŒRK.
Otwarcie Koœcio³a rzymskokatolickiego na d¹¿enia ekumeniczne, które znalaz³o potwierdzenie i wsparcie w przebiegu Soboru Watykañskiego II (1962-1965),
postawi³o ŒRK wobec ca³kiem nowych pytañ. Vischer by³ przez ca³y czas obserwatorem soborowym z ramienia Rady. Dziêki licznym spotkaniom i rozmowom z
ojcami soborowymi i ich doradcami mia³ mo¿noœæ wspó³prze¿ywania poniek¹d
od œrodka procesu fermentu w Koœciele rzymskokatolickim. Niespodziewanie
pe³ni³ przy ró¿nych okazjach funkcjê nieoficjalnego doradcy strony katolickiej.
Pod jego przemo¿nym wp³ywem soborowy Dekret o ekumenizmie zrezygnowa³
w niektórych miejscach z definitywnych sformu³owañ na rzecz mo¿liwoœci przedyskutowania niektórych kwestii w przysz³oœci. Jego „rêkê” dostrzec mo¿na w
nastêpuj¹cym sformu³owaniu: „Obecny œwiêty Sobór wyra¿a usilne pragnienie,
aby dzia³ania synów Koœcio³a katolickiego zespolone z dzia³aniami braci od³¹czonych, d¹¿y³y do tego, by nie stwarzaæ ¿adnych przeszkód na drogach Opatrznoœci i nie t³umiæ przysz³ych zachêt Ducha Œwiêtego” (nr 24).
Œwiatowa Rada Koœcio³ów, bior¹c pod uwagê jego kompetencje, uczyni³a go osob¹
wspó³odpowiedzialn¹ za nawi¹zanie oficjalnych kontaktów i wspó³pracy z Koœcio³em
rzymskokatolickim. D¹¿enie to zosta³o zrealizowane przez powo³anie do ¿ycia w 1965
r. Wspólnej Grupy Roboczej. Przy tej okazji czyni³ wszystko, by przeciwstawiaæ siê
niebezpieczeñstwu „ekumenizmu paralelnego” i dzia³aæ na rzecz pog³êbienia jednego
ruchu ekumenicznego. Jego postulaty zosta³y uwzglêdnione w Drugim Oficjalnym Raporcie Wspólnej Grupy Roboczej z 1967 r., który stwierdzi³, ¿e mimo ró¿norodnoœci
„ruch ekumeniczny jest jeden. Wszystkie Koœcio³y, które zainteresowane s¹ we wzmocnieniu ³¹cznoœci miêdzy chrzeœcijanami, uczestnicz¹ w jednym jedynym ruchu (…)
Œwiatowa Rada Koœcio³ów i Koœció³ Rzymskokatolicki zbli¿aj¹ siê do siebie poprzez
wspóln¹ s³u¿bê w popieraniu jednego ruchu ekumenicznego”.
Mniej wiêcej od drugiej po³owy lat 60. XX w. ŒRK zaczê³a przywi¹zywaæ coraz wiêksze znaczenie do zagadnieñ spo³eczno-etycznych. Tendencja ta znalaz³a
swoje odbicie w wielkiej Konferencji ds. Koœcio³a i Spo³eczeñstwa, która odby³a
siê w Genewie w 1966 r. Dyskutowano na niej m. in. na temat uczestnictwa Koœcio³ów w przemianach rewolucyjnych. Vischer, który w tym samym roku obj¹³
w ŒRK funkcjê dyrektora Wydzia³u Wiara i Ustrój Koœcio³a, d¹¿y³ konsekwentnie do porozumienia w kwestiach teologicznych, uwa¿aj¹c, ¿e bez tego wszelkie
wspólne dzia³anie traci ostatecznie swoj¹ podstawê. W du¿ej mierze dziêki jego
uporowi dokonywa³ siê postêp w pracy nad dokumentem, którego ostateczna wersja zosta³a przyjêta podczas plenarnego posiedzenia Komisji Wiara i Ustrój w Limie (Peru) w 1982 r. , tj. ju¿ po odejœciu Vischera z ŒRK. Chodzi tu o dokument
konwergencji, czyli zbli¿enia stanowisk Koœcio³ów w trzech zasadniczych kwe-
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stiach: Chrztu, Eucharystii i Pos³ugiwania duchownego. W powszechnym odczuciu tekst ten uchodzi za najwiêksze dotychczasowe osi¹gniêcie ruchu ekumenicznego w zakresie dialogu multilateralnego.
Vischer rozumia³ zawsze dialog jako s³u¿bê na rzecz ustanawiania i budowania
wspólnoty jednego Koœcio³a. W du¿ej mierze z jego inspiracji V Zgromadzenie
Ogólne w Nairobi (1975) wprowadzi³o do konstytucji ŒRK uzupe³nienie, podkreœlaj¹ce szczególnie sprawê jednoœci. Brzmi ono nastêpuj¹co: „Œwiatowa Rada Koœcio³ów jest powo³ana do wype³niania nastêpuj¹cych funkcji i celów: wzywania
Koœcio³ów do realizacji widzialnej jednoœci – w jednej wierze i w jednej wspólnocie eucharystycznej – manifestuj¹cej siê w nabo¿eñstwie i wspólnym ¿yciu w Chrystusie, i do d¹¿enia ku tej jednoœci tak, aby œwiat uwierzy³”.
Aktywnoœæ Vischera, jego wnikliwe sprawozdania z obrad Soboru Watykañskiego
II, perfekcyjne komentarze i oceny aktualnego stanu ruchu ekumenicznego sprawi³y, ¿e
ju¿ w po³owie lat 60., gdy na emeryturê odchodzi³ pierwszy sekretarz generalny ŒRK,
Willem A. Visser ‘t Hooft, proponowano mu objêcie tego stanowiska. Vischer, licz¹cy
w tym momencie 39 lat, odmówi³, uwa¿aj¹c, ¿e jest za m³ody i ma za ma³o doœwiadczenia. W 1972 r., gdy odchodzi³ na emeryturê kolejny sekretarz generalny Eugene Carson
Blake, Vischer nie mia³ ju¿ szans na wybór, gdy¿ by³y to czasy dowartoœciowania Koœcio³ów tzw. Trzeciego Œwiata. Nastêpc¹ Blake’a zosta³ czarnoskóry Philip Potter.
Wspó³praca miêdzy Vischerem i Potterem niemal od samego pocz¹tku nie uk³ada³a siê
dobrze. Pomijaj¹c wzglêdy natury personalnej (wspó³praca dwóch wybitnych osobowoœci z regu³y natrafia na trudnoœci), g³ówna przyczyna konfliktu wynika³a z rozbie¿nych
wizji przysz³oœci ruchu ekumenicznego. Vischer, nie kwestionuj¹c s³usznoœci zaanga¿owania spo³eczno-politycznego ŒRK, uwa¿a³, ¿e g³ówny akcent jej dzia³alnoœci winien
spoczywaæ na próbie przezwyciê¿ania ró¿nic teologicznych. Potter z kolei, z uwagi na
swoje pochodzenie, by³ bardziej uwra¿liwiony na pog³êbiaj¹cy siê rozziew miêdzy bogat¹ Pó³noc¹ a ubogim Po³udniem oraz wszelkie przejawy dyskryminacji ze wzglêdu na
kolor skóry b¹dŸ p³eæ. Tote¿ tym sprawom pragn¹³ poœwiêcaæ gros uwagi.
Komitet Naczelny ŒRK, obraduj¹cy w styczniu 1979 r. w Kingston na Jamajce,
niewielk¹ wiêkszoœci¹ g³osów (57 przeciw 47, przy 10 wstrzymuj¹cych siê) podj¹³
uchwa³ê nie przed³u¿aj¹c¹ o dalsze trzy lata kontraktu dla Vischera. W uzasadnieniu stwierdzono, ¿e pracownicy sztabu winni odejœæ bezwzglêdnie po 9 latach pracy, a Vischer przepracowa³ w Radzie lat 18. Po tej decyzji Zwi¹zek Koœcio³ów
Ewangelickich w Szwajcarii zwróci³ siê do sztabu i Komitetu Wykonawczego z
usiln¹ proœb¹ o zrewidowanie decyzji. W uzasadnieniu stwierdza³: „Wiele Koœcio³ów widzi w Vischerze istotn¹ si³ê napêdow¹ pracy teologicznej (…) Przepe³nia
wiêc nas troska, i¿ usuniêcie go z odpowiedzialnego stanowiska spowoduje utratê
zaufania wielu Koœcio³ów”. W³adze ŒRK pozosta³y jednak w tej kwestii nieugiête.
W zaistnia³ej sytuacji Zwi¹zek Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii powo³a³
Vischera w 1980 r. na stanowisko kierownika nowoutworzonego Ewangelickiego
Oœrodka Ekumenicznego. Jednoczeœnie zosta³ profesorem nadzwyczajnym teologii
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ekumenicznej i systematycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Bernie.
W pewnym sensie ta zmiana oznacza³a dla Vischera powrót z platformy miêdzynarodowej do krajowej, szwajcarskiej. Odt¹d swoje miêdzynarodowe doœwiadczenia
zaczyna wykorzystywaæ w pracy nakierowanej z jednej strony na zbory, z drugiej
na studentów. W 1986 r. przyczyni³ siê do powstania ekumenicznej wspólnoty roboczej „Koœció³ i œrodowisko naturalne”, anga¿owa³ siê te¿ bardzo aktywnie w prace szwajcarskiego ekumenicznego komitetu na rzecz sprawiedliwoœci, pokoju i zachowania stworzenia. Mia³ te¿ niema³y udzia³ w powstaniu komisji ds. prawos³awia
przy Zwi¹zku Koœcio³ów Ewangelickich Szwajcarii, stowarzyszenia przyjació³
Gruzji i forum ewangelickiego na rzecz porozumienia wewn¹trzewangelickiego.
Jednoczeœnie pozostawa³ aktywny na p³aszczyŸnie miêdzynarodowej. W latach 1982–89 by³ przewodnicz¹cym Wydzia³u Teologicznego Œwiatowego
Aliansu Koœcio³ów Reformowanych. Studium „Bêdziecie moimi œwiadkami”
by³o w du¿ej mierze jego dzie³em i stanowi³o pierwszy krok na drodze do wyszczególnienia elementów, które we wspó³czesnym wspólnym reformowanym
wyznaniu wiary powinny dojœæ do g³osu. Jednoczeœnie stara³ siê prowadzone
przez ŒAKR dialogi rozpatrywaæ pod k¹tem ich konsekwencji dla partnerstwa
Koœcio³ów. Uwa¿a³, ¿e Koœcio³y reformowane mog¹ pe³niæ rolê katalizatora wewn¹trzewangelickiego porozumienia i wspólnoty.
Kilka miesiêcy po odejœciu z ŒRK, w dniach od 19 do 28 maja 1980 r., ks. dr
Lukas Vischer z³o¿y³ swoj¹ pierwsz¹ i – niestety – jedyn¹ wizytê w Polsce. Przyby³ na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Lublinie wzi¹³ udzia³ i wyg³osi³ referat w zorganizowanym przez
Sekcjê Teologii Porównawczej i Ekumenicznej sympozjum naukowym na temat:
„Recepcja – nowe zadanie ekumeniczne dzisiaj”. W Warszawie by³ goœciem Koœcio³a ewangelicko-reformowanego, przeprowadzi³ rozmowy z ks. bp. Zdzis³awem Trand¹, wyg³osi³ specjaln¹ prelekcjê dla reformowanych studentów teologii
nt. „Pojêcie jednoœci Koœcio³a na podstawie listu Jana Kalwina do kardyna³a Sadoleta” (prelekcja zosta³a opublikowana w „Jednocie” 1980 nr 7-8, s. 22-24).
Z pobytem ks. dr. Lukasa Vischera w Polsce mam pewne osobiste wspomnienie. Jako pracownik PRE mia³em go czêœciowo pod swoj¹ opiek¹. Jednym z moich zadañ by³o doprowadzenie go do Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej, w
której mia³ wyg³osiæ wyk³ad na temat aktualnego studium ŒRK nt. „Uzasadnienie nadziei, która w nas jest”. Na miejscu okaza³o siê, ¿e w wyniku jakiegoœ nieporozumienia nikt nie jest przygotowany do t³umaczenia tego wyk³adu. Musia³em
wiêc poniek¹d „z marszu” wzi¹æ na siebie to zadanie, chocia¿ z tekstem wyk³adu
nie by³em wczeœniej zapoznany. Mimo to praca przek³adowa nie sprawi³a mi
wiêkszego problemu. Wynika³o to z faktu, ¿e Vischer mia³ niezwyk³y dar mówienia o sprawach trudnych w prosty, klarowny sposób. Ten dar znajdowa³ równie¿
swoje odzwierciedlenie w jego pisarstwie. Zreszt¹ niemal wszystkie jego publikacje to by³y referaty lub wyk³ady wyg³aszane z takiej lub innej okazji. Cechowa³a
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je niezwyk³a aktualnoœæ i wizjonerstwo. Poœwiêcone by³y ró¿nym aspektom ekumenizmu, w których m.in. rozwija³ wizjê Koœcio³a jako uniwersalnej, koncyliarnej wspólnoty. G³osi³ ideê zwo³ania uniwersalnego soboru ekumenicznego.
By³ te¿ ks. dr Lukas Vischer redaktorem zbiorów dokumentów ekumenicznych, wydawanych w jêzyku angielskim i niemieckim, a dotycz¹cych historii
Ruchu Wiara i Ustrój Koœcio³a w latach 1927-1963 oraz dwustronnych dialogów
ekumenicznych na szczeblu œwiatowym, obejmuj¹cych lata 1931 – 2001. Jego
65. rocznicê urodzin ekumeniczni przyjaciele uczcili wydaniem ksiêgi pami¹tkowej (Ökumenische Theologie in den Herausforderungen der Gegenwart. Lukas
Vischer zum 65. Geburtstag, Hrsg. K. Bredull Gerschwiler, Göttingen 1991).
Na zakoñczenie przypomnijmy fragmenty wywiadu, udzielonego przez ks. dr.
Lukasa Vischera dla genewskiego tygodnika „La Vie Protestante” i udostêpnionego
czytelnikowi polskiemu przez „Jednotê” (1981 nr 3). Na pytanie redaktora: „Co dla
Ksiêdza oznacza ekumenizm?” – odpowiedŸ brzmia³a: „Czêsto myœli siê, ¿e ktoœ
jest ekumenist¹, gdy wspó³pracuje z innymi Koœcio³ami, a nie jest nim, gdy zajmuje siê sprawami w³asnego Koœcio³a. Jest to przeciwstawienie fa³szywe, które trzeba
prze³amaæ. Wspó³pracuj¹c z innymi Koœcio³ami powinniœmy przede wszystkim zajmowaæ siê naszym w³asnym dziedzictwem. Prawdziwy ekumenizm wymaga, aby
Koœcio³y reformowane stawia³y sobie pytanie, czy realizuj¹ konieczn¹ odnowê,
która umo¿liwi³aby wiêksz¹ jednoœæ”. Z tego samego wywiadu warto jeszcze przytoczyæ nastêpuj¹ce s³owa: „Koœcio³y musz¹ znowu dostrzec, ¿e ruch ekumeniczny
jest z za³o¿enia ‘wspólnym planem dzia³ania’. Musz¹ wzajemnie uznaæ siê za partnerów, z których ka¿dy ma coœ do wniesienia w dzie³o jednoœci. (…) Musimy wiêc
ju¿ teraz utworzyæ wspólnotê Koœcio³ów d¹¿¹cych do dania wœród nas miejsca
Chrystusowi, bo tylko On mo¿e zrealizowaæ jednoœæ”.

Chiara Lubich (1920 – 2008)
Za³o¿ycielka i przewodnicz¹ca katolickiego ruchu Focolari zmar³a w Rocca di
Papa pod Rzymem 14 marca. By³a znana i ceniona na ca³ym œwiecie za wieloletnie zaanga¿owanie na rzecz pokoju, ekumenizmu i dialogu miêdzyreliginego.
Chiara Lubich urodzi³a siê 22 stycznia 1920 roku w Trydencie. W 1943 przy³¹czy³a siê do trzeciego zakonu franciszkañskiego. Kiedy w tym samym roku
alianci bombardowali jej rodzinny Trydent za³o¿y³a spo³ecznoœæ m³odych kobiet,
której nazwa „focolare” oznacza ognisko. Grupa koncentrowa³a siê na modlitwie,
intensywnym prze¿ywaniu spo³ecznoœci i prowadzeniu dialogu z innymi. W 1964
roku ruch Focolare zosta³ oficjalnie uznany przez Koœció³ rzymskokatolicki.
Inicjatywa, skromnie zapocz¹tkowana w Trydencie, w 60 lat póŸniej ogarnê³a
wszystkie kontynenty. Dzisiaj wspólnie z katolikami anga¿uje siê w „Focolari”
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ok. 50 tys. chrzeœcijan z 350 Koœcio³ów i wspólnot koœcielnych, ponad 30 tys.
cz³onków wielkich religii œwiata poszukuje mo¿liwoœci wspó³pracy i wymiany
pogl¹dów na temat wartoœci i celów ruchu, którego duchowoœæ ceni¹ bardzo wysoko. Szacuje siê, ¿e ok. piêæ milionów ludzi w 182 krajach, w tym w Polsce,
pozostaje w kontaktach z ruchem.
Impulsy wynikaj¹ce z duchowoœci Ruchu „Focolari” nie dotycz¹ tylko ¿ycia
indywidualnego. Oddzia³uj¹ równie¿ na rodzinê, gospodarkê, politykê, sztukê i
¿ycie Koœcio³ów. Z czasem w jego ramach powsta³o 18 formacji dla ludzi w ró¿nym wieku i reprezentuj¹cych ró¿ne zawody. Zrodzi³y siê te¿ liczne inicjatywy,
jak np. „gospodarowanie we wspólnocie”. Inicjatywa ta skupia ponad 700 œredniej wielkoœci producentów, którzy zysk przeznaczaj¹ na pomoc najbiedniejszym.
Dzia³a te¿ 19 wzorcowych osiedli (pierwsze i najbardziej znane z nich znajduje
siê w Loppiano ko³o Florencji), 27 domów wydawniczych, wydaj¹cych czasopisma w 38 jêzykach. Realizowanych jest te¿ ponad 700 inicjatyw socjalnych.
Chiara Lubich otrzyma³a wiele wyró¿nieñ od wielu Koœcio³ów chrzeœcijañskich:
prawos³awnych, anglikañskich, luterañskich, a tak¿e od przedstawicieli ró¿nych religii oraz organizacji kulturalnych i miêdzynarodowych za wk³ad w pojednanie
miêdzy religiami. Jan Pawe³ II nazwa³ Chiarê Lubich „zwiastunk¹ jednoœci i mi³osierdzia wœród wielu braci i sióstr we wszystkich zak¹tkach œwiata”.

Ksi¹dz profesor Witalij Borowoj (1916 – 2008)
Zmar³ 7 kwietnia w wieku 92 lat w Moskwie. By³ najstarszym pod wzglêdem
daty wyœwiêcenia kap³anem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (RKP). Miêdzynarodowej opinii publicznej jego nazwisko sta³o siê znane na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych XX wieku, gdy wraz z o. archimandryt¹ W³adimirem Kotlarowem, obecnym metropolit¹ petersburskim, uczestniczy³ jako obserwator z ramienia swego Koœcio³a w Soborze Watykañskim II.
Ks. Witalij Borowoj urodzi³ siê 18 stycznia 1916 r. ko³o Witebska, na terenie
zachodniej Bia³orusi, która po pierwszej wojnie œwiatowej wesz³a w sk³ad odrodzonego Pañstwa Polskiego. Studia teologiczne podj¹³ w Seminarium Duchownym w
Wilnie, a nastêpnie, w latach 1936-1939, kontynuowa³ je w Studium Teologii Prawos³awnej na Uniwersytecie Warszawskim. Jako sekretarz metropolity Miñska
Pantelejmona mia³ byæ wywieziony na roboty do Niemiec, ale uda³o mu siê zbiec.
Krótko potem, w paŸdzierniku 1944 r. otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie w Gomlu. W
1945 r. zaj¹³ siê organizowaniem Seminarium Duchownego w Miñsku, w którym
naucza³ do 1953 r. PóŸniej wyk³ada³ historiê Koœcio³a w Akademii Duchownej w
Leningradzie. Od 1972 r. by³ te¿ profesorem Moskiewskiej Akademii Duchownej.
Dziêki wybitnym zdolnoœciom i znajomoœci jêzyków obcych nale¿a³ w czasach so-
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wieckich do nielicznego grona teologów, które nawi¹zywa³o do wysokiego poziomu akademickiego teologii rosyjskiej sprzed rewolucji 1917 roku.
Pod koniec lat piêædziesi¹tych przeszed³ do pracy w Wydziale Zewnêtrznych
Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego. By³ jednym z pierwszych
teologów rosyjskich, którzy od 1959 r. prowadzili rozmowy z sekretarzem generalnym Œwiatowej Rady Koœcio³ów Willemem A. Visser ‘t Hooftem w sprawie oficjalnego przyst¹pienia Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego (i innych Koœcio³ów
prawos³awnych z pañstw komunistycznych) do Rady. Nast¹pi³o to w 1961 r. podczas III Zgromadzenia Ogólnego ŒRK w New Delhi. Rok póŸniej zosta³ pierwszym
reprezentantem Patriarchatu Moskiewskiego przy ŒRK. W 1966 r. obj¹³ stanowisko
zastêpcy dyrektora Sekretariatu ds. Wiary i Ustroju Koœcio³a – funkcjê tê sprawowa³ do 1973 r. Po powrocie do kraju zosta³ proboszczem sto³ecznej katedry patriarszej pw. Objawienia Pañskiego (na Je³ochowie), bardzo lubianym i szanowanym
nie tylko przez swych parafian, ale tak¿e przez wszystkich wiernych, którzy odwiedzali to miejsce. Do Genewy powróci³ w 1975 r. jako przedstawiciel Patriarchatu
Moskiewskiego przy ŒRK. Funkcjê tê pe³ni³ do 1984 r. Potem, przez dziesiêæ lat
(1985-1995), by³ wiceprzewodnicz¹cym Wydzia³u Zewnêtrznych Stosunków Koœcielnych Patriarchatu Moskiewskiego. Jednoczeœnie zosta³ honorowym proboszczem moskiewskiej œwi¹tyni Zmartwychwstania Pañskiego.
Jako jedna z najbardziej znanych na miêdzynarodowej arenie ekumenicznej
postaci bra³ ks. profesor Witalij Borowoj czynny udzia³ w pracach przygotowawczych do Wielkiego i Œwiêtego Soboru Ogólnoprawos³awnego. Czêsto by³ te¿
zapraszany jako referent wielu dwustronnych dialogów teologicznych. Przez ca³y
okres swojej dzia³alnoœci, zw³aszcza po rozpadzie Zwi¹zku Sowieckiego, musia³
odpieraæ zarzuty, jakoby RKP dzia³a³ wy³¹cznie pod dyktando re¿imu i kompromitowa³ œwiadectwo Chrystusa. By³ g³êboko przekonany o tym, ¿e tylko solidarnoœæ chrzeœcijañska przez udzia³ w ruchu ekumenicznym uchroni³a jego Koœció³
przed ca³kowit¹ izolacj¹ i zag³ad¹. W poufnych rozmowach dawa³ do zrozumienia, ¿e cen¹ za miêdzynarodow¹ aktywnoœæ by³y kompromisy polegaj¹ce na
wspieraniu pañstwa komunistycznego w jego kampaniach polityczno-spo³ecznych, m. in. uczestniczenie w ró¿nego rodzaju konferencjach pokojowych.
Ks. Borowoj by³ znakomitym znawc¹ teologii i historii Koœcio³a, œwietnym kaznodziej¹, wybitnym wyk³adowc¹, który wychowa³ wiele pokoleñ czo³owych naukowców
i hierarchów prawos³awnych. Czêsto mówi³ o koniecznoœci „nowej chrystianizacji Rosji”, pragn¹³ odnowy ¿ycia koœcielnego. Jeszcze w czasach komunistycznych, w maju
1978 powiedzia³ w jednym z kazañ: „My, œwiêty Rosyjski Koœció³ Prawos³awny w naszym kraju, jesteœmy byæ mo¿e tym nasieniem, które wpadnie w ziemiê, ale z niego
wyroœnie nowe, potê¿ne drzewo, nowy Rosyjski Koœció³ Prawos³awny, s³awny i silny
nie staraniami cz³owieka i nie w³adz¹, ale silny wiar¹, œwiêtoœci¹ i ³ask¹ Bo¿¹”.
Opracowa³ Karol Karski
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Ta wiadomoœæ porazi³a jak grom z jasnego nieba wyznawców prawos³awia w
Polsce. Podczas czerwcowych uroczystoœci ku czci œw. Onufrego w Jab³ecznej
nad Bugiem zas³ab³ zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego metropolita Sawa. Przyczyn¹ by³a niewydolnoœæ uk³adu oddechowego.
Stan by³ na tyle powa¿ny, ¿e lekarze wprowadzili metropolitê w stan œpi¹czki farmakologicznej, która mia³a pomóc w powrocie do zdrowia. Wydarzy³o siê to zaledwie dwa miesi¹ce po 70. rocznicy urodzin abp. Sawy i miesi¹c po celebrowanych z tej okazji uroczystoœciach na Grabarce. A¿ trudno by³o uwierzyæ, ¿e ten
niezwykle energiczny i ¿ywotny hierarcha le¿y z³o¿ony niemoc¹ w jednym z warszawskich szpitali. Nie by³o chyba cerkwi w Polsce, w której wierni nie modliliby
siê za swego zwierzchnika, który polskie prawos³awie doprowadzi³ do niebywa³ego po wojnie rozkwitu. Ich modlitwy, a tak¿e mod³y prawos³awnych zza granicy i
chrzeœcijan innych wyznañ, którym droga jest osoba ksiêdza metropolity, zosta³y
wys³uchane. Ju¿ 18 i 19 sierpnia podczas uroczystoœci Spasa na Grabarce abp
Sawa przewodniczy³ d³ugim nabo¿eñstwom tak jak w poprzednich latach.
Metropolita Sawa, w ¿yciu œwieckim Micha³ Hrycuniak, urodzi³ siê 15 kwietnia 1938 r. w Œniatyczach na ZamojszczyŸnie. W tym w³aœnie czasie na po³udniowym Podlasiu i na Che³mszczyŸnie zainicjowano haniebn¹ akcjê burzenia cerkwi, bêd¹c¹ aktem represji ówczesnych w³adz II RP wobec prawos³awia. Przeœladowania dotknê³y równie¿ rodzinê Hrycuniaków.
Kiedy przysz³y metropolita mia³ dwa lata, straci³ ojca. Jego wychowaniem
zajê³a siê mama i babcia. Od dziecka wiedzia³, ¿e bêdzie duchownym. Sporz¹dza³
sobie strój kap³añski, bra³ wykonan¹ w³asnorêcznie kadzielnicê i „odprawia³ nabo¿eñstwa”. Nic wiêc dziwnego, ¿e po krótkim pobycie w szkole œredniej na Œl¹sku, dok¹d rzuci³y go powojenne losy, pozostawi³ dalsz¹ naukê i wst¹pi³ do pra-
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wos³awnego seminarium duchownego w Warszawie. Warunki by³y wówczas
spartañskie, z braku ³ó¿ek seminarzyœci spali na s³omie, nieraz brak³o jedzenia.
Micha³ Hrycuniak by³ prymusem, nieraz widziano go, jak ju¿ o 5 rano chodzi³ z
ksi¹¿k¹ po korytarzu.
Po ukoñczeniu seminarium w 1957 r. rozpocz¹³ naukê w Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie. W 1961 r. uzyska³ tam tytu³ magistra teologii, broni¹c pracê nt. trzeciej podró¿y misyjnej œw. Paw³a Aposto³a, który w
przysz³oœci stanie siê dla niego wzorem w jego s³u¿bie pasterskiej. Od razu podj¹³
wyk³ady w Prawos³awnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a wkrótce
tak¿e jako asystent w ChAT.
W 1966 roku, podczas pobytu na Fakultecie Teologii Prawos³awnej Uniwersytetu Belgradzkiego, uzyska³ stopieñ doktora teologii. Wtedy te¿ z³o¿y³ œluby
zakonne na rêce patriarchy Serbii Hermana i przyj¹³ imiê zakonne Sawa na
czeœæ ¿yj¹cego na prze³omie XII i XIII w. twórcy autokefalicznego Koœcio³a
prawos³awnego w Serbii. W tym samym roku otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie z
r¹k metropolity Stefana (Rudyka). W latach 1966-1970 zajmowa³ stanowisko
dyrektora Kancelarii Prawos³awnego Metropolity Warszawskiego i ca³ej Polski
Stefana. W tym czasie czêsto odwiedza³ z pomoc¹ duszpastersk¹ parafie na
Podkarpaciu. SB depta³o mu po piêtach, wreszcie zabroni³o ojcu Sawie przyje¿d¿aæ na te tereny.
W 1970 r. zosta³ podniesiony do godnoœci archimandryty i mianowany namiestnikiem podupadaj¹cego klasztoru mêskiego pw. œw. Onufrego w Jab³ecznej,
gdzie przebywa³o zaledwie kilku mnichów. Pod rz¹dami nowego namiestnika
monaster o¿y³, pojawili siê m³odzi mnisi, a warunki bytowe na tyle siê poprawi³y,
¿e przeniesiono do Jab³ecznej najstarsze klasy seminarium prawos³awnego z Warszawy. W latach 1974-1979 by³ on rektorem tego¿ seminarium jednoczeœnie prowadz¹c w nim wyk³ady. W 1978 r. na podstawie z³o¿onej pracy habilitacyjnej w
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego
z zakresu prawos³awnej teologii dogmatycznej. Wtedy te¿ zosta³ powo³any na
stanowisko docenta i kierownika Katedry Teologii Dogmatycznej i Moralnej w
ChAT. W latach 1984-1990 by³ prorektorem tej uczelni. 12 listopada 1990 r. prezydent Lech Wa³êsa nada³ mu tytu³ profesora nauk teologicznych.
Po koniec lat siedemdziesi¹tych sta³o siê to, co dla wielu prawos³awnych by³o
oczywistoœci¹. Œwiêty Sobór Biskupów PAKP wybra³ archimandrytê Sawê na
biskupa; jednoczeœnie zosta³ mianowany ordynariuszem diecezji ³ódzko-poznañskiej. Chirotonia biskupia odby³a siê 25 listopada 1979 r. w warszawskiej katedrze œw. Marii Magdaleny. Niespe³na dwa lata póŸniej, 31 lipca 1981 r. w³adyka
Sawa zosta³ ordynariuszem diecezji bia³ostocko-gdañskiej. 18 kwietnia 1987 r.
zosta³ podniesiony do godnoœci arcybiskupiej. W 1994 roku, po utworzeniu Prawos³awnego Ordynariatu Wojska Polskiego, w porozumieniu ze Œwiêtym Soborem Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego powo³any zosta³ przez
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Ministra Obrony Narodowej na stanowisko prawos³awnego ordynariusza Wojska
Polskiego, na którym pozostawa³ do 1998 r. (od 1996 r. by³ genera³em brygady).
W styczniu 1998 r., w zwi¹zku z chorob¹ metropolity Bazylego, Œwiêty Sobór Biskupów powierzy³ arcybiskupowi Sawie obowi¹zki Locum Tenensa (tzn.
trzymaj¹cego miejsce) Tronu Metropolitalnego. Po œmierci abp. Bazylego to on
by³ zdecydowanym faworytem prawos³awnego „konklawe”. 12 maja 1998 roku
Œwiêty Sobór Biskupów PAKP wybra³ jednog³oœnie abp. Sawê na metropolitê
warszawskiego i ca³ej Polski. 31 maja 1998 roku w sto³ecznej katedrze œw. Marii
Magdaleny odby³a siê uroczysta intronizacja nowego metropolity.
Zwierzchnik polskiej Cerkwii cieszy siê du¿ym presti¿em w ca³ym œwiecie
prawos³awnym i jest bardzo czêsto nagradzany. Zyska³ tak¿e uznanie w oczach
polskich w³adz pañstwowych, które odznaczy³y go m.in. Krzy¿ami Komandorskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Polonia Restituta.
Za swoj¹ dzia³alnoœæ naukow¹ i spo³eczn¹ otrzyma³ tytu³ doktora honoris causa
nastêpuj¹cych uczelni: w 2000 r. Seminarium œw. W³odzimierza w USA, w 2001 r.
Uniwersytetu w Bia³ymstoku, w 2002 r. Uniwersytetu w Salonikach w Grecji, w
2003 r. Akademii Teologicznej w Miñsku na Bia³orusi. Szczególnie cenne jest odznaczenie przyznane przez Greków, bo otrzyma³o je zaledwie kilku hierarchów.
Osi¹gniêcia metropolity Sawy w ci¹gu 10 lat kierowania Cerkwi¹ prawos³awn¹ w Polsce s¹ imponuj¹ce: z 5 do 10 wzros³a liczba biskupów, powsta³y
nowe monastery mêskie i ¿eñskie, rozwinê³a siê dzia³alnoœæ wydawnicza. Z inicjatywy zwierzchnika PAKP w 1999 r. na Uniwersytecie w Bia³ymstoku powsta³a
Katedra Teologii Prawos³awnej, na której czele stan¹³ metropolita Sawa. W 2003
r. przeprowadzi³ on proces kanonizacyjny mêczenników Ziemi Che³mskiej i Podlaskiej. Podejmowa³ te¿ inicjatywy spo³eczne i kulturalne, a jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ artystycznych w Warszawie by³ w 2006 r. koncert znakomitych chórów prawos³awnych z Rosji.
Przy tym wszystkim metropolita Sawa prowadzi³ dzia³alnoœæ naukow¹ i dydaktyczn¹. W swoim dorobku naukowym ma ponad 100 publikacji. Wypromowa³ 20 doktorów, by³ promotorem ponad 150 prac magisterskich, recenzentem 10
rozpraw habilitacyjnych i oko³o 30 prac doktorskich. Udziela³ siê przy tym na niwie ekumenicznej. Jeszcze jako ordynariusz eparchii bia³ostocko-gdañskiej podejmowa³ w 1991 r. w soborze œw. Miko³aja w Bia³ymstoku papie¿a Jana Paw³a
II. Osiem lat póŸniej, w Drohiczynie, równie¿ przemawia³ w obecnoœci papie¿a.
Oba przemówienia by³y znakomite i zosta³y opublikowane w organie Stolicy
Apostolskiej „L`Osservatore Romano”. Podczas nabo¿eñstwa w 1999 r. w Drohiczynie metropolita Sawa mówi³: „Na pocz¹tku tego tysi¹clecia Koœcio³y nasze
zaczê³y oddalaæ siê od siebie. Dzisiejsze spotkanie œwiadczy, ¿e pragniemy pójœæ
w przeciwnym kierunku, zbli¿aj¹c siê do siebie”. I kontynuowa³: „Ró¿norodnoœæ
chrzeœcijañstwa nie musi byæ Ÿród³em podzia³ów i nienawiœci. Podlasie uczy szukaæ jednoœci w ró¿norodnoœci. Pokazuje, ¿e nieporozumienia nie bior¹ siê z <in-
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noœci> i wieloœci wyznañ, lecz z nieprzestrzegania Bo¿ego przykazania wzajemnej mi³oœci”. To jego podpis widnieje na podpisanej w 2000 r. przez zwierzchników Koœcio³ów chrzeœcijañskich w Polsce Deklaracji o wzajemnym uznaniu
chrztu.
Przed objêciem funkcji zwierzchnika PAKP, w latach 1980-1991 w³adyka
Sawa uczestniczy³ w pracach Komisji Wiara i Ustrój Œwiatowej Rady Koœcio³ów.
Natomiast w latach 1979-1989 by³ cz³onkiem Katolicko-Prawos³awnej Komisji
Mieszanej do Dialogu Teologicznego.
Œwiadectwem tytanicznej wrêcz pracy metropolity Sawy jako zwierzchnika
Koœcio³a, teologa i ekumenisty jest monumentalna, licz¹ca blisko 600 stron piêknie wydana ksiêga jubileuszowa pt. „W s³u¿bie Bogu i ludziom”. Jest on kopalni¹ wiedzy o innych hierarchach prawos³awnych, œwiêtych, najwa¿niejszych
miejscach kultu oraz lokalnych Koœcio³ach prawos³awnych. Dok³adnie dokumentuje ona dynamiczn¹ dzia³alnoœæ Ksiêdza Metropolity w dziedzinie umacniania
soborowej œwiadomoœci w Koœciele prawos³awnym, do czego przyczyniaj¹ siê
wizyty w Polsce zwierzchników cerkiewnych oraz czêste wyjazdy zagraniczne
abp. Sawy. M.in. by³ organizatorem dwukrotnego pobytu w Polsce ekumenicznego patriarchy Konstantynopola, Bart³omieja I.
Ksiêgi pami¹tkowe s¹ na ogó³ nudnymi panegirykami i ra¿¹ pompatycznym
stylem. Wydawnictwo ku czci metropolity Sawy jest wyj¹tkiem, choæ wyczuwa
siê tak charakterystyczny dla prawos³awia wielki szacunek okazywany w³adykom. Redaktorzy zadbali, aby z kart ksiêgi wy³oni³ siê nie tylko obraz dynamicznego i skutecznego hierarchy, utalentowanego organizatora, ale wizerunek
cz³owieka. O jubilacie mówi¹ zatem jego koledzy (nie tylko ksiê¿a), ale tak¿e
jego dawna kucharka, która ujawnia, jakie potrawy abp Sawa lubi najbardziej. Z
tych wspomnieñ wy³ania siê wizerunek metropolity jako wymagaj¹cego, ale sprawiedliwego pasterza oraz pe³nego humoru, dobrego, serdecznego, wra¿liwego na
ludzk¹ krzywdê cz³owieka, który dla ka¿dego znajduje czas.
Grzegorz Polak
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KRONIKA WYDARZEÑ EKUMENICZNYCH
styczeñ – czerwiec 2008

Z zagranicy
 Za najwa¿niejsze wydarzenia mijaj¹cego roku patriarcha Aleksy, zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego uzna³ zjednoczenie dwóch od³amów
rosyjskiego prawos³awia: RKP i Koœcio³a „zagranicznego”, do którego dosz³o 17
maja 2007 r. w Moskwie, swoj¹ wizytê we Francji i przemówienie w Parlamencie
Europejskim w Strasburgu na pocz¹tku paŸdziernika oraz obchody 90. rocznicy
przywrócenia patriarchatu w Rosji. Podpisanie Aktu o kanonicznym zjednoczeniu
RKP za Granic¹ z Koœcio³em macierzystym by³o „bezcennym triumfem dla naszego Koœcio³a, który zebra³ w jedno swoj¹ owczarniê, i dla naszego ca³ego narodu” – podkreœli³ patriarcha. Obecnie RKP dzieli siê na 142 diecezje (eparchie) i
ma 193 biskupów, w tym 143 diecezjalnych i 46 pomocniczych. 14 hierarchów
jest na emeryturze. W RKP istniej¹ 732 klasztory, w tym w samej Rosji jest 219
klasztorów mêskich i 240 ¿eñskich, w krajach Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw
(czyli na terenie dawnego ZSRR, bez 3 pañstw nadba³tyckich) – 128 mêskich i
139 ¿eñskich, a w „krajach dalszej zagranicy” istniej¹ po 3 klasztory mêskie i
¿eñskie. W ramach RKP dzia³aj¹ 27942 parafie, w których pracuje 26540 kap³anów i 3301 diakonów.
 Interkomunia pomiêdzy wszystkimi wyznaniami chrzeœcijañskimi powinna

staæ siê rzeczywistoœci¹ do po³owy obecnego wieku”, powiedzia³ w wywiadzie
dla L’Osservatore Romano sekretarz generalny Œwiatowej Rady Koœcio³ów ks. dr
Samuel Kobia. Sekretarz ŒRK powiedzia³, ¿e do po³owy obecnego stulecia Ko-
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œcio³y osi¹gn¹ tak¹ jednoœæ, ¿e „chrzeœcijanie na ca³ym œwiecie, niezale¿nie od
swojego wyznania, bêd¹ mogli wspólnie siê modliæ i razem przystêpowaæ do Sto³u Pañskiego”. Doda³, ¿e bêdzie to przyk³ad dla ca³ej ludzkoœci do przezwyciê¿enia istniej¹cych podzia³ów, aby wszyscy mogli ¿yæ w pokoju i harmonii. Powiedzia³ te¿, ¿e relacje pomiêdzy poszczególnymi Koœcio³ami stale siê polepszaj¹.
Ks. Kobia spotka³ siê 24 stycznia z papie¿em Benedyktem XVI, a nastêpnie wzi¹³
udzia³ w ekumenicznym nabo¿eñstwie z okazji Tygodnia Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan.
 W tym dniu myœlimy z wdziêcznoœci¹ o pracy wielu osób w ci¹gu minionych lat i o dialogach ekumenicznych, które zrodzi³y obfite owoce w ubieg³ym
wieku – powiedzia³ Benedykt XVI 25 stycznia podczas spotkania w Watykanie z
cz³onkami Wspólnej Grupy Roboczej Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan i
Œwiatowej Rady Koœcio³ów. Witaj¹c swych goœci, papie¿ wyrazi³ radoœæ z tego
spotkania i z faktu, ¿e rozpoczyna siê nowy etap prac Grupy. Przypomnia³, ¿e
„owocne stosunki ekumeniczne” miêdzy ŒRK a Koœcio³em katolickim rozpoczê³y siê w okresie Soboru Watykañskiego II a w 1965 powsta³a Wspólna Grupa
Robocza. Pracuje ona z wielkim zapa³em nad umocnieniem „dialogu ¿ycia”, który jest „dialogiem mi³oœci”, jak to okreœli³ Jan Pawe³ II w swej encyklice „Ut
unum sint”. „Wspó³praca ta stanowi ¿ywy wyraz istniej¹cej ju¿ wczeœniej wspólnoty miêdzy chrzeœcijanami i posunê³a do przodu sprawê dialogu ekumenicznego
i zrozumienia” – podkreœli³ papie¿. Zwróci³ nastêpnie uwagê, ¿e przypadaj¹ca
obecnie setna rocznica zapocz¹tkowania Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan jest okazj¹ do podziêkowania Wszechmocnemu Bogu za owoce ekumenizmu,
w którym czuje siê obecnoœæ Ducha Œwiêtego. Wspiera On wzrastanie wyznawców Chrystusa w jednoœci w wierze, nadziei i mi³oœci. Wspólna modlitwa chrzeœcijan jest „nader skutecznym œrodkiem prowadz¹cym do uzyskania ³aski jednoœci” – przypomnia³ Benedykt XVI fragment soborowego Dekretu o ekumenizmie,
dodaj¹c – za Janem Paw³em II – ¿e dziêki temu „cel, jakim jest jednoœæ, wydaje
siê bli¿szy”. „Tak wiêc w tym dniu cofamy siê myœlami do pracy, wykonanej
przez tak wiele osób, które przez ca³e lata próbowa³y rozszerzyæ praktykê ekumenizmu duchowego za poœrednictwem wspólnej modlitwy, nawrócenia serca i
wzrastania we wspólnocie” – mówi³ dalej papie¿. Wyrazi³ równie¿ wdziêcznoœæ
„za dialogi ekumeniczne, które w minionym wieku zrodzi³y obfite owoce”. Percepcja tych owoców sama w sobie stanowi wa¿ny krok w procesie wspierania
jednoœci chrzeœcijañskiej, a Wspólna Grupa Robocza jest szczególnie powo³ana
do poznawania tego procesu i zachêcania do niego – doda³ gospodarz spotkania.
Na zakoñczenie zapewni³, ¿e modli siê, aby Grupa w nowym sk³adzie „by³a w
stanie budowaæ na gruncie wykonanej ju¿ chwalebnej pracy i coraz bardziej
otwieraæ siê na jeszcze wiêksz¹ wspó³pracê, aby modlitwa Pana «aby byli jedno»
coraz pe³niej urzeczywistnia³a siê w naszych czasach”. Wspólna Grupa Robocza,
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z³o¿ona z przedstawicieli Koœcio³a katolickiego i ŒRK, istnieje od 1965. W tym
czasie jej sk³ad odnawiano kilkakrotnie. Cz³onkiem Grupy w latach 1999-2005
by³ katolicki metropolita lubelski abp Józef ¯yciñski.
 28 stycznia zmar³ w wieku 69 lat zwierzchnik Greckiego Koœcio³a Prawos³awnego, arcybiskup Christodoulos. Urz¹d swój sprawowa³ od 1998 r. Jego
nastêpc¹ zosta³ 70-letni dotychczasowy metropolita Teb – Hieronim (Liapis).
Wyboru dokonali w drugiej turze g³osowania biskupi tworz¹cy Œwiêty Synod
Hierarchii Koœcio³a Grecji. Uwa¿a siê, ¿e wybór ten zwiastuje zerwanie z polityk¹ poprzednika, zwolennika twardej koœcielnej linii w obliczu przemian kulturowych. Hieronim powiedzia³, ¿e nie zamierza rz¹dziæ poprzez „radykalne
decyzje”, gdy¿ Koœció³ musi znaleŸæ „inny jêzyk porozumiewania siê” ze œwiatem. Wed³ug niektórych komentatorów hierarcha jest otwarty na przeanalizowanie mo¿liwoœci rozdzia³u Koœcio³a od pañstwa, co w Grecji wci¹¿ stanowi temat tabu.
 Koœcio³y chrzeœcijañskie powinny czêœciej zajmowaæ wspólne stanowisko

– uwa¿a kardyna³ Walter Kasper. Wed³ug przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds.
Jednoœci Chrzeœcijan, Koœcio³y powinny szukaæ wspólnych rozwi¹zañ dla wyzwañ, jakimi s¹ sekularyzm czy islam. „Dla ekumenizmu nie ma alternatywy” –
podkreœli³ watykañski hierarcha na spotkaniu z dziennikarzami w Hamburgu.
Kard. Kasper stwierdzi³, ¿e istnieje wiele podstaw do tego, aby w takich sprawach, jak np. problemy pokoju i ochrony œrodowiska zajmowaæ wspólne, „ekumeniczne stanowisko”. Zwróci³ uwagê, ¿e w Niemczech funkcjonuje to „dotychczas wzglêdnie dobrze” i „trzeba dalej iœæ t¹ drog¹”. Jednoczeœnie wyrazi³ zrozumienie, ¿e rozwiano ju¿ pewne niezadowolenie, które wywo³a³ og³oszony w lipcu
2007 r. przez Kongregacjê Nauki Wiary dokument pt. „Odpowiedzi na pytania
dotycz¹ce niektórych aspektów nauki o Koœciele”. „Nie ukrywam, ¿e wybra³bym
inne sformu³owanie, ale równie¿ kardyna³ nie zawsze dochodzi do g³osu” – ubolewa³ hierarcha. Z ca³ej sprawy wynika jeszcze raz, ¿e katolickie i ewangelickie
rozumienie Koœcio³a s¹ ró¿ne. Kard. Kasper podkreœli³, ¿e poprzez publikacjê
wspomnianego tekstu Watykan chcia³ sprzeciwiæ siê relatywizmowi, który chce
wszystko „zniwelowaæ” i przedstawiaæ wszystko jako takie same. Dokument
Kongregacji Nauki Wiary stwierdza, ¿e wspólnoty protestanckie nie s¹ Koœcio³ami we w³aœciwym sensie. Kard. Kasper opowiedzia³ siê za tym, aby bardziej podkreœlaæ to, co jest wspólne dla wyznañ, ni¿ to, co je dzieli. Wed³ug kard. Kaspera,
fundamentalna ró¿nica miêdzy chrzeœcijañstwem a islamem le¿y przede wszystkim w daleko id¹cym braku rozdzia³u u muzu³manów miêdzy religi¹ a kultur¹.
„Oczywiœcie, z zasady wolnoœci religijnej wynika, ¿e muzu³manie maj¹ prawo do
posiadania meczetów. Natomiast sprawa wielkoœci meczetu powinna byæ uzgadniana z mieszkañcami oraz musi byæ dostosowana do ogólnego wizerunku miej-
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scowoœci” – powiedzia³ watykañski hierarcha. Kard. Kasper przebywa³ w Niemczech w zwi¹zku z obchodzonym przez archidiecezjê Hamburg 35. Tygodniem
œw. Ansgara. Tydzieñ ten przebiega³ pod has³em „Wytrwali w wierze” i by³ poœwiêcony ekumenizmowi. Na zakoñczenie uroczystoœci, w ewangelickim koœciele œw. Micha³a w Augsburgu odby³y siê nieszpory ekumeniczne, podczas których
kard. Kasper wyg³osi³ kazanie.
 Œwiatowa Federacja Luterañska opublikowa³a doroczny raport z danymi

statystycznymi, z których wynika, ¿e liczba luteranów na ca³ym œwiecie zwiêkszy³a siê o ponad 1,6 miliona wiernych. W porównaniu z 2006 r. jest to wzrost o
2,3 %. Oznacza to, ¿e na œwiecie ¿yje prawie 72 miliony luteranów (w 2005 r.
nieca³e 70 mln.). Najwiêkszy wzrost odnotowa³y afrykañskie Koœcio³y luterañskie, które powoli wysuwaj¹ siê na czo³o œwiatowego luteranizmu. Absolutny rekord pobi³ Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Tanzanii, który pozyska³ grubo ponad 1 milion 100 tys. cz³onków i posiada obecnie ponad 4 miliony 632 tys. cz³onków. Koœció³ Tanzanii jest drugim co do wielkoœci Koœcio³em luterañskim w
Afryce. Na pierwszym miejscu znajduje siê wci¹¿ Ewangelicko-Luterañski Koœcio³ Mykane Yesus z Etiopii, który ma obecnie 4,899 milionów wiernych
(wzrost o 368 tys. , co daje 8,2 %). Tym samym Koœció³ etiopski sta³ siê drugim
co do wielkoœci Koœcio³em luterañskim na œwiecie. Na pierwszym znajduje siê
wci¹¿ Koœció³ Szwecji z 6 milionami 893 tysi¹cami wiernych. Liczba wiernych w
szwedzkim Koœciele nieznacznie spad³a (-0,3%). O ile liczba wiernych, nale¿¹cych do Koœcio³ów cz³onkowskich ŒFL wzros³a (+2,5%), o tyle Koœcio³y nie nale¿¹ce do ŒFL straci³y w sumie prawie 18 tys. wiernych (-0,5%). Obecnie ¿yje na
œwiecie 3,5 miliona luteranów niezwi¹zanych z ŒFL. Z wzrostu liczby wiernych
mog¹ siê cieszyæ równie¿ Koœció³ Nigerii, który posiada 1.745.050 wiernych
(wzrost o ponad 380 tys.). Zdecydowana wiêkszoœæ Koœcio³ów luterañskich w
Afryce odnotowa³o znaczny wzrost, czêœæ Koœcio³ów zachowa³a stan posiadania.
Straci³ jedynie Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Mozambiku – spadek o ponad 12%
(niespe³na 6,5 tys. wiernych). Tendencjom wzrostowym towarzyszy malej¹ca liczba
luteranów na Starym Kontynencie. W mateczniku Reformacji – w Niemczech – na
terenie, w którym wci¹¿ ¿yje najwiêcej luteranów na œwiecie, prawie wszystkie
Koœcio³y odnotowa³y spadek wiernych. £¹cznie niemieckim Koœcio³om krajowym
uby³o ponad 105 tys. cz³onków. W Azji przyby³o ponad 101 tys. luteranów. Najwiêcej wiernych w Azji pozyska³ Ewangelicko-Luterañski Koœció³ Papui-Nowej Gwinei – 85 tys. wiernych – i posiada obecnie ponad 900 tys. cz³onków. Najliczniejszym Koœcio³em Azji pozostaje jednak Protestancko-Chrzeœcijañski Koœció³ Batak
z Indonezji (3,75 mln. cz³onków). Wzrost odnotowa³y równie¿ Koœcio³y w Bangladeszu oraz inne Koœcio³y luterañskie w Indonezji. Ewangelicko-Luterañski Koœció³
Ameryki (ELCA), trzeci co do wielkoœci Koœció³ ŒFL, straci³ prawie 77 tys. cz³onków. Straci³y równie¿ konserwatywne Koœcio³y luterañskie (Missouri i Wiscon-
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sin) w USA. Nieznaczn¹ iloœæ wiernych straci³ Koœció³ Kanady, który posiada
obecnie nieco ponad 174 tys. cz³onków (-0,03%). W Ameryce Po³udniowej Koœcio³y luterañskie straci³y ok. 14 tys. wiernych.
 Islamscy wyk³adowcy z Centrum Stosunków Islamsko-¯ydowskich
(CMJR) opublikowali pokojowy list do œwiata ¿ydowskiego. Pragn¹ w ten sposób
rozwijaæ pokój, dialog i wzajemne zrozumienie oraz pomóc w budowie mostów
pojednania miêdzy ¯ydami i muzu³manami. Zapewni³o o tym na swojej stronie
internetowej CMJR maj¹ce swoj¹ siedzibê w Cambridge. List powsta³ „przy
wsparciu ze strony uczonych islamskich na ca³ym œwiecie”. Przedstawi³ go islamski intelektualista, 45-letni Tariq Ramadan. Twierdzi on od dawna, ¿e broni sprawy dialogu miêdzy wspólnotami religijnymi. Zapewnia, ¿e jest zwolennikiem
„nowoczesnego islamu” w wydaniu europejskim. W 1995 r. w³adze Francji wyda³y mu zakaz wjazdu, poniewa¿ stanowi on „zagro¿enie dla ³adu publicznego”.
W rok póŸniej zakaz ten zosta³ cofniêty. W 2004 r. nie zezwolono mu tak¿e na
wjazd do USA, w zwi¹zku z czym musia³ zrezygnowaæ z wyk³adów na Uniwersytecie Notre-Dame w stanie Indiana. Autorzy twierdz¹, ¿e ich list jest „gestem
dobrej woli”. Wielu ¯ydów i muzu³manów na œwiecie patrzy na siebie z nienawiœci¹, co w wielu miejscach prowadzi do przemocy. Sygnatariusze listu s¹ jednak
przekonani, ¿e nie chodzi tu o „zderzenie cywilizacji”, lecz o „zderzenie nieporozumieñ wynikaj¹cych ze z³ej informacji”. Nale¿y temu przeciwdzia³aæ poprzez
pracê naukow¹, oœwiatow¹ i praktyczny dialog. Intelektualiœci islamscy wskazuj¹
na ró¿ne wspólne elementy w obu religiach i ¿yciu w oparciu o nie. Dotyczy to na
przyk³ad wartoœci, regu³ postêpowania, czy os¹du religijnego. Nale¿y wiêc prze³amaæ wzajemne uprzedzenia, bazuj¹ce na niewiedzy o drugiej stronie. List, który
w licznych miejscach opatrzony jest odnoœnikami do œwiêtych ksi¹g obu religii,
koñczy siê ¿yczeniem pokoju pod adresem ¿ydowskich rabinów. Dokument rozumiany jest przez jego autorów jako krok, otwieraj¹cy drzwi do lepszego wzajemnego zrozumienia.
 Liczba ksiê¿y katolickich nieznacznie wzros³a w ostatnim roku „statystycznym” – wynika z nowego „Annuario Pontificio”. Z danych wynika, ¿e w roku
2005 by³o 406.411 kap³anów diecezjalnych i zakonnych, a rok póŸniej ju¿
407.262 (co oznacza wzrost o 0.21 procenta). Wzrost ten dostrzec mo¿na ju¿ od
roku 2000. I wiele wskazuje na to, ¿e podobny, powolny wzrost wskaŸników powo³aniowych bêdzie siê utrzymywa³, bowiem wzros³a tak¿e liczba kleryków (0.9
procenta). Oczywiœcie powo³ania nie s¹ roz³o¿one równomiernie. Jak wynika z
danych spadek liczby powo³añ wci¹¿ dotyczy Ameryki i Europy, ale wyraŸny
wzrost dotyczy Afryki i Azji. Podobnie wzros³a liczba katolików. W 2005 roku
by³o ich miliard 115 milionów, a rok póŸniej miliard 131 milionów, co oznacza
wzrost o 1.4 procenta.
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 23 lutego zmar³ w wieku 79 lat biskup luterañski i ekumenista William H.
Lazareth (jego ¿yciu i dzie³u poœwiêcamy wiêcej uwagi w dziale „Sylwetki”).
 Potêpienie obra¿ania uczuæ religijnych zawiera wspólne oœwiadczenie wy-

dane 3 marca przez Stolicê Apostolsk¹ oraz Uniwersytet Al-Azhar. Dokument
opracowano podczas spotkania w Kairze. W oœwiadczeniu podkreœlona zosta³a
wolnoœæ s³owa i ekspresji, ale z zastrze¿eniem, ¿e nie mo¿e ona oznaczaæ ranienia
uczuæ religijnych innych ludzi. Aby uczyniæ sprawê jaœniejsz¹ uczestnicy spotkania zdecydowanie potêpili przedrukowywanie wrogich wobec islamu i jego proroka karykatur oraz wzrastaj¹c¹ liczbê ataków wobec religii w ogóle. Dokument
opracowany podczas wspólnego spotkania, choæ zawiera apel do liderów europejskich, by bronili uczuæ religijnych muzu³manów, nie zawiera choæby analogicznego apelu do liderów islamskich, by ci ostatni brali w obronê naruszane przez ekstremistów islamskich prawa chrzeœcijan.
 Kardyna³ Walter Kasper, od 2001 r. przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan, ukoñczy³ 75 lat. Urodzony 5 marca 1933 w Heidenheim (Badenia-Wirtembergia, p³d. Niemcy) w rodzinie nauczycielskiej, przysz³y hierarcha
kszta³ci³ siê w seminariach duchownych w Tybindze i Monachium. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 6 kwietnia 1957 r. Rok póŸniej, w wieku 25 lat zacz¹³ wyk³adaæ w
seminarium w Tybindze, a w 1961 r., po uzyskaniu stopni naukowych, zosta³ profesorem teologii na Uniwersytecie w Tybindze, a nastêpnie w Münster. Wyk³ada³
równie¿ goœcinnie m.in. w Waszyngtonie. W 1985 r. zosta³ cz³onkiem Miêdzynarodowej Komisji Teologicznej, dzia³aj¹cej w ramach Kongregacji Nauki Wiary.
Uczestniczy³ tak¿e jako specjalny sekretarz w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Synodu Biskupów w 1985 r. 4 kwietnia 1989 r. Jan Pawe³ II mianowa³ go biskupem
Rottenburga-Stuttgartu. Sakrê biskupi¹ przyj¹³ 17 czerwca tego¿ roku. S³awê miêdzynarodow¹ Walter Kasper zyska³ m.in. dziêki licznym ksi¹¿kom o tematyce teologicznej, t³umaczonym na wiele jêzyków, równie¿ na polski. W 1994 r. bp Kasper
zosta³ wspó³przewodnicz¹cym Miêdzynarodowej Komisji Katolicko-Luterañskiej
ds. Dialogu Teologicznego. W 1999 r. papie¿ powo³a³ go na sekretarza Papieskiej
Rady ds. Jednoœci Chrzeœcijan. Na konsystorzu 21 lutego 2001 r. zosta³ kardyna³em, po czym 3 marca tego¿ roku papie¿ mianowa³ go przewodnicz¹cym tej¿e Papieskiej Rady. W urodzinowym wywiadzie dla niemieckojêzycznych agencji katolickich kard. Kasper powiedzia³, ¿e „w opcji ekumenicznej nic siê nie zmieni³o za
pontyfikatu Benedykta XVI”. „Ekumenizm nie jest opcj¹, któr¹ mo¿na mieæ, albo
nie mieæ, lecz jest œwiêtym obowi¹zkiem wynikaj¹cym z misji Jezusa Chrystusa” –
zapewni³ kard. Kasper. Doda³, ¿e dzisiaj papie¿owi mniej chodzi o spektakularne
gesty, a bardziej o pog³êbienie teologiczne i ukierunkowanie na to, co jest wspólne.
Za jedno z najprzyjemniejszych doœwiadczeñ pracy w Rzymie niemiecki purpurat
uwa¿a kontakt z przedstawicielami judaizmu. Podkreœli³, ¿e w tym krêgu, z bie-
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giem lat trwania dialogu religijnego i wspó³pracy nad konkretnymi problemami,
wykszta³ci³a siê przyjaŸñ, która „trwa niezale¿nie od wszelkich trudnych sytuacji”. Kard. Kasper jest cz³owiekiem uznawanym i wysoko cenionym zarówno w
Watykanie, jak i na œwiecie, nie tylko jako „minister ds. ekumenizmu”, lecz tak¿e
jako teolog, autor licznych dzie³ naukowych, t³umaczonych równie¿ w Polsce.
Najwa¿niejsze z nich, to „Jezus Chrystus” (1974) oraz trzykrotnie ju¿ wznawiany
„Leksykon teologii i Koœcio³a”. W 2006 r. opublikowa³ w angielskiej i w³oskiej
wersji jêzykowej „Podrêcznik ekumenizmu duchowego”. Kard. Kasper otrzyma³
ponad 20 doktoratów honoris causa (w USA, Kanadzie, Belgii, Hiszpanii, Rumunii i w Niemczech, a w 2007 roku w Polsce na Uniwersytecie Opolskim).
 Benedykt XVI przyj¹³ 6 marca patriarchê Bart³omieja I, z którym nie tylko
rozmawia³, ale tak¿e modli³ siê razem w kaplicy Urbana VIII w Pa³acu Apostolskim. Patriarcha Konstantynopola przyby³ do Rzymu z okazji 90-lecia Papieskiego Instytutu Wschodniego, gdzie wyg³osi³ wyk³ad zatytu³owany „Teologia, liturgia i milczenie. Fundamentalne perspektywy Ojców Wschodu na dziœ”. By³o to
trzecie spotkanie papie¿a i patriarchy. Wczeœniejsze mia³y miejsce w Stambule
30 listopada 2006 r. i w Neapolu w paŸdzierniku 2007.
 11 marca zmar³ w Genewie w wieku 81 lat wybitny teolog reformowany i
ekumenista Lukas Vischer (jego ¿yciu i dzie³u poœwiêcamy wiêcej uwagi w dziale „Sylwetki”).
 14 marca zmar³a w Rzymie w wieku 88 lat Chiara Lubich – za³o¿ycielka i
przewodnicz¹ca katolickiego ruchu Focolari (jej ¿yciu i dzie³u poœwiêcamy wiêcej uwagi w dziale „Sylwetki”).
 Zmar³ metropolita Laur, zwierzchnik Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego za granic¹. Jeden z g³ównych twórców pojednania z Patriarchatem Moskiewskim odszed³ 16 marca w wieku 80 lat w Jordanville, ko³o Nowego Yorku. Podpisanie przez metropolitê Laura i patriarchê Aleksego w maju 2007 r. dokumentu o
wspólnocie kanonicznej zakoñczy³o wewnêtrzn¹ schizmê Rosyjskiego Koœcio³a
Prawos³awnego, która rozpoczê³a siê po Rewolucji PaŸdziernikowej, w latach
dwudziestych XX w. Rosyjski Koœció³ Prawos³awny „poza granicami” liczy oko³o 500 tys. wiernych w ok. 30 krajach skupionych w 300 parafiach na terenie
USA, Europy i Australii. Zosta³ utworzony przez duchownych, którzy opuœcili
Rosjê w wyniku zdobycia w³adzy przez bolszewików. Gdy w 1927 r. metropolita
Sergiusz og³osi³ dekret o lojalnoœci wobec w³adzy komunistycznej dosz³o do roz³amu w ramach RKP. W proces pojednania wewn¹trz RKP zaanga¿owany by³
osobiœcie prezydent W³adimir Putin, który dwukrotnie z³o¿y³ wizytê metropolicie
Laurowi w 2003 i 2005 r.
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 „Jestem lojalnym teologiem katolickim” – powiedzia³ ks. prof. Hans Küng,
najs³ynniejszy teolog dysydent w Koœciele katolickim. W 1979 r. Watykan pozbawi³ go prawa nauczania teologii katolickiej m.in. za negowanie dogmatu o nieomylnoœci papie¿a. Z okazji 80. urodzin teologa bp Gebhard Fürst, odpowiedzialny za media w niemieckim episkopacie, napisa³ do niego list. Wyrazi³ mu
wdziêcznoœæ za „teologiczn¹ pracê u podstaw”, szczególnie na polu ekumenii
i dialogu miêdzyreligijnego. Wspomnia³ te¿ „o konfliktach przesz³oœci”, podkreœlaj¹c, ¿e jest zawsze otwarty na dyskusje o nich.
 Benedykt XVI pozwala na szerzenie w Koœciele katolickim tendencji antysemickich, czego przyk³adem jest odmowa usuniêcia modlitwy o nawrócenie
¯ydów z Mszy trydenckiej” – stwierdzi³ rabin Berlina Walter Homolka. Z kolei
Salomon Korn, wiceprzewodnicz¹cy Centralnej Rady ¯ydów Niemieckich, podkreœli³, ¿e w relacjach katolicko-¿ydowskich mamy do czynienia z cofniêciem siê
do czasów sprzed Soboru Watykañskiego II. W odpowiedzi kard. Walter Kasper,
przewodnicz¹cy watykañskiej Komisji ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem,
stwierdzi³ na ³amach dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ¿e rozumie
irytacjê rabinów, podkreœli³ jednak, ¿e trzeba odró¿niæ „œwiadectwo wiary” od
„zinstytucjonalizowanej dzia³alnoœci misyjnej skierowanej do nich”, której nie
ma po stronie katolickiej.
 Patriarchaty Konstantynopola i Moskwy chc¹ porozumienia w sprawie
dziel¹cego ich statusu kanonicznego Koœcio³a prawos³awnego w Estonii. Ich
przedstawiciele spotkali siê w tej sprawie 26 marca w Zurychu. Omawiali tak¿e
perspektywy dialogu teologicznego z Koœcio³em katolickim. W paŸdzierniku
2007 r. podczas sesji plenarnej Miêdzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu
Teologicznego miêdzy Koœcio³em Katolickim i Koœcio³em Prawos³awnym w Rawennie, delegacja Patriarchatu Moskiewskiego, kierowana przez bp. Hilariona z
Wiednia, opuœci³a obrady z powodu obecnoœci na nich przedstawicieli Koœcio³a
prawos³awnego z Estonii. Zosta³ on uznany za autonomiczny przez Patriarchat
Konstantynopola, natomiast Patriarchat Moskiewski uwa¿a go za czêœæ swego
„terytorium kanonicznego”. Z memorandum opublikowanego przez Patriarchat
Moskiewski po spotkaniu w Zurychu wynika, ¿e obie delegacje przeanalizowa³y
sytuacjê koœcieln¹ w Estonii i „uzna³y koniecznoœæ znalezienia rozwi¹zania”, które obejmowa³oby zarówno status jurysdykcji obu patriarchatów, jak te¿ sprawê
w³asnoœci dóbr koœcielnych w Estonii. Obie strony omówi³y równie¿ stan dialogu
prawos³awno-katolickiego po sesji w Rawennie. Bior¹c pod uwagê, ¿e Patriarchat
Konstantynopola podpisa³ siê pod dokumentem nt. w³adzy w Koœciele, zaœ Patriarchat Moskiewski nie, gdy¿ jego przedstawiciele opuœcili wczeœniej obrady,
memorandum wskazuje na „ró¿nice pogl¹dów w tej sprawie”, które wymagaj¹
„kontynuowania dyskusji”. W spotkaniu w Zurychu uczestniczyli ze strony Pa-
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triarchatu Konstantynopola: wspó³przewodnicz¹cy wspomnianej komisji katolicko-prawos³awnej metropolita Pergamonu Joannis (Zizioulas), metropolita Francji
Emmanuel i archimandryta Bartolomeo Samaras, zastêpca sekretarza generalnego
Œwiêtego Synodu. Z kolei Patriarchat Moskiewski reprezentowali: metropolita
kruticko-ko³omieñski Juwenalij, metropolita smoleñski i kaliningradzki Cyryl,
kieruj¹cy Wydzia³em Zewnêtrznych Kontaktów Koœcielnych i archiprezbiter Niko³aj Ba³aszow, sekretarz ds. stosunków wewn¹trzprawos³awnych Patriarchatu.
 Stany Zjednoczone obchodzi³y 4 kwietnia 40. rocznicê tragicznej œmierci
pastora Martina Luthera Kinga, bojownika o równouprawnienie czarnoskórych
mieszkañców USA. W ca³ym kraju odbywa³y siê z tej okazji nabo¿eñstwa i konferencje naukowe. 39-letni King, laureat Pokojowej Nagrody Nobla w 1964 r.,
zosta³ zastrzelony 4 kwietnia 1968 r. na balkonie motelu w Memphis. Tajemnica
jego œmierci nie zosta³a do dziœ wyjaœniona. King, pastor Koœcio³a baptystów, sta³
siê s³awny, gdy w latach 1955-56 przewodzi³ bojkotowi autobusów miejskich,
maj¹cemu na celu zniesienie segregacji rasowej. By³ zwolennikiem walki bez
przemocy. Zaleca³ m.in. zajmowanie przez czarnoskórych Amerykanów miejsc
zarezerwowanych dla bia³ych w lokalach publicznych oraz organizowanie marszów protestacyjnych. W 1963 r. wyg³osi³ do 250 tys. uczestników „marszu na
Waszyngton” s³ynne przemówienie, w którym znalaz³y siê s³owa: „Mia³em sen” –
sen o tym, ¿e pewnego dnia ka¿dy czarnoskóry mieszkaniec USA bêdzie oceniany wed³ug swojej osobistej wartoœci, a nie wed³ug koloru skóry. King doprowadzi³ te¿ do zaanga¿owania siê prezydenta Johna Kennedy’ego w obronê praw
obywatelskich Murzynów. Wed³ug sonda¿u przeprowadzonego przez Uniwersytet
Ohio, 52 proc. Amerykanów jest zdania, ¿e King wywar³ wielki wp³yw na ¿ycie
kraju. Opiniê tê podziela 75 proc. Murzynów i 39 proc. bia³ych obywateli USA.
Natomiast 39 proc. czarnych Amerykanów uwa¿a, ¿e do równoœci rasowej w Stanach Zjednoczonych jest jeszcze daleka droga.
 „Intencj¹ Koœcio³a nie by³o obra¿anie wyznawców religii moj¿eszowej” –

stwierdza oœwiadczenie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej z 4 kwietnia o
kontrowersjach wokó³ nowego brzmienia wielkopi¹tkowej modlitwy za ¯ydów w
liturgii trydenckiej „Nowe brzmienie (...) nie zamierza³o w najmniejszym stopniu
wyraziæ zmiany stosunku do ¯ydów, jak¹ Koœció³ katolicki wypracowa³, poczynaj¹c od nauczania Soboru Watykañskiego II, zw³aszcza w Deklaracji »Nostra
aetate«” – czytamy. Stolica Apostolska „ponawia stanowcze pragnienie, aby nadal wzrasta³ postêp odnotowany w tych latach we wzajemnym zrozumieniu i szacunku miêdzy ¯ydami a chrzeœcijanami”. Tymczasem g³ówny rabin Rzymu Riccardo Di Segni oœwiadczy³, ¿e deklaracja Sekretariatu Stanu „jest bardzo ³adna,
przypomina o szacunku i mi³oœci we wzajemnych stosunkach, nie zmienia jednak
istoty modlitwy o ich nawrócenie”. Zdaniem rabina dokument Watykanu w ogóle
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nie dotkn¹³ problemu. Modlitwa za ¯ydów brzmi nastêpuj¹co: „Aby Bóg i Pan
nasz oœwieci³ ich serca, aby poznali Jezusa Chrystusa, zbawiciela wszystkich ludzi. Wszechmog¹cy wieczny Bo¿e, który chcesz, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania Prawdy, spraw ³askawie, aby ca³y Izrael zosta³ zbawiony, kiedy wszystkie narody wejd¹ do Twego Koœcio³a”.
 W wieku 92 lat zmar³ 7 kwietnia w Moskwie ks. protoprezbiter prof. Witalij Borowoj – najstarszy pod wzglêdem daty wyœwiêcenia kap³an Rosyjskiego
Koœcio³a Prawos³awnego. Nale¿a³ do grona najbardziej zaanga¿owanych teologów prawos³awnych na polu ekumenii (Jego ¿yciu i dzie³u poœwiêcamy wiêcej
uwagi w dziale „Sylwetki”).
 W Ostrzyhomie (Esztergom), na Wêgrzech, 20 kwietnia zakoñczy³o siê

trzydniowe spotkanie chrzeœcijañsko-muzu³mañskie. Udzia³ w nim wziêli przedstawiciele ró¿nych wyznañ chrzeœcijañskich, skupieni w Komitecie ds. Stosunków z Muzu³manami w Europie, a tak¿e duchowni i teologowie muzu³mañscy.
Gospodarz spotkania, arcybiskup Ostrzyhomia-Budapesztu kard. Péter Erdö,
mówi³ o potrzebie pog³êbiania wspó³pracy miêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami w Europie. G³ównym tematem kongresu by³ jednak list 138 duchownych muzu³mañskich do przywódców Koœcio³ów i wyznañ chrzeœcijañskich, wystosowany w paŸdzierniku 2007 r. Uczestnicy rozmawiali o odpowiedziach na ten dokument, w tym o przygotowywanym z inicjatywy Benedykta XVI forum
katolicko-muzu³mañskim. Omawiano równie¿ przygotowania do Europejskiej
Konferencji Chrzeœcijañsko-Muzu³mañskiej, która ma siê odbyæ w historycznej
siedzibie prymasa Belgii Mechelen – w dniach 20-23 paŸdziernika. Bêdzie ona
przebiegaæ pod has³em „Europejscy obywatele i wierz¹cy. Chrzeœcijanie i muzu³manie aktywnymi partnerami w spo³eczeñstwie Europy”. W spotkaniu udzia³
wziê³o 21 osób, duchownych i œwieckich specjalistów w dziedzinie dialogu
chrzeœcijañsko-muzu³mañskiego. Komitet ds. Stosunków z Muzu³manami w Europie dzia³a w ramach wspó³pracy Rady Konferencji Episkopatów Europy
(CCEE) i Konferencji Koœcio³ów Europejskich (KEK). Powsta³ on w 1986 r. z
inicjatywy obu organizacji. Ma on za zadanie informowanie i wspieranie Koœcio³ów Europy w ich spotkaniu z islamem oraz wzmacnianie kontaktów z wyznawcami tej religii.
 Patriarchat Moskiewski odrzuci³ ustalenia prawos³awno-katolickiej Teologicznej Komisji Mieszanej zawarte na spotkaniu w Rawennie w paŸdzierniku
2007 r. S³u¿ba Informacyjna Wydzia³u Kontaktów Zewnêtrznych Patriarchatu
oficjalnie wyjaœni³a powód wycofania siê z prowadzenia dialogu w ramach tej
komisji. Chodzi o w³¹czenie do sk³adu Komisji przedstawicieli Estoñskiego Apostolskiego Koœcio³a Prawos³awnego, który w 1996 roku od³¹czy³ siê od Patriar-
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chatu Moskiewskiego i przeszed³ pod jurysdykcjê Konstantynopola. Konflikt
miêdzy patriarchatami w Moskwie i Konstantynopolu nabra³ szczególnego znaczenia w trakcie posiedzenia Komisji Mieszanej w Rawennie, na którym zastanawiano siê nad rozumieniem prymatu biskupa Rzymu w Koœciele Powszechnym
tradycji wschodniej i zachodniej oraz znaczeniem i rol¹ Patriarchatu w Konstantynopolu dla Koœcio³ów prawos³awnych w œwiecie. Z powodu zaproszenia przez
Patriarchat w Konstantynopolu przedstawicieli Koœcio³a estoñskiego delegacja
RKP opuœci³a obrady. „W chwili obecnej w rezultacie jednostronnej decyzji Patriarchatu Konstantynopolskiego najwiêkszy i najliczniejszy prawos³awny Koœció³ lokalny w œwiecie nie mo¿e uczestniczyæ w dialogu ogólnoprawos³awno-katolickim”
– czytamy w informacji Wydzia³u Kontaktów Zewnêtrznych Patriarchatu Moskiewskiego. „Patriarchat w Konstantynopolu nie uznaje prawos³awnych autokefalicznych wspólnot koœcielnych w Ameryce, Japonii i nie dopuszcza ich do obrad Komisji Mieszanej. Z podobnych powodów RKP nie godzi siê na uczestnictwo w Komisji Mieszanej Estoñskiego Apostolskiego Koœcio³a Prawos³awnego” – stwierdza
komunikat. W zwi¹zku z tym Patriarchat Moskiewski odrzuca, jako obowi¹zuj¹ce
dla siebie, ustalenia koñcowe zawarte w dokumencie z Rawenny, zw³aszcza dotycz¹ce sprawy prymatu papie¿a w œwiecie chrzeœcijañskim.
 Relacje chrzeœcijañsko-¿ydowskie wesz³y w trudny okres z powodu nowego brzmienia wielkopi¹tkowej modlitwy za ¯ydów w Mszale trydenckim – przyzna³ kard. Walter Kasper, odpowiedzialny w Watykanie za kontakty z judaizmem
(po ostatnich zmianach, wprowadzonych przez Benedykta XVI w zwi¹zku z tzw.
uwolnieniem starej liturgii, Koœció³ modli siê o nawrócenie narodu ¿ydowskiego).
Kardyna³ udzieli³ wywiadu niemieckiemu dziennikowi „Südwest-Presse” przy
okazji odbywaj¹cego siê w Osnabrücku Katholikentagu. Czêœæ znanych przedstawicieli œrodowiska ¿ydowskiego nie przyjê³a zaproszenia do udzia³u w tej imprezie. Kardyna³ – zapytany, dlaczego papie¿ do tekstu Mszy trydenckiej nie w³¹czy³
wielkopi¹tkowej modlitwy z Msza³u Paw³a VI – powiedzia³: „Obecny papie¿
pragn¹³ zachowaæ jêzyk starej modlitwy, jednoczeœnie poprawiaj¹c jej zawartoœæ.
Nie chcia³ wprowadzaæ formy nowej liturgii do starej, nadzwyczajnej formy”.
 Wspólna Komunia œwiêta prawos³awnego biskupa rumuñskiego z duchownymi katolickimi wzbudzi³a olbrzymi¹ sensacjê w kraju, gdzie historia napiêtych
relacji miêdzy grekokatolikami i prawos³awnymi jest wci¹¿ ¿ywa. 25 maja, podczas uroczystoœci konsekracji koœcio³a parafialnego pw. Królowej Pokoju w Timiszoarze prawos³awny metropolita Banatu Nicolae Corneanu wyrazi³ chêæ otrzymania Komunii œwiêtej. Hierarcha podszed³ nastêpnie do o³tarza i z w³asnych r¹k
przyj¹³ Najœwiêtszy Sakrament. Liturgiê obrz¹dku bizantyjskiego celebrowa³ ordynariusz diecezji Lugoj, bp Alexandru Mesian. We Mszy uczestniczy³ równie¿
abp Francisco-Javier Sebastián Lozano, nuncjusz apostolski w Rumunii. Amery-
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kañska agencja CWNews przypomina, ¿e choæ biskupi prawos³awni i katoliccy
czêsto uczestnicz¹ w nabo¿eñstwach ekumenicznych oraz czasami przy³¹czaj¹ siê
do wspólnej celebracji liturgii, nie dziel¹ razem Komunii – co oznacza brak eklezjalnej ³¹cznoœci pomiêdzy Koœcio³ami prawos³awnymi a Stolic¹ Apostolsk¹. Z
punktu widzenia teologii prawos³awnej wyznawca prawos³awia – przystêpuj¹cy
do Komunii œw. w Koœciele katolickim – posiada pe³n¹ jednoœæ z t¹ wspólnot¹, a
wiêc niejako staje siê katolikiem. Dlatego gest metropolity wielu cz³onków Koœcio³a wschodniego uzna³o za niew³aœciwy. W zwi¹zku z tym patriarchat Rumuñskiego Koœcio³a Prawos³awnego wyda³ specjalne oœwiadczenie, w którym zapowiedziano, ¿e metropolita Corneanu podczas lipcowego synodu bêdzie musia³
wyjaœniæ swoje zachowanie. W dokumencie podkreœla siê, ¿e „kruchym” ekumenicznym relacjom z Koœcio³em katolickim nie pomo¿e wspólna Komunia. Mo¿e
je natomiast skomplikowaæ. Abp Nicolae Corneanu jest jedynym z hierarchów
Koœcio³a prawos³awnego w Rumunii, który przyzna³ siê do wspó³pracy z rumuñsk¹ s³u¿b¹ bezpieczeñstwa Securitate i prosi³ o wybaczenie za to. Kierowana
przez niego archidiecezja jest rejonem, w którym najlepiej udaje siê wspó³praca
ekumeniczna pomiêdzy prawos³awnymi, grekokatolikami i katolikami ³aciñskimi.
By³ jednym z niewielu duchownych prawos³awnych gotowych zwróciæ w³asnoœæ
koœcieln¹, któr¹ w 1948 roku zabrali grekokatolikom komuniœci, przekazuj¹c j¹
pod kontrolê Koœcio³a prawos³awnego.
 Prawos³awny biskup Wiednia Hilarion z Patriarchatu Moskiewskiego uwa¿a, ¿e miêdzy Moskw¹ a Konstantynopolem istniej¹ ró¿nice w rozumieniu prymatu biskupa Rzymu. Bart³omiej I i Aleksy II zupe³nie inaczej patrz¹ na tê kwestiê – powiedzia³ Hilarion agencji kathpress. Wed³ug hierarchy znaczenie i funkcja prymatu papieskiego wci¹¿ nie jest jasna, a dokument z Rawenny z
paŸdziernika 2007, który podj¹³ tê problematykê, by³ jedynie elementem szerszej
dyskusji, a ta pozostaje wci¹¿ otwarta. Hillarion przypomnia³, ¿e wci¹¿ otwarta
pozostaje konkretna forma sprawowania prymatu. Koœció³ rosyjski nie ukrywa
swojego sceptycyzmu wobec dokumentu z Rawenny, który stara siê uchwyciæ
zarówno uniwersalny, jak i kolegialny charakter pos³ugi Piotrowej. – „Temat ten
nie zosta³ jeszcze przedyskutowany do koñca, a jego wyjaœnienie musi odbyæ siê
wpierw w ramach panprawos³awnego Soboru, który zwo³aæ mo¿e tylko Konstantynopol. W najbli¿szej przysz³oœci jest to jednak niemo¿liwe” – uwa¿a Hilarion.
Moskwa od dawna dystansuje siê od ekumenicznego zaanga¿owania Konstantynopola, twierdz¹c, ¿e w kwestiach, dotycz¹cych dialogu z innymi Koœcio³ami patriarcha ekumeniczny nie ma prawa mówiæ w imieniu ca³ego prawos³awia.
 Jesteœmy na progu nowej fazy w stosunkach z Rosyjskim Koœcio³em Pra-

wos³awnym – oœwiadczy³ kard. Walter Kasper. Przewodnicz¹cy Papieskiej Rady
ds. Jednoœci Chrzeœcijan zrelacjonowa³ przed mikrofonami Radia Watykañskiego
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sw¹ niedawn¹ wizytê w Rosji. Watykañski purpurat przebywa³ tam w dniach 2130 maja. Jego podró¿, która, jak zauwa¿y³, „zaczê³a siê jako wizyta prywatna,
przeobrazi³a siê potem w pó³oficjaln¹”. Niemiecki kardyna³ odwiedzi³ Moskwê,
Kazañ i Nowgorod, spotykaj¹c siê wszêdzie z przyjêciem, jakiego siê nie spodziewa³. „Zaskoczy³o mnie to i udowodni³o, ¿e jesteœmy na progu nowej fazy w
stosunkach z Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym (RKP). Myœlê, ¿e i oni chc¹
mieæ ju¿ za sob¹ spory z przesz³oœci, które wystêpuj¹ nadal, to oczywiste, nie jestem utopist¹, ale istnieje pragnienie rozpoczêcia nowej fazy wspó³pracy miêdzy
obu Koœcio³ami. A to bardzo wa¿ne” – powiedzia³ niemiecki purpurat. Kard. Kasper ujawni³, ¿e jego rozmowa z patriarch¹ Aleksym II trwa³a godzinê i kwadrans, „bardzo d³ugo, jak na audiencjê”. Zwierzchnik RKP „by³ bardzo mi³y i
rozluŸniony”. „By³ bardzo zadowolony, ¿e jestem zainteresowany dziedzictwem
duchowym prawos³awia, a potem wspomnia³ te¿ o problemach: ekspansji tzw.
Koœcio³ów unickich na Ukrainie, sierociñcach, ale tylko na koniec i bardzo pobie¿nie. Odpowiedzia³em i na to, ale atmosfera ca³oœci spotkania by³a pozytywna
i konstruktywna. Przekaza³em te¿ list od papie¿a Benedykta XVI, a patriarcha
przekaza³ mi swój krótki list oraz dar dla Ojca Œwiêtego. Na koniec przekaza³ mi
po niemiecku pozdrowienia dla papie¿a oraz wyrazy mi³oœci – tak siê wyrazi³” –
mówi³ watykañski hierarcha. Na pytanie Radia Watykañskiego, czy zbli¿a siê
wiêc wizyta papie¿a w Moskwie, kard. Kasper odpowiedzia³, ¿e „nie by³o mowy
o spotkaniu papie¿a z patriarch¹”. „Sprawy dojrzewaj¹, ale lepiej nie nalegaæ. Jestem zatem optymist¹ i mam nadziejê, ¿e mo¿emy czyniæ postêpy w stosunkach z
Rosyjskim Koœcio³em Prawos³awnym, z jego prawdziwie bogat¹ tradycj¹” –
stwierdzi³ hierarcha. Kard. Kasper wyrazi³ przekonanie, ¿e droga pojednania „nie
bêdzie ³atwa, ale jest nadzieja”. W tej chwili nale¿y – jego zdaniem – rozwijaæ
stosunki „na wszystkich szczeblach”. Pewn¹ trudnoœæ stanowi¹ „powa¿ne problemy miêdzy Konstantynopolem i Moskw¹”. „My nie mo¿emy ingerowaæ, poniewa¿ jest to wewnêtrzna kwestia prawos³awia, bêdziemy jednak nalegaæ, aby znaleziono rozwi¹zanie b¹dŸ jakiœ kompromis, dlatego, ¿e dalszy dialog bez RKP
choæ nie by³by niemo¿liwy, by³by niezwykle trudny. My chcemy prowadziæ dialog ze wszystkimi Koœcio³ami prawos³awnymi jako ca³oœci¹ i mamy nadziejê na
osi¹gniêcie tego celu” – powiedzia³ przewodnicz¹cy Papieskiej Rady ds. Jednoœci
Chrzeœcijan.
 Katolicy powinni uczestniczyæ razem z ewangelikami w przygotowaniach

do obchodów 500-lecia Reformacji w 2017 r. – powiedzia³ kard. Karl Lehmann
z Moguncji, by³y przewodnicz¹cy niemieckiego Episkopatu. „Czas dojrza³, abyœmy wspólnie œwiêtowali Reformacjê, która odmieni³a oba Koœcio³y” – oœwiadczy³ podczas Dni Katolika (Katholikentag) w Osnabrück. Hierarcha ostrzeg³ zarazem przed ekumeni¹ „bez g³êbi” teologicznej. Autentyczny ekumenizm domaga
siê przedyskutowania takich dziel¹cych strony zagadnieñ, jak natura Koœcio³a,
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urz¹d koœcielny i Eucharystia. W przeciwnym razie wierni mog¹ siê rozczarowaæ
w nadziejach na jednoœæ. „W ruchu ekumenicznym czeki bez pokrycia s¹ bardzo
niebezpieczne” – powiedzia³ kard. Lehmann.
 Przywrócenie jednoœci eucharystycznej miêdzy katolikami a prawos³awnymi jest raczej nierealne – tego zdania jest bp Hilarion (A³fiejew). Hierarcha jest
przedstawicielem Rosyjskiego Koœcio³a Prawos³awnego przy strukturach europejskich. „Nie warto rozpatrywaæ problemu pe³nej jednoœci sakramentalnej pomiêdzy katolikami i prawos³awnymi. Do podzia³u dosz³o prawie tysi¹c lat
temu. Uleczenie tak g³êbokiej rany praktycznie jest prawie niemo¿liwe” –
stwierdzi³ rosyjski hierarcha. Wyrazi³ zarazem pow¹tpiewanie, czy kiedykolwiek do tego dojdzie. Wed³ug bp. Hilariona nawet w trzecim tysi¹cleciu jest to
raczej nierealne. Teologiczne ró¿nice nie stanowi¹ jednak przeszkody dla
wspó³pracy w sferze obrony tradycyjnych wartoœci chrzeœcijañskich. „Nie dokonuj¹c formalnego zjednoczenia w jednym Koœciele, mo¿emy nauczyæ siê
dzia³aæ jak sojusznicy-partnerzy. Jako chrzeœcijanie, którzy nie s¹ zgodni w
kwestiach teologicznych, ale w problemach moralnych i spo³ecznych w pe³ni
siê zgadzaj¹” – stwierdzi³ bp Hilarion.
 W³adza oraz sakramentalna natura Koœcio³a to g³ówne tematy poruszone
podczas spotkania Pó³nocnoamerykañskiej Komisji ds. Katolicko-Prawos³awnego
Dialogu Teologicznego. W Waszyngtonie wydano komunikat z trzydniowej sesji,
która odby³a siê w dniach 2-4 czerwca. Obie strony przedstawi³y swoje reakcje na
dokument prawos³awno-katolickiej teologicznej komisji mieszanej, wypracowany
w paŸdzierniku ubieg³ego roku w Rawennie. Omówiono tak¿e podpisany w 2006
r. dokument dialogu prawos³awno-anglikañskiego z Cypru. Na tej podstawie poruszono zagadnienie mo¿liwoœci funkcjonowania obydwu Koœcio³ów w przypadku przywrócenia pe³nej komunii. Z kolei przewodnicz¹cy strony prawos³awnej,
metropolita Maksym z Pittsburgha zastanawia³ siê nad wp³ywem eklezjologii
kard. Josepha Ratzingera na pontyfikat Benedykta XVI. Pó³nocnoamerykañska
Komisja do spraw Katolicko-Prawos³awnego Dialogu Teologicznego spotyka siê
co pó³ roku od 43 lat. W tym okresie wyda³a 22 wspólne deklaracje.
 Po audiencji ogólnej 11 czerwca na Placu œw. Piotra Benedykt XVI spotka³
siê w Auli Paw³a VI z uczestnikami konferencji na temat „Chrzeœcijanie i muzu³manie œwiadkami Boga sprawiedliwoœci, pokoju i wspó³czucia na œwiecie cierpi¹cym przemoc”. Zorganizowa³y j¹ Papieska Rada ds. Dialogu Miêdzyreligijnego i
Miêdzynarodowe Islamskie Forum Dialogu z Arabii Saudyjskiej w ramach powo³anego przez nie islamsko-katolickiego komitetu ³¹cznoœci. Wed³ug dziennika
„L’Osservatore Romano”, w audiencji udzia³ wziêli m. in. przewodnicz¹cy Papieskiej Rady kardyna³ Jean-Louis Tauran i jej sekretarz, abp Pier Luigi Celata.
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 Honorowy zwierzchnik prawos³awia patriarcha Bart³omiej I zaproponowa³
Koœcio³owi greckokatolickiemu, aby przy zachowaniu pe³nej jednoœci z papie¿em
powróci³ na ³ono prawos³awia. „Koœció³ matka Konstantynopola trzyma otwarte
drzwi dla wszystkich swoich by³ych synów i córek” – powiedzia³ patriarcha Konstantynopola w wywiadzie dla ekumenicznego czasopisma „Kyrillos+Methodios”. Podstaw¹ dla takiej formy jednoœci mo¿e byæ odpowiednie rozumienie
wspólnoty koœcielnej, jak równie¿ jednoœæ Koœcio³ów bizantyjskiego i rzymskiego w pierwszym tysi¹cleciu naszej ery. Tym samym Bart³omiej I opowiedzia³ siê
za modelem podwójnej jednoœci, jaki zaproponowa³ kard. Lubomyr Huzar,
zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Greckokatolickiego, a który móg³by przezwyciê¿yæ podzia³ miêdzy Koœcio³em rzymskokatolickim a prawos³awnym.
Okazj¹ do rozmów na ten temat by³aby dyskusja na temat „nowego rozumienia
katolickich dogmatów”. Ponadto nale¿y poruszyæ ten temat przy okazji rozmów
na temat globalnej, watykañskiej struktury zarz¹dzania. „Pe³nej koœcielnej wspólnoty nie daje siê osi¹gn¹æ przez jej og³oszenie przez zwierzchników religijnych
czy za³atwiæ przez teologów“ – powiedzia³ patriarcha i doda³: „Nasze ¿ycie i wiara, u podstaw cz³owieczeñstwa, musz¹ ponownie wspólnie wzrastaæ. Tutaj pozostaje wiele do zrobienia. Wœród wa¿nych tematów s¹: partnerstwo miêdzy prawos³awnymi, wspólnoty ewangelickie i katolicka, wspólne projekty, lepsze poznanie
i zrozumienie oraz du¿o, du¿o modlitwy”. Zdaniem ekumenicznego patriarchy
Konstantynopola Koœcio³y nie powinny zadowalaæ siê jedynie etyczno-moralnym
stwierdzeniem i d¹¿eniem do „jednoœci w ró¿norodnoœci“, lecz musz¹ byæ gotowe zmierzyæ siê powa¿nie z ró¿nic¹ zdañ na swój temat, w toku gruntownej analizy, w œwietle nauczania, ¿ycia liturgicznego oraz Pisma œw. „Poczyniono ju¿
wa¿ne kroki na drodze do jednoœci“ – zaznaczy³ Bart³omiej I i doda³: „Wzajemne
ekskomuniki z 1054 r. zosta³y zniesione, widzimy postêpy w dialogu teologicznym prawos³awia z anglikanami, luteranami i reformowanymi. Podjêto po kilkuletniej przerwie rozmowy z Koœcio³em rzymskokatolickim”.
 Papie¿ Benedykt XVI przyj¹³ 28 czerwca w Watykanie ekumenicznego pa-

triarchê Konstantynopola, Bart³omieja I, który przyby³ do Rzymu na rozpoczêcie
Roku Paw³owego i Uroczystoœci Œwiêtego Piotra i Œwiêtego Paw³a. W przemówieniu papie¿ podkreœli³ wagê wzajemnych spotkañ z okazji tych œwi¹t, jak równie¿ uroczystoœæ Œwiêtego Andrzeja, patrona Koœcio³a Konstantynopola. Wed³ug
biskupa Rzymu to w³aœnie te wydarzenia umo¿liwiaj¹ wspólne modlitwy, braterskie rozmowy, lepsze poznanie siê i harmonizacjê wspólnych inicjatyw, zmierzaj¹cych do pe³nej jednoœci pomiêdzy obydwoma Koœcio³ami. Nawi¹zuj¹c do rozpoczêcia Roku Paw³owego papie¿ powiedzia³, ¿e pomimo globalizacji wci¹¿ istniej¹ podzia³y i konflikty. – Cz³owiek odczuwa wzrastaj¹c¹ potrzebê pewnoœci i
pokoju, bêd¹c zarazem zagubionym i zwiedzionym przez kulturê hedonistyczn¹ i
relatywistyczn¹, wzbudzaj¹c¹ w¹tpliwoœæ wobec samego istnienia prawdy. To
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w³aœnie Pawe³ daje nam w³aœciwe wskazówki, aby dodaæ odwagi tym wysi³kom,
zmierzaj¹cym do poszukiwania pe³nej jednoœci chrzeœcijan, jak¿e bardzo potrzebnej, aby ofiarowaæ cz³owiekowi trzeciego tysi¹clecia œwiadectwo Chrystusa –
podkreœli³ Benedykt XVI.

Z kraju
 Ks. Ireneusz Lukas, duchowny Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego,

obj¹³ od 1 stycznia stanowisko dyrektora Biura Polskiej Rady Ekumenicznej.
Zast¹pi³ on na tym stanowisku Andrzeja Wójtowicza, równie¿ z Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, który pe³ni³ tê funkcjê przez ponad 24 lata. Ks. Ireneusz
Lukas urodzi³ siê w 1971 r. Jest absolwentem Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Studiowa³ tak¿e teologiê ewangelick¹ na uniwersytetach w
Bernie, Berlinie i Lipsku. Po ordynacji na duchownego w 1998 r. pracowa³ przez
piêæ lat jako wikariusz parafii ewangelicko-augsburskiej Œwiêtej Trójcy w Warszawie. W 2003 r. obj¹³ stanowisko sekretarza regionalnego Œwiatowej Federacji
Luterañskiej dla Europy Œrodkowej i Wschodniej z siedzib¹ w Bratys³awie (S³owacja) i funkcjê tê pe³ni³ trzy lata. Od marca 2007 r. by³ asystentem biskupa. Jest
on równie¿ zatrudniony w Katedrze Pedagogiki Religii ChAT.
 17 stycznia Koœció³ Rzymskokatolicki w Polsce obchodzi³ po raz jedenasty

Dzieñ Judaizmu. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów by³y s³owa
Ksiêgi Rodzaju: „Stworzy³ wiêc Bóg cz³owieka na swój obraz, na obraz Bo¿y go
stworzy³: stworzy³ mê¿czyznê i niewiastê” (Rdz 1, 27). G³ówne obchody odby³y
siê w Zamoœciu. W tamtejszym koœciele rektoralnym Mszy œw. „w intencji Starszych Braci w wierze” przewodniczy³ ordynariusz diecezji zamojsko – lubaczowskiej, bp Wac³aw Depo. W programie obchodów by³o równie¿: zwiedzanie zamojskiej synagogi, krótka promocja publikacji „¯ydzi w Zamoœciu” pod redakcj¹
Roberta Kowalika, panel teologiczny z udzia³em ks. prof. Alfreda Wierzbickiego
z KUL, rabina Michaela Schudricha oraz prowadz¹cego, prof. S³awomira ¯urka z
KUL. Odby³a siê te¿ modlitwa na terenie by³ego obozu zag³ady w Be³¿cu. Uroczystoœci odby³y siê tak¿e w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Gdañsku, Warszawie,
Wroc³awiu. Metropolita krakowski kard. Stanis³aw Dziwisz podczas nabo¿eñstwo
S³owa Bo¿ego w bazylice oo. franciszkanów stwierdzi³, ¿e „trudne zasz³oœci powinniœmy rozwi¹zywaæ w duchu braterskiego dialogu”. Zauwa¿y³ te¿, ¿e w Krakowie maj¹ miejsce wydarzenia, które œwiadcz¹ o postêpach we „wzajemnej ¿yczliwoœci i zrozumieniu” miêdzy katolikami a ¯ydami. „Niech towarzyszy nam braterski dialog, który bêdzie dominowa³ w naszych codziennych odniesieniach!” –
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apelowa³ metropolita krakowski. Podkreœli³, ¿e w tym duchu powinny byæ rozwi¹zywane „trudne zasz³oœci”. Powinniœmy prosiæ Boga o mi³osierdzie wystrzegaj¹c
siê wszelkiej nieufnoœci, a tym bardziej wrogoœci – doda³. Kardyna³ podziêkowa³ za
wspóln¹ modlitwê Rabinowi Krakowa oraz prezesowi ¯ydowskiej Gminy Wyznaniowej i jej przedstawicielom, którzy zgromadzili siê w bazylice ojców franciszkanów. Przy okazji obchodów przewodnicz¹cy Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych
¯ydowskich w Polsce Piotr Kadlcik poinformowa³, ¿e do gmin ¿ydowskich w Polsce nale¿y ok. 4 tys. osób, natomiast ¯ydów w Polsce mieszka ok. 20 tys.
 Pod has³em „Nieustannie siê módlcie” odbywa³y siê w ca³ym kraju w
dniach 18-25 stycznia ekumeniczne modlitwy w koœcio³ach ró¿nych wyznañ,
spotkania oraz koncerty muzyki organowej i cerkiewnej. Najwy¿si hierarchowie
lokalnych Koœcio³ów wyg³aszali kazania podczas nabo¿eñstw ekumenicznych w
œwi¹tyniach innych Koœcio³ów. W najwiêkszych polskich miastach ka¿dego dnia
odbywa³o siê nabo¿eñstwo ekumeniczne w œwi¹tyni jednego z siedmiu Koœcio³ów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE). Wspólna modlitwa odbywa³a siê tak¿e w œwi¹tyniach Koœcio³a rzymskokatolickiego, nie wchodz¹cego
w sk³ad PRE. W Warszawie Centralne Nabo¿eñstwo Ekumeniczne odprawione
zosta³o w ewangelicko-augsburskim koœciele Œw. Trójcy w Warszawie. Zebranych goœci powita³ proboszcz Parafii, ks. Piotr Gaœ, natomiast liturgiê poprowadzi³ bp Janusz Jagucki, zwierzchnik Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Kazanie wyg³osi³ abp Kazimierz Nycz, rzymskokatolicki metropolita warszawski. W nabo¿eñstwie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich Koœcio³ów cz³onkowskich PRE, Koœcio³a Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego, licznie
zgromadzeni wierni, w tym siostry zakonne oraz duchowieñstwo, a tak¿e wierni
innych Koœcio³ów protestanckich i mariawickiego, nie nale¿¹cych do PRE. –
„Modlitwa powinna staæ w centrum ekumenicznego dialogu” – podkreœli³ abp
Nycz, zwracaj¹c równie¿ uwagê na wyzwania i problemy, z jakimi wspólnie borykaj¹ siê chrzeœcijanie, szczególnie w odniesieniu do tzw. laickoœci traktowanej
niekiedy jako nowa religia. – „My musimy staæ przy Chrystusie” – doda³ metropolita. Hierarcha przypomnia³ równie¿ owoce dotychczasowego dialogu ekumenicznego z Koœcio³ami prawos³awnymi oraz podkreœli³ wagê nieustannych wysi³ków na rzecz pog³êbienia wspólnej nadziei na jednoœæ. W tym kontekœcie abp
Nycz odwo³a³ siê do wyst¹pienia Benedykta XVI w koœciele Œw. Trójcy (2006 r.)
oraz do ostatniej encykliki papie¿a o nadziei „Spe salvi”. Po kazaniu duchowni
ró¿nych wyznañ zmawiali modlitwy intencyjne opracowane wspólnie przez PRE
oraz rzymskokatolick¹ Konferencjê Episkopatu Polski.

W wieku 79 lat zmar³ 22 stycznia ks. prof. Zachariasz £yko – pastor i
wieloletni cz³onek Zarz¹du Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego, profesor
Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Przez wiele lat wspó³pra
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cowa³ aktywnie z Koœcio³ami zrzeszonymi w Polskiej Radzie Ekumenicznej,
choæ jego macierzysty Koœció³ formalnie nie wchodzi w jej sk³ad. Uczestniczy³ w
ekumenicznym przek³adzie Pisma Œwiêtego. Przez 25 lat by³ wspó³przewodnicz¹cym Komisji Dialogu Ekumenicznego Katolicko-Adwentystycznego w Polsce. Aktywnie uczestniczy³ w Tygodniu Modlitwy o Jednoœæ Chrzeœcijan, jeszcze
kilka godzin przed œmierci¹ w imieniu swojego Koœcio³a bra³ udzia³ w spotkaniu
ekumenicznym z prezydentem Lechem Kaczyñskim. Ks. Zachariasz £yko urodzi³
siê w 1929 r. w Zakopanem. Ukoñczy³ prawo na Uniwersytecie Jagielloñskim i
studia teologiczne w Adwentystycznym Seminarium Duchownym. W 1948 roku
powo³any zosta³ do s³u¿by w KADS, dzia³aj¹c pocz¹tkowo w charakterze wyk³adowcy seminaryjnego, nastêpnie jako pastor zboru poznañskiego i sekretarz diecezji zachodniej Koœcio³a w Poznaniu, z czasowym pe³nieniem w trudnym roku
1953 funkcji zwierzchnika Koœcio³a. Od 1959 roku zamieszka³ w Warszawie,
gdzie piastowa³ ró¿ne stanowiska, m.in. sekretarza i zastêpcy przewodnicz¹cego
Koœcio³a, redaktora naczelnego Wydawnictwa „Znaki Czasu”, dyrektora Oœrodka
Radiowego „G³os Nadziei”. W 1975 roku uzyska³ doktorat, a w 1977 podj¹³ pracê w ChAT, gdzie siê habilitowa³ i uzyska³ tytu³ profesora zwyczajnego. Pe³ni³ w
tej uczelni przez wiele lat funkcjê kierownika Katedry Filozofii i Socjologii. Studiowa³ tak¿e nauki teologicznofilozoficzne w Anglii, USA, a w roku 1976 prowadzi³ goœcinnie wyk³ady w Adrews University w USA. Dorobek naukowy prof.
£yki obejmuje ponad 2 tys. artyku³ów, rozpraw naukowych oraz ponad 30 ksi¹¿ek. Wypromowa³ kilkudziesiêciu magistrów, kilku doktorów. By³ wspó³autorem
statutu Koœcio³a Adwentystów, cz³onkiem Zespo³u doradców sejmowych Sejmu
IX kadencji, wspó³przewodnicz¹cym Komisji Redakcyjnej Rz¹dowo-Koœcielnej
przygotowuj¹cej ustawê o stosunku pañstwa do KADS. Uczestniczy³ równie¿ w
pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Od 1999 roku ks.
prof. £yko piastowa³ funkcjê doradcy Zarz¹du KADS.
 26 stycznia, dzieñ po zakoñczeniu Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan, po raz ósmy odby³y siê ogólnopolskie obchody Dnia Islamu pod has³em
„Pokój w obu tradycjach”. Centralne obchody odby³y siê w Warszawie, ale przewidziano tak¿e katolicko-islamskie spotkania w innych miastach kraju. Dla
uczestników spotkañ przygotowano m.in. dyskusje teologiczne, recytacje Koranu,
spotkania z cz³onkami Rady Wspólnej Katolików i Muzu³manów, a tak¿e pokazy
filmowe, koncerty tradycyjnej muzyki arabskiej i degustacje potraw kuchni tureckiej. Wa¿nym punktem spotkañ by³y tak¿e modlitwy o pokój muzu³manów i pokój chrzeœcijan. Organizatorem Dnia Islamu w Polsce jest Komitet ds. Dialogu z
Religiami Niechrzeœcijañskimi przy Konferencji Episkopatu Polski.
 26 stycznia przyby³a do Polski z kilkudniow¹ wizyt¹ na zaproszenie Polskiej Rady Ekumenicznej bp Margot Käßmann, zwierzchnik najwiêkszego ewan-
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gelickiego Koœcio³a krajowego w Niemczech – Ewangelicko-Luterañskiego Koœcio³a Hanoweru. W niedzielê 27 stycznia bp Käßmann wyg³osi³a kazanie podczas nabo¿eñstwa z Sakramentem O³tarza w ewangelicko-augsburskim koœciele
Œw. Trójcy w Warszawie. Kazanie by³o oparte na s³owach ap. Œw. Paw³a z 1 Kor
3,10: „Albowiem fundamentu innego nikt nie mo¿e za³o¿yæ oprócz tego, który
jest za³o¿ony, a którym jest Jezus Chrystus” oraz reformacyjnego hymnu „Warownym grodem jest nasz Bóg”. Bp Käßmann przypomnia³a o duchowych korzeniach Koœcio³a luterañskiego, podkreœlaj¹c, ¿e nie jest on przypadkowym tworem
historii sprzed 500 lat, ale kontynuatorem apostolskiej tradycji, spadkobierc¹ staro¿ytnego Koœcio³a, który prze¿y³ Reformacjê. Biskup zaapelowa³a równie¿ o
odwagê i œwiadomoœæ chrzeœcijañskiej i ewangelickiej to¿samoœci w zmieniaj¹cym œwiecie. – To, czy Koœció³ znajdzie siê na czo³ówkach gazet, czy odniesie
ekonomiczny sukces, czy wyka¿e siê list¹ osi¹gniêæ, jest czymœ drugorzêdnym.
Koœció³ Reformacji musi siê nieustannie odnawiaæ, ale jego znaczenia nie mierzy
siê liczb¹ wiernych, posiadanymi pieniêdzmi lub innymi kategoriami sukcesu,
lecz tym, czy przekazuje dalej mi³oœæ Boga do cz³owieka. Biskup Käßmann szeroko mówi³a równie¿ o chrzeœcijañskiej i ewangelickiej to¿samoœci w odniesieniu
do dialogu ekumenicznego i miêdzyreligijnego, w szczególnoœci z islamem, który
stanowi powa¿ne wyzwanie w Niemczech. Teolo¿ka zachêca³a s³uchaczy do jasnego œwiadectwa o Chrystusie, do otwartego mówienia o ró¿nicach, gdy¿ tylko
wtedy mo¿liwy jest uczciwy dialog na rzecz pokoju. – Jeœli zatem nazywamy
Chrystusa fundamentem naszej wiary, centrum Pisma, to musimy byæ œwiadomi
tego, ¿e wyznanie to poci¹ga za sob¹ tak¿e ró¿nice. Jeœli Chrystus nie jest wymieniany, aby nie obra¿aæ innych obecnych, i jeœli znak krzy¿a zostaje usuniêty, aby
rzekomo unikn¹æ prowokacji, to tym samym fundament naszej wiary staje pod
znakiem zapytania. Nabo¿eñstwo poprowadzi³ wraz z bp Käßmann zwierzchnik
diecezji warszawskiej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego, bp Mieczys³aw
Cieœlar, a tak¿e proboszcz Parafii Œw. Trójcy, ks. radca Piotr Gaœ, ks. Ireneusz
Lukas, dyrektor biura PRE, diakon Ma³gorzata Gaœ, diakon Halina Radacz z parafii w ¯yrardowie oraz ks. Marcin Kotas, asystent Biskupa Koœcio³a. Po kazaniu
ze s³owami pozdrowienia do bp Käßmann zwróci³ siê bp Mieczys³aw Cieœlar,
dziêkuj¹c za zwiastowane S³owo i przypomnienie centralnych zasad Reformacji.
Biskup wyrazi³ radoœæ, ¿e mimo historycznych obci¹¿eñ mo¿emy wspólnie jako
siostry i bracia w wierze modliæ siê do Chrystusa, który stoi w centrum Pisma i
Koœcio³a. Z kolei ks. Kotas odczyta³ w imieniu bpa Janusza Jaguckiego s³owa pozdrowienia. Po spowiedzi rozpoczê³a siê liturgia komunijna. S³owa ustanowienia
na przemian, po niemiecku i polsku, wypowiada³a bp Käßmann i bp Cieœlar. Po
koñcowym b³ogos³awieñstwie udzielonym przez pani¹ biskup, proboszcz parafii
przekaza³ dostojnemu goœciowi witra¿ z ró¿¹ Lutra jako symbol ³¹cznoœci wiary z
Koœcio³em Hanoweru. Bp Käßmann spotka³a siê tak¿e z Prezydium oraz z przedstawicielkami Komisji Kobiet PRE.
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 Caritas Polska Koœcio³a rzymskokatolickiego, Eleos Koœcio³a prawos³awnego i Diakonia Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego przeprowadzi³y w okresie
od Œrody Popielcowej do Niedzieli Palmowej akcjê charytatywn¹ „Ja³mu¿na
Wielkopostna 2008”. Dochód z akcji przeznaczony zosta³ na leczenie i rehabilitacjê dla najbardziej potrzebuj¹cych dzieci oraz osób starszych. Znakiem ekumenicznej akcji by³a tekturowa skarbonka, do której zbierano ofiary. Rozprowadzano j¹ wœród dzieci, m³odzie¿y i doros³ych we wszystkich parafiach Koœcio³a katolickiego, prawos³awnego i ewangelicko-augsburskiego oraz w szko³ach. Akcja
przebiega³a pod has³em „B¹dŸmy uczniami Chrystusa”. W jej ramach zachêcano
wiernych do ograniczenia lub zrezygnowania z ró¿nych przyjemnoœci. Zaoszczêdzone w ten sposób œrodki mia³y byæ przeznaczone na pomoc potrzebuj¹cym.
Ks. Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska przypomnia³, ¿e dziêki tej akcji uda³o
siê od 2005 do po³owy 2007 roku zebraæ 600 tys. z³ i wesprzeæ tysi¹c chorych
dzieci. Natomiast wed³ug informacji Danuty Lukas, przedstawicielki Diakonii
Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego w 2007 r. roku akcja ta przynios³a 38 tys.
z³ dochodu. „Ja³mu¿na Wielkopostna” ma tak¿e charakter edukacyjny, o czym
przypomnieli ks. Marian Subocz i ks. Doroteusz Sawicki z Koœcio³a prawos³awnego. Caritas i Eleos przygotowa³y programy katechez dla uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. U³atwiaj¹ one nauczycielom i
katechetom podjêcie dyskusji z dzieæmi na temat znaczenia wspierania niepe³nosprawnych, chorych i ubogich rówieœników oraz osób starszych.
 Zwierzchnik Ukraiñskiego Koœcio³a Prawos³awnego (UKP) metropolita kijowski i ca³ej Ukrainy W³odzimierz odebra³ 18 lutego w Warszawie tytu³ doktora honoris
causa Chrzeœcijañskiej Akademii Teologicznej. Uroczystoœæ zgromadzi³a licznych
hierarchów, zw³aszcza prawos³awnych, delegacje uczelni oraz dyplomatów z Bia³orusi, Gruzji, Rosji, Serbii i Ukrainy. Obecny by³ przewodnicz¹cy Rady Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp Tadeusz Pikus. Senat uczelni przyzna³ doktorat ukraiñskiemu
hierarsze na wniosek zwierzchnika polskiego prawos³awia metropolity Sawy w uznaniu zas³ug metropolity W³odzimierza zarówno dla prawos³awia na Ukrainie, jak i na
p³aszczyŸnie naukowej. Abp Sawa zwróci³ uwagê, ¿e metropolicie W³odzimierzowi
przypad³o w udziale kierowanie UKP w bardzo trudnych warunkach, gdy prawos³awie na Ukrainie jest g³êboko podzielone, a jego Koœció³ – jedyny kanoniczny w tym
kraju – musia³ stawiaæ czo³o roz³amom. W swoim przemówieniu metropolita W³odzimierz mówi³ o zwi¹zkach i problemach miêdzy jego Koœcio³em a pañstwem, pozosta³ymi wspólnotami prawos³awnymi na Ukrainie i grekokatolikami. Nawi¹zuj¹c do stosunków miêdzy Ukrain¹ a Uni¹ Europejsk¹, podkreœli³ koniecznoœæ oparcia integracji
Europy na wartoœciach chrzeœcijañskich.
 Ma³¿eñstwa mieszane oraz ocena Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
by³y g³ównymi tematami obrad Bilateralnego Zespo³u Katolicko-Prawos³awnego.
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Zespó³ spotka³ siê 25 lutego w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie po ok. 2-letniej przerwie. Bp Tadeusz Pikus, wspó³przewodnicz¹cy Zespo³u
ze strony katolickiej poinformowa³ KAI, ¿e sprawa tzw. ma³¿eñstw mieszanych stanowi od lat najwa¿niejszy temat prac tego gremium. „Ma³¿eñstw takich jest zaœ coraz
wiêcej, ich sytuacja wci¹¿ nie jest do koñca uregulowana od strony duszpasterskiej i
kanonicznej. To odbija siê na duszpasterstwie i przede wszystkim na ¿yciu tych ludzi
– ma³¿eñskim, rodzinnym” – stwierdzi³ biskup. Katolicki hierarcha oceni³ tak¿e, ¿e w
katolicko-prawos³awnych relacjach widaæ postêp. „Bardzo wa¿nym faktem by³o podpisanie w roku 2000 wspólnej deklaracji o uznaniu chrztu œw. To bardzo wiele zmieni³o choæby w postêpowaniu kancelaryjnym” – przypomnia³ bp Pikus, dodaj¹c, ¿e
opracowano ju¿ m.in. cykl katechez przedma³¿eñskich – po 10 ze strony ka¿dego z
Koœcio³ów. Zespó³ bêdzie teraz pracowa³ nad ich publikacj¹. Wci¹¿ jednak brakuje
wspólnego dokumentu odnoœnie do sakramentu ma³¿eñstwa, choæ prace nad nim
trwaj¹. Jak zaznaczy³ biskup prace zespo³u zosta³y zawieszone ok. 2 lata temu decyzj¹ strony prawos³awnej. Przyczyn¹ by³y trudne relacje miêdzy Koœcio³em prawos³awnym i Koœcio³em greckokatolickim. „Poniewa¿ teraz Koœció³ prawos³awny
zwróci³ siê z proœba o wznowienie prac, zespó³ zosta³ na nowo skompletowany, choæ
niemal w niezmienionym sk³adzie” – powiedzia³ bp Pikus. Katolicki hierarcha zaznaczy³, ¿e uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili Tydzieñ Modlitw o Jednoœæ
Chrzeœcijan oraz liczne spotkania ekumeniczne, które staj¹ siê miejscem prawdziwego zbli¿enia miêdzy wyznawcami Chrystusa. Nastêpne spotkanie plenarne Zespo³u
odbêdzie siê 4 listopada 2008 r. w Siedlcach, a jego gospodarzem bêdzie strona prawos³awna. Wspó³przewodnicz¹cym Zespo³u obok bp Pikusa jest prawos³awny arcybiskup Abel. Stronê prawos³awn¹ reprezentuj¹ tak¿e ks. mitrat Jerzy Boreczko, proboszcz parafii w Bia³ymstoku i ks. Jerzy Tofiluk, rektor prawos³awnego seminarium
w Warszawie. Ze strony katolickiej do Zespo³u nale¿¹ natomiast ks dr Stanis³aw Ulaczyk z Drohiczyna i ks dr Rados³aw Kimsza z Bia³egostoku.
 W dniu 4 marca, w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie obradowa³a
Komisja ds. Dialogu miêdzy Episkopatem Polski a Polsk¹ Rad¹ Ekumeniczn¹
(PRE). Obradom przewodniczy³ ze strony Episkopatu bp dr hab.Tadeusz Pikus, zaœ
ze strony PRE jej prezes – abp prof. dr hab. Jeremiasz z Polskiego Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego (PAKP). W sk³ad Komisji ds. Dialogu z ramienia Konferencji Episkopatu wchodz¹: bp Tadeusz Pikus (przewodnicz¹cy), abp Alfons Nossol, bp Tadeusz Rakoczy, bp Zygmunt Zimowski oraz przedstawiciele PRE: abp
Jeremiasz, abp Abel (PAKP), bp Janusz Jagucki (Koœció³ Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puœlecki (Koœció³ Ewangelicko-Metodystyczny), bp Wiktor Wysoczañski (Koœció³ Polskokatolicki). Obecni byli tak¿e ks. prof. Celestyn Napiórkowski i ks. dr S³awomir Paw³owski z Koœcio³a rzymskokatolickiego. Komisja oceni³a
przebieg Tygodnia Modlitw o Jednoœæ |Chrzeœcijan w Warszawie i zwróci³a uwagê
na wiêksz¹ frekwencjê uczestników tegorocznych nabo¿eñstw ekumenicznych.
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Wyra¿ono pogl¹d, aby nabo¿eñstwa te by³y w przysz³oœci lepiej propagowane w
mediach. Zaproponowano Koœcio³om, aby „ekumeniczny dzieñ modlitwy o ochronê stworzenia” obchodzony by³ w terminie jesiennym. Komisja zapozna³a siê z dotychczasowym przebiegiem prac nad dokumentem duszpasterskim dotycz¹cym
ma³¿eñstw o ró¿nej przynale¿noœci konfesyjnej. Przedstawiono now¹ wersjê dokumentu koñcowego. Prace nad nim bêd¹ kontynuowane. Omówiono sprawê Œwiêta
Biblii w Warszawie oraz ewangelizacji satelitarnej ProChrist, transmitowanej z Katowic. Zapoznano siê tak¿e z przebiegiem prac nad wspóln¹ ksi¹¿k¹ stanowi¹c¹
autoprezentacjê Koœcio³ów zrzeszonych w PRE oraz Koœcio³a Rzymskokatolickiego w Polsce. Prace nad ni¹ bêd¹ kontynuowane. Kolejne spotkanie zaplanowano na
dzieñ 27 paŸdziernika w siedzibie PRE w Warszawie.
 Cykliczny 20-minutowy program z ¿ycia Koœcio³ów cz³onkowskich Pol-

skiej Rady Ekumenicznej oraz wiêcej transmisji z nabo¿eñstw i najwa¿niejszych
œwi¹t prawos³awnych i ewangelickich – to g³ówne postanowienia nowej umowy
miêdzy Telewizj¹ Polsk¹ a PRE. O za³o¿eniach umowy poinformowa³ KAI abp
Jeremiasz, prezes PRE. W komunikacie TVP przes³anym KAI poinformowano,
¿e „porozumienie zawarte 10 wrzeœnia 1996 r. na podstawie ustaw reguluj¹cych
stosunki pañstwa z Koœcio³ami chrzeœcijañskimi wymaga³o sprecyzowania,
szczególnie w zakresie emisji programów i relacji z uroczystoœci koœcielnych
wszystkich siedmiu Koœcio³ów cz³onkowskich Rady Ekumenicznej”. Prezes
PRE wyjaœni³, ¿e dotychczas obowi¹zuj¹ca umowa „wymaga³a odnowienia, poniewa¿ okaza³o siê, ¿e s¹ problemy zarówno z czasem trwania programów, jak i z
czasem ich emisji”. „By³o tych programów tak¿e za ma³o” – stwierdzi³ abp Jeremiasz. W rozmowie z KAI abp Jeremiasz poinformowa³, ¿e umowa miêdzy PRE
a TVP przewiduje, i¿ w TVP bêdzie emitowany 20-minutowy program o ¿yciu
Koœcio³ów chrzeœcijañskich zrzeszonych w PRE. Ponadto TVP zobowi¹zuje siê
do przeprowadzenia w roku szeœciu transmisji z nabo¿eñstw ekumenicznych
przygotowywanych przez Koœcio³y cz³onkowskie PRE. TVP przeprowadzaæ bêdzie tak¿e 31 paŸdziernika transmisjê z obchodów œwiêta Reformacji. W umowie
potwierdzono ponadto zapis o trzech transmisjach nabo¿eñstw Koœcio³a prawos³awnego – w Bo¿e Narodzenie, Wielkanoc i œwiêto Przemienienia Pañskiego.
 Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów ma od 14 marca nowe w³adze.
Wspó³przewodnicz¹cymi zostali: werbista ks. dr Adam W¹s a ze strony muzu³mañskiej dr Artur Konopacki. Podczas jubileuszowego, dziesi¹tego walnego
zgromadzenia wybrano równie¿ nowych cz³onków zarz¹du. Na stanowisko sekretarza generalnego wybrano dr Agatê S. Nalborczyk z Zak³adu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, zaœ na skarbnika Halimê Szahidewicz,
przewodnicz¹c¹ Muzu³mañskiej Gminy Wyznaniowej w Bia³ymstoku. Rada
Wspólna Katolików i Muzu³manów prowadzi dzia³alnoœæ na rzecz wzajemnego
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poznania historii, religii i tradycji katolicyzmu i islamu, a tak¿e na rzecz dialogu
miêdzy tymi religiami. Od pocz¹tku na jej czele stali inicjatorzy dialogu chrzeœcijañsko-muzu³mañskiego w Polsce – Zdzis³aw Bielecki i prof. Selim Chazbijewicz. Rada powsta³a 13 czerwca 1997 roku, podczas spotkania miêdzyreligijnego
w ramach „Dni Tatarów w Warszawie”. Inicjatorem Dni oraz powo³ania Rady
by³a Fundacja Dzie³o Odbudowy Mi³oœci, D.O.M., której przedstawiciele nawi¹zali bardzo dobre kontakty z duchownymi muzu³mañskimi podczas niesionej
przez Fundacjê pomocy ofiarom wojny w Czeczenii. Rada nie ma swoich odpowiedników w innych krajach i sta³a siê trwa³ym pomostem pomiêdzy chrzeœcijanami i muzu³manami w Polsce. Uzyska³a akceptacjê Konferencji Episkopatu Polski, przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Dialogu Miêdzyreligijnego oraz papie¿y Jana Paw³a II i Benedykta XVI.
 Ustanowienie Niedzieli Modlitw o Ochronê Stworzenia w Koœcio³ach
chrzeœcijañskich w Polsce zaproponowali uczestnicy ekumenicznego sympozjum
„W drodze do Sibiu”, jakie odby³o siê 31 marca w Warszawie. Przedstawiciele
ró¿nych Koœcio³ów opowiedzieli siê tak¿e za wydaniem wspólnego dokumentu
na temat ksenofobii, nietolerancji i dyskryminacji w spo³eczeñstwie polskim oraz
drugiego, dotycz¹cego etyki i bioetyki. Sesja by³a poœwiêcona wnioskom z III
Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, które obradowa³o w Sibiu (Rumunia) we wrzeœniu 2007 roku.
 Co najmniej du¿¹ niezrêcznoœci¹ mo¿na nazwaæ incydent, jaki mia³ miejsce 14 kwietnia w Pa³acu Prezydenckim podczas spotkania prezydenta Polski Lecha Kaczyñskiego i Ukrainy Wiktora Juszczenki z przedstawicielami spo³ecznoœci ukraiñskiej. Podczas powitania odczytano jedynie nazwiska obecnych na spotkaniu biskupów rzymskoi grekokatolickich, pomijaj¹c przedstawicieli Polskiego
Autokefalicznego Koœcio³a Prawos³awnego. Duchowni prawos³awni – w tym arcybiskup lubelski Abel i biskup siemiatycki Jerzy – opuœcili Pa³ac Prezydencki.
Po odczytaniu powitañ, Mariusz Handzlik, szef Departamentu Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta chcia³ oddaæ g³os prezydentowi. Dopiero po chwili
zorientowa³ siê, ¿e pomin¹³ delegacjê PAKP, powita³ wiêc duchownych ale ju¿
nie wymieniaj¹c ich nazwisk. Hierarchowie opuœcili Pa³ac podczas przemówienia
prezydenta. Sytuacja w Pa³acu Prezydenckim zosta³a odebrana przez prawos³awnych biskupów jako upokarzaj¹ca. – Myœlê, ¿e to celowe zachowanie, skoro z nazwiska przedstawiono wszystkich duchownych grekokatolickich, a ¿adnego z
Koœcio³a prawos³awnego – skomentowa³ incydent abp Abel. Doda³ tak¿e, ¿e nie
jest to pierwszy przypadek, w którym hierarchów prawos³awnych traktuje siê w
taki sposób i ¿e ca³a sytuacja jest tak¿e uw³aczaj¹ca dla ukraiñskiego prezydenta
Wiktora Juszczenki. Kancelaria Prezydenta wystosowa³a komunikat, w którym
wyra¿ono „g³êboki ¿al z powodu zaistnia³ej sytuacji”, t³umacz¹c i¿ ca³e zdarzenie
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„wynika³o z niepe³nej informacji, uzyskanej przed spotkaniem przez osobê witaj¹c¹ uczestników spotkania, którego celem by³o przede wszystkim podkreœlenie
roli i znaczenia spo³ecznoœci ukraiñskiej w Polsce” .
 Prawos³awny patriarcha Moskwy i Wszechrusi Aleksy II z³o¿y³ ¿yczenia
metropolicie Warszawy i ca³ej Polski arcybiskupowi Sawie z okazji siedemdziesi¹tych urodzin, które przypad³y 15 kwietnia. Aleksy II wspomnia³ o wybitnych
naukowych zas³ugach Jubilata, a tak¿e o bogatym duchowym i administracyjnym
doœwiadczeniu, nabytym w latach zarz¹dzania diecezjami ³ódzko-poznañsk¹ i
bia³ostocko-gdañsk¹. Patriarcha przypomina³ te¿ o swoich spotkaniach z metropolit¹ Saw¹ ¿ycz¹c mu niespo¿ytych si³ duchowych i fizycznych, niezbêdnych
dla wykonywania zaszczytnej s³u¿by zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego
Koœcio³a Prawos³awnego.
 Wierni z Polski i Bia³orusi oraz duchowni trzech Koœcio³ów chrzeœcijañskich: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego
uczestniczyli w XXV Kodeñskich Dniach Ekumenicznych. Wspólna modlitwa o
jednoœæ chrzeœcijan, dyskusje dotycz¹ce dialogu ekumenicznego i udzia³ w nabo¿eñstwach w cerkwiach prawos³awnej i unickiej w Kostom³otach by³y g³ównymi
punktami spotkania. Kodeñ nad Bugiem, którego historia wi¹¿e siê z zamieszka³ymi tu wyznawcami ró¿nych wyznañ: katolików, prawos³awnych i grekokatolików
jest od 25 lat miejscem spotkañ ekumenistów z ca³ej Polski. W pierwszym dniu
spotkania 23 maja liturgiê S³owa w koœciele zamkowym pod wezwaniem Ducha
Œwiêtego poprowadzi³ duchowny Koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, proboszcz
parafii radomsko-kieleckiej ks. Wojciech Rudkowski. W nabo¿eñstwie uczestniczy³
równie¿ gospodarz spotkañ w Kodniu o. Karol Lipiñski, oblat z Klasztoru na Œwiêtym Krzy¿u oraz dwaj marianie o. Roman Piêtka i o. Jan Sergiusz Gajek, wizytator
apostolski dla grekokatolików na Bia³orusi. Po nabo¿eñstwie wspomnieniami o pocz¹tkach i historii spotkañ ekumenicznych w Kodniu opowiada³ zaanga¿owany od
lat w ekumenizm dziennikarz Grzegorz Polak. 24 maja uczestnicy modlili siê podczas Eucharystii w bazylice kodeñskiej pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Nikoniuka, nowego proboszcza parafii unickiej w pobliskich Kostom³otach, oblata o.
Kamila Lipiñskiego OMI, o. Romana Piêtki, wieloletniego proboszcza w parafii
unickiej w Kostom³otach oraz o. Gajka MIC. W homilii o. Piêtka nawi¹za³ do has³a
tegorocznego spotkania: „Nieustannie siê módlcie”, mówi¹c o wadze modlitwy
„s³owem, ³zami pokuty za to, co ludzie zniszczyli w dziedzinie jednoœci w Koœciele”. „Modlitwa jest dla Boga najprzyjemniejszym kadzid³em, ma oczyszczaæ i
uœwiêcaæ nas i œwiat”podkreœla³. Nastêpnie odby³y siê spotkania tematyczne i dyskusje w grupach na temat dialogu ekumenicznego. Zastanawiano siê, w jaki sposób
i na jakich p³aszczyznach ¿ycia zwykli wierni mog¹ w swoich lokalnych œrodowiskach prowadziæ dialog z chrzeœcijanami innych Koœcio³ów. G. Polak mówi³, ¿e w
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trakcie 25 lat, od kiedy organizowane s¹ spotkania w Kodniu, nast¹pi³a du¿a zmiana jakoœciowa w polskim ekumenizmie. Nie spotyka siê ju¿ uprzedzeñ czy drastycznych wypowiedzi. W mediach, a zw³aszcza w mediach katolickich mo¿na spotkaæ wiele piêknych ciekawych tekstów na temat dialogu miêdzywyznaniowego.
Zauwa¿y³, ¿e ³atwiej jest porozumieæ siê zwyk³ym wiernym ró¿nych Koœcio³ów
chrzeœcijañskich, ni¿ samym zwierzchnikom Koœcio³ów. Po po³udniu odby³y siê
nieszpory i jutrznia w cerkwi prawos³awnej. Wieczorem odprawione zosta³o nabo¿eñstwo w koœciele Ducha Œwiêtego, pod przewodnictwem o. Lipiñskiego, w którym g³ównym punktem by³ dziêkczynny akatyst. Po nabo¿eñstwie wyniki badañ na
temat dialogu ekumenicznego przedstawi³ socjolog dr Wies³aw Romanowicz. Wykaza³, i¿ zaanga¿owanie w dialog ekumeniczny wi¹¿e siê tak¿e ze wzrostem aktywnoœci spo³ecznej i wiêksz¹ œwiadomoœci¹ wyznaniow¹. W niedzielê uczestnicy spotkania odwiedzili parafiê unick¹ w Kostom³otach. W tamtejszej cerkwi razem z parafianami modlili siê podczas Eucharystii s³owami Boskiej Liturgii œw. Jana
Z³otoustego. Liturgii przewodniczy³ proboszcz ks. Zbigniew Nikoniuk w koncelebrze z o. Karolem Lipiñskim.
 Historia muzu³manów w Polsce to przyk³ad pokojowego wspó³istnienia ludzi ró¿nych religii, narodowoœci i kultur – powiedzia³ Tomasz Miœkiewicz, mufti
Polski, podczas debaty zorganizowanej przez Akademiê Humanistyczn¹ im.
Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku. Spotkanie otworzy³a prof. dr hab. Irena Szybiak – prorektor AH, podkreœlaj¹c, ¿e uczelnia ju¿ od wielu lat organizuje „Akademickie Debaty Pu³tuskie”. Aktualnie realizujemy cykl debat „Dialog kultur i
religii”. Tomasz Miœkiewicz od 2004 roku pe³ni funkcjê muftiego Polski, stoj¹c
na czele Muzu³mañskiego Zwi¹zku Religijnego w RP. £¹czy funkcje religijne i
administracyjne. Jest polskim Tatarem. Ukoñczy³ studia teologiczne w Arabii
Saudyjskiej. Swój wyk³ad rozpocz¹³ od informacji o charakterze historycznym.
Muzu³manie przybyli do Polski szeœæset lat temu, dlatego islam kojarzy siê naszym rodakom g³ównie z Tatarami. Ludzie ci uznali Polskê za swój kraj. Dobrze
zapisali siê w historii wielokulturowej i wielonarodowej Rzeczypospolitej. Wiêkszoœæ muzu³manów w Polsce to sunnici, wyznawcy g³ównego nurtu islamu. W
kraju funkcjonuje osiem gmin wyznaniowych, a wkrótce oficjalnie zacznie dzia³aæ dziewi¹ta, któr¹ bêdzie tworzyæ piêæsetosobowa spo³ecznoœæ turecka. Aktualnie trwaj¹ procedury zmierzaj¹ce do wybudowania du¿ego meczetu w Warszawie
– powiedzia³ mufti Miœkiewicz. Podkreœli³, ¿e kierowany przez niego zwi¹zek religijny nie prowadzi w Polsce dzia³alnoœci misyjnej. Nasi cz³onkowie to przede
wszystkim polscy Tatarzy oraz imigranci z krajów arabskich i Turcji. Oczywiœcie
s¹ te¿ konwertyci. Najczêœciej to osoby, które w swoich rodzimych Koœcio³ach
nie znalaz³y odpowiedzi na nurtuj¹ce je pytania. Czêsto zainteresowanie islamem
ma u nich swój pocz¹tek w fascynacji œwiatem Orientu – powiedzia³ mufti Polski.
Prowadzimy dialog miêdzyreligijny. Najbardziej o¿ywiony jest z katolikami.
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Dzia³a Rada Wspólna Katolików i Muzu³manów. Jest ona jednak otwarta tak¿e na
inne Koœcio³y chrzeœcijañskie. Na Podlasiu mamy kontakty z Koœcio³em prawos³awnym. Dobre relacje ³¹cz¹ nas tak¿e z wyznawcami judaizmu. Dochodzi do
spotkañ z rabinami, jesteœmy zapraszani do synagog, a ¯ydzi goszcz¹ w meczetach. Bardzo dobrze uk³ada siê wspó³praca w Gdañsku pomiêdzy Muzu³mañsk¹
Gmin¹ Wyznaniow¹ a Niezale¿n¹ Gmin¹ Wyznania Moj¿eszowego. Pytany o
stosunek islamu do ma³¿eñstw mieszanych, odpowiedzia³: Nie ma problemu gdy
muzu³manin chce poœlubiæ dziewczynê pochodz¹c¹ z tzw. „Ludu Ksiêgi”, czyli
¯ydówkê lub chrzeœcijankê. Dzieci z tego zwi¹zku powinny byæ wprawdzie wychowywane w wierze ojca, ale ró¿nie z tym bywa – odpowiedzia³ duchowny.
 Bp Zygmunt Zimowski, ordynariusz diecezji radomskiej Koœcio³a Rzymskokatolickiego, odebra³ 30 czerwca doktorat honoris causa Chrzeœcijañskiej
Akademii Teologicznej w Warszawie. Senat ChAT podkreœli³ w uzasadnieniu
przyznania doktoratu, ¿e „przymioty osobowe, kap³añskie, naukowe, tak duszy,
jak serca i umys³u, poœwiêcone ca³kowicie s³u¿bie Urzêdowi œw. Piotra, Stolicy
Apostolskiej i Koœcio³a powszechnego – wskazuj¹ jednoznacznie na Biskupa Radomskiego dr. Zygmunta Zimowskiego jako na przyk³ad prawdziwego chrzeœcijanina, cz³owieka bez reszty oddanego Bogu i ludziom, kap³ana i biskupa, czynnego dogmatyka, który radoœnie i prawdziwie s³u¿y w imiê pos³annictwa Chrystusowego, g³osz¹c ca³ym swoim ¿yciem Jego Ewangeliê w wymiarze
ekumenicznym”. Laudacjê na czeœæ bp. Zimowskiego wyg³osi³ prorektor ChAT
prof. Janusz T. Maciuszko. Odbieraj¹c gratulacje bp Zimowski powiedzia³, ¿e
„bêdzie siê stara³, by uroczystoœæ przyznania mu doktoratu honoris causa przyczyni³a siê do tego, by pracowa³ w wymiarze ekumenicznym jeszcze efektywniej
i by by³ jeszcze lepszym pasterzem tak diecezji radomskiej, jak i Polonii”. Ordynariusz radomski przypomnia³, ¿e w jego pracy naukowej, w której podejmowa³
wielokrotnie w¹tki poszerzania dialogu ekumenicznego rozumianego jako
„wspólna droga do jednoœci chrzeœcijan”, towarzyszy³a mu od dawna inspiracja
trzema postaciami – brytyjskim konwertyt¹ z anglikanizmu kard. Johnem Henry
Newmanem, œw. Edyt¹ Stein oraz bratem Rogerem, za³o¿ycielem Ekumenicznej
Wspólnoty z Taizé. Obecny na uroczystoœci abp Kazimierz Nycz, metropolita
warszawski Koœcio³a Rzymskokatolickiego, stwierdzi³: „Dzisiejszy doktorat dla
bp. Zimowskiego jest znakiem tego, byœmy i my, nie dziel¹c Chrystusa, zaczêli
siê twórczo spieraæ o to, jak dziœ w ekumenicznym zbli¿eniu g³osiæ Go œwiatu.
Œwiat ten potrzebuje g³oszenia Chrystusa niepodzielonego”. Bp Zimowski jest
drugim katolikiem, który otrzyma³ godnoœæ doktora honoris causa ChAT. W 1997
r. tytu³em tym zosta³ wyró¿niony ordynariusz opolski abp Alfons Nossol, wieloletni przewodnicz¹cy Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.

Opracowa³: Karol Karski
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